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UIT HET VOORWOORD VAN DE EERSTE UITGAAF VAN VERDAM'S
„HANDWOORDENBOEK ", MAART 1911
„En toch zou ik in weerwil van dit alles zeker de hand nog niet geslagen hebben
aan dit werk, indien ik niet voor den aandrang van mijn uitgever, den heer Nijhoff ,
ware gezwicht. Ik meende n.l., en meen nog, dat een handwoordenboek voor het Middelnederlandsch, zooals ik mij voorstel dat het zijn moet, d.i. voor alle letters gelijkmatig en naar denzel f den maatstaf bewerkt, eerst dan kan gemaakt worden, wanneer
het een excerpt kan zijn van een geheel voltooid woordenboek, hetgeen in de eerste jaren nog niet het geval kan wezen. ik vreesde Jat er een misstand zou komen tengevolge
van een noodzakelijk verschil in bewerking tusschen het reeds verschenen gedeelte' en
de met de laatste letters van het alphabet (s tot w 1 ) beginnende woorden, welke uit
den aard der zaak eenigszins stie f moederlijk zouden moeten worden behandeld, wilde
ik niet al te veel tijd onttrekken aan de bewerking van het groote woordenboek. Doch
de heer Nijhoff heeft mijn schroom weten te doen wijken door zich bereid te verklaren,
het gedeelte in de beide laatste afleveringen vervat (van sterne tot het einde), later, na
de voltooiing van het Mnl. Wdb., in Bene nieuwe vollediger bewerking te hërdrukken,
en als een noodzakelijke aanvulling van het handwoordenboek op billijke voorwaarden aan de inteekenaren te doen toekomen. Door dit voorstel heeft mijn'wetenschapPelijk geweten zijn rust herkregen: het laatste gedeelte draagt nu slechts een voorlooPig karakter".

Thans is de belofte van den uitgever ingelost en de wensch van mijn hoog
leermeester Verdam in vervulling gegaan; de artikelen van sterne tot-geschatn
en met rouwe van het Handwoordenboek zijn opnieuw bewerkt, thans naar het
(reeds in 1929) voltooide Mnl. Wdb. Dat deze arbeid de moeite loonde, blijkt voldoende uit het feit dat 123 bladzijden der eerste uitgave tot 234 zijn uitgedijd.
Het hangt, zooals reeds in het voorwoord van de eerste uitgaaf werd
opgemerkt, voor een groot deel van de subjectieve meening van den bewerker
af wat men al of niet in dit woordenboek moet opnemen; ik heb getracht het
in Verdam's geest te voltooien.
1

) De met ij beginnende woorden zijn te vinden onder i; die met z aanvangende zoeke men bij s.

DEN HAAG, October 1932.

C. H. EBBINGE WUBBEN.

A, het letterteeken, vr.
A, voorvoegsel in abolge, adrofich, amechiich,
asa e, awech, awise. Zie in het Wbd-. bij a w e c h.
znw. vr. Uit ahe, water, slechts bewaard als
naam van rivieren en wateren; ook als tweede deel
van samenstellingen.
AB ,znw. o. (en m?). ABC, alphabet.

Abab
ijs, bnw. Verslagen, van zijn stuk gebracht.
A.banoyement, znw. o. Genoegen, genot.
Abatement, znw. o. Uitspanning, verlustiging,

vooral tooneelvertooning. Zie e s b a t e m e n t.

abedesse, abdesse, abdes, -ersse, -isse,

-is, ook: ebdisse, znw. vr. Abdis.
Abbedie, abedie, abdie, ook ahbie, znw. vr. i) Abdij.
2) de waardigheid van abt.
Abberdaen, obbord-, abboerd- znw. m. Labberdaan (16de eeuw).
Abbet, abol (abbot) abd, abt, znw. m. Abt.; mv.
abden, able, abten, ook: abbaten.
Abbetijt, abet t, i) Lust, zin. 2) appetijt, eetlust.
Abbie . Zie abbedie.
ABC, Abecede, znw. o. en m. ABC, het alphabet.

Abd .

Zie

abbe t.

Abdie. Zie abbedie.

Abolitie, znw. vr. Kwijtschelding van straffen,
amnestie.

Abillement, habiigenzent, znw. o: Uitrusting.
Abilgernent van ui loge, krijgsbenoodigdheden.
Abilleren, habillereu, abelgieren, zw. ww. trans.
Bekleeden ; voorzien van het noodige, uitrusten.

Abitueren, - ecren. Zie a b i t e r e n.
Aborscha p , znw. o. Uit aenboortschafr of aen-

borenschajb. Familie; ook wel: eedshulp van familie.
Abortijf, aftor/ f, aPeri(/f, znw. m. of o. i) Mis -

geboorte. 2) eene soort perkament.
Abot. Zie ab bet.
About, znw. m. r) Paal, grens, belending
2) onderpand (?).
Aboutement, znw. o. Aanwijzing tot betaling,
assignatie; ook: pand (?).
Abreye, znw. vr. Koppelaarster. — Abreisehap .
Abreuseh, bnw.; a. gout, fijn, zuiver, gelouterd

Absenteren, zw. ww. trans. Ontvreemden, verduisteren; als wederk. hen a., zich verwijderen, weg

Abecede, alphabet.
Abedie . Zie abbedie.

Abedisse , -esse. Zie abbedesse.
Abeel, ook: albeel, znw. m. Denneboom, ook

wel: (witte) populier.

-trekn.
Absoonse, znw. vr. Slonsje, dievenlantaarntje.
Absolutie -cie, znw. vr. Absolutie, vergeving
van zonden; vergiffenis van den geestelijken rechter voor eerre overtreding, waarvoor men in den ban
isedaan.
solveren, aj5solveren, zw. ww. trans. Vrij
Ab
spreken, vergifenis schenken, eene straf kwijtschelden.
Abstinencie, - tie, znw. vr. Onthouding.
`

Abeelijn, -en, bnw. Van abeelhout.

Abel, babel, bnw. i) Geschikt, bekwaam. 2) bevoegd. 3) handig. 4) scherpzinnig, knap. 5) schoon,
bevallig. -6) netjes. 7) kunstig; abel stel, een tooneelspel met intrige en verwikkeling.
Abelgieren. Zie a b i l l i e r e n.
Abeihelt, -bede, znw. vr. i) Geschiktheid, be.
kwaamheid, ervarenheid. 2), behendigheid, slimheid,
scherpzinnigheid, schranderheid. 3) schoonheid, be-

valligheid.
,Abel ij e, bnw. i) Geschikt, kundig. 2) schoon.
Abelike b ijw.
J i)) OPp eene kundige,
g^ behend i ge
ge
wijze, handig. 2) op eene schoone, bevallige wijze,
mooi, netjes.

-visch.

Abergoel, znw. o. 'Harnas. Vgl. h a is b e r c h.
Abete, znw. o. Het ABC, alphabet.

Abeseon . Zie a's b e s t o e n.
Abeteker , abeleiker, ableiker, znw. m. Apotheker.
Abetijt. Zie a b b e t ij t.

Abhominabel, bnw. Afschuwelijk, walglijk; een
gruwel, een voorwerp van weerzin.
Abijt, luzbijt, znw. o. en m. i) Kleed; tabbaard;
ook: het kleed of de bedekking der ziel, het vleesch,
het lichaam. 2) ordekleed, kloosterkleed; kerkgewaad. 3) uitwendig voorkomen, uiterlijk.
Abis, ahys, znw. m. Afgrond; ook: de hel.
Abisgronde, znw. vr. Afgrond.
Abisme, znw. m. (?). Onderwereld, hel.

Abo1 inge, znw. Toom (van God).

goud.

Abdinne, znw. vr. Abdis. — Abdisschap•

Aberdaen, znw. m. Abberdaan, labberdaan, zoute

Aboleren, zw. ww. trans. Kwijtschelden.
Abolge, abolch, znw. vr. Verbolgenheid, verontwaardiging, vooral: de toorn van God.
Abolgieh, bnw. Verbolgen, kwaad, kwaadaardig.

-

Abatementen, zw. ww. intr. Eene tooneelvoorstelling geven. — Abatementer.

Abbedesse,

Abiteren, hicbiteren, habiiueren, zw. ww. trans.
Kleeden. Vooral in het volt. deelw. geabitueert.

Abstinent, bnw. Hij die zich onthoudt (van iets).
Abstineren, zw. ww. intr. Zich onthouden.

Abstoen , znw. o. (of m. ?). Gezwel. Zie a post em e.

Abt. ?ie a b b e t.
Abt t. Zie abbetijt.
Abn$e, znw. vr. Hinderlaag.

Abundanlent, kabundament, abundancrnení,
o. Vergunning, verlof, vrijbrief.
Abusie, znw. vr. Dwaling, zonde.
Abusloen, znw. vr. Dwaasheid.

Abuus , znw. o. i) Eene vreemde, zonderlinge
zaak; dat mnoyc a., de dwaasheden der mode
(„costelick mal "). 2) fopperij, bedrog, zinsbegoocheling. — bnw. (?). a. vallen, bedrogen worden.
Accent, znw. v. Klemtoon; klemtoonteeken.
Accentueren.

Acces, znw. m. Aanval eener ziekte, opkomen
eener koorts. Accessie, znw. vr. Hetzelfde.

Acemeren. Zie acheme ren.

Ach, tusschenw. Ach, och! — Als znw. Geween,
gejammer, ook in de uitdr. ach no wach.
Acbaet. Zie acaet.
Acharme , achaerme, acherme, acharm -. Helaas,
wee! Achay, ach ay, Ha ha!
Achdage, achtage, uit acht dage.

ACHDE.

ACHTER.

Achde. Zie achtte.
Achel, znw. m. Hetzelfde als aciclel, achter deel.
Naam van eene landmaat (noordhol].).
Achelen lurclielen, achgelen. Zie h a g e 1 e n.
Aehemant, aetsemanl, bnw. Bevallig, schoon van
uiterlijk, zoowel door eigen schoon als door kleeding.

Actiemeren, aetsenzeren (hactsenteren), acemeren
nseineren, alseineren, zw. ww. trans. Uitdossen, optooien, opschikken. Heila a., zich uitdossen, zich uit
-rusten.

Aehemnre, (retsenutr e, znw. vr. Opschik, tooi,
-

uitrusting.

Aehendeel, znw. o. en m. Voor aclitendeel,
achtste gedeelte, IJ
benaming van eene landmaat.
Aehgelen. Zie hagelen.
Aehj)ns. Zie assite.
Achstende, bnw. Achtste.
Acht. Zie achte.
Acht. Zie aft.
Achtage. Zie achd age.
Aehtbaer, bnw. i) Achting of aanmerking verdienende, aanmerkelijk; achtbare wonde, benaming
van eene verwonding van eene bepaalde grootte en
diepte, zware verwonding. 2) van personen (oostmnl.),
aanzienlijk, voornaam.
Achtbrief, znw. m. Brief waarin iemand in den
ban wordt gedaan.
Achte, acht, lachte, znw. vr. t) Gerechtelijke
vervolging, straf. 2) rijksproscriptie, keizerlijke ban.
3) ellende, ellendige toestand.
Achte , acht, znw. vr. — i) Opmerkzaamheid,
oplettendheid, aandacht, - zorg; a. neonen, a. slaes,
met den gen. opmerkzaam zijn, toezien. 2) ach ting, waarde aan iets toegekend; ook: eer die iemand
geniet door zijn stand (vgl. - a c h t e loo s). 3)
toestand ; enen in ere a. bringers, iemand in een
zekeren toestand brengen, hem op eene zekere wijze
stemmen. 4) overleg, beraad; met snelre a., met
kort beraad; in corler a., met kort beraad, spoedig;
.,onder a., zonder beraad, terstond; in a. hebben,
in beraad hebben, over iets denken, iets van plan
zijn; a. hebben ere dine, iets van plan zijn, iets in
zijne gedachten krijgen. 5) beraad in rechte;
ene a. bidden, verlof vragen om zich te beraden;
a. woorde, achtinge voorde, de woorden an het
beraad, de uitslag van het gehouden beraad, die den
rechter moest worden medegedeeld. 6) uit overleg
voortvloeiende meening, beschouwing, opvatting; in
rechter a., naar juiste opvatting, in waarheid; bi
,vare achten, in werkelijkheid, in waarheid.
Achte. Zie hachte.
Achte, aechte, ache/c, achele, acht, telw. Acht;
die a. te Dordrecht e.e. een uit acht personen
bestaand college van uit de gilden gekozen rechters
of raadslieden; een acht, een lid van een dergelijk
college. Achtendetwintich, enz.
.Achte, bijw. Zie achten, bijw.
Achte ranggetal. Zie achtte.
Aehtedach, achtendach, enw. m. Octaaf van een
kerkelijk feest. Ook in het mv. achte dagen.
Achtedeel. Zie achten deel.
Aehteel, - znw. o. en m. Uit achtceel, ach/deel,
achte deel, achtte deel. Achtste deel, 'I e.
Achtehalf, telw. Achthalf, zeven en een half.
Achtehoeven, znw. vr. mv. Achthoeven, naam
van eene buurschap. Misschien ook is het zw. mv.
bedoeld van hof, „hofstede ". Vgl. Achtienhoven.
Achtel, echtel, znw. m. (?). Het achtste deel van
eene 'inhoudsmaat van natte en droge waren. Zie
ook c h e 1. Achtelinc, hetzelfde. S
Achteloos, bnw. Eerloos; enen a. ende vrede loos ballino leggen.
Achten, hachtcn, zw. ww. intr. en trans. --

I. Intr. i) Nadenken, zich beraden. 2) in rechte,
zich beraden, consult houden met de in rechte
betrokken partijen. 3) a. jegen, tegen iet, bedenkingen tegen iets maken. 4) in rechte, tegen

iets in verzet komen. 4) acht geven, zorg dragen,
met den gen. of om. 6) zich voornemen, ook met.
den gen. 7) zich gelegen laten liggen aan, zich
bekommeren om, met den gen. of met van, om, ojS
en bi, of met een af h. zin. — II. Trans. i) Meenen,
geldoven. 2) denken aan, bedacht zijn op. 3) denken,
rekenen op, verwachten, vermoeden. 4) beramen;
enen iet (a., iets voor iemand bestemmen ; enen
tot :et a., iemand tot iets bestemmen. In rechte,
geachte tale, de geijkte * rechtstermen. 5) iets voornemen, tot iets besluiten ; geacht hebben, voornemens
zijn. 6) achten, schatten, aan iemand of iets eene
zekere waarde of belang toekennen ; a. over-,
houden voor, beschouwen als; a. te, opvatten
als; geacht si/is met, medegerekend worden onder,
gelijkgesteld worden met; niet geacht sin, Beene
waarde hebben, (niet) geacht rijn jegen, (niets) te
beduiden hebben tegenover, (niet) in aanmerking
komen bij.
Achten, ach/c, acht, bijw. In het Oostmnl.;
westmnl. is backten. t) Van achteren ; ook van
achten. 2) achterna.
Aehtendaeh, achtcdach, znw. m. De achtste dag.
Bepaaldelijk : de octaaf van een kerkelijk feest.
Achtendalf, telw. Achtalf.
Aehtendalfwerven-werve, telw.
tste. Eig. achtede.
Achtende, bnw. Ach
Achtendeel, znw. o. en m. Het achtste gedeelte,
bepaaldelijk van een inhoudsmaat, vooral van koren
en zout (een halve zak), en van een vlaktemaat.
Vgl. ook achtel, achendeel, achel. —
Bij geslachtsberekeningen, een der acht kwartieren. — Verklw. achtendeeltge, -kij;a, vaatje, tonnetje
(voor haring).
Achten ste , bnw. Achtste.
Achtentich, telw. Tachtig.

Achtentichmael, Achtentichste.
Achter, after, voorz. —1. Van plaats. i) Achter;

a. rugge, achterbaks, achter den rug; achter
terug; achterwaarts, achterover; a. rugge-warts,
setters, werpen, op den achtergrond zetten, gering
a. voet, achteruit, terug; a. voet volgen,-schaten;
op den voet volgen; a. voet geen, achteruitgaan,
op den achtergrond geraken. 2) naar, in de richting van iemand die zich verwijdert; a. enen sien,
r-oeen, iemand achterna kijken, roepen; a. enen
horen, naar iemand luisteren; jagen a. een hert,
op een hert jacht maken. 3) achter iemands rug,
buiten iemands tegenwoordigheid. 4) door -heen,
over -heen, langs; a. lande, door het land heen,
overal in het land; a. velde, tfelt, over, op het
veld; a. straten, a. die strafe, langs den weg;
a. wege, langs den weg, hier of daar op den weg.
— II. Van tijd. Na; a. dien, a. dat, na dien tijd,
daarna; voor die sonne noch a. die sonne, na
zonsondergang; a. (dien) dal, nadat. -- III. Van
rangorde of volgorde. Na, achter; a. een, achter
een, na elkander. — 1V. Van omstandigheid. Naar,
bij ww. van „heeten, genoemd zijn", en gezegd van
hetgeen als voorbeeld heeft gediend (fra d'a rès);
gemaect a., volgens; a. dat recht. Van, bij ww. van
spreken.
Achter, after, bijw. — I Van plaats. i) Aan
de achterzijde, van achteren. 2) aan de achterzijde,
achteraan. 3) naar achteren. 4) in een nadeeligen
of ongunstigen toestand, in benarde omstandigheden,
in verval; in verslagenheid of neerslachtigheid.
Naast achter staat in deze beteekenis ook tackier
(te achter; vgl. ndl. „ten achteren'). A., t. hebben,
het kwaad hebben, in het nauw zijn; het
onderspit delven; het t. hebben: lack/er werden,
gaeN, ten achteren komen, er slecht aan toe worden;
t. doen, se/ten, achteruitzetten, terugslaan; t. houden,
in het nauw houden; t. bliven, in de benauwdheid
of het ongeluk blijven; hem t. geven, zich verwonnen
verklaren; t. visschen, met nadeel visschen, met
schade de visscherij drijven. 4) in gebreke, zowel
in zedelijken zin als ten opzichte van betalingen,

ACHTERHOUDER.

ACHTER.
(1., t., ten achteren s^^n ; ook : nog te goed hebben,
nog van iemand te vorderen hebben. 5) nog over;
a. sijiz, overgebleven zijn, nog over zijn. — II Van
tijd. Na. i) Verbonden met voornaamw. bijwoorden, hier a., hierna; Baer a., daarna. 2) hierna,
naderhand ; eer ende a., vore(n) ende a., vroeger en
later, voor en na, te allen tijde.

Achter, znw. o. Het bijw. zelfstandig gebruikt,
schade, nadeel. Vgl. achterdeel.
Achter, znw. Eene landmaat (noordholl.). Vgl.

achtel.

Achter, znw. m. Schatter, taxateur.
Achteraen, Achterbacs.
Achterban, znw. m. De legermacht door den

leenheer ten stride opgeroepen uit de achterleen mannen.

Achterbaren, achterboren, znw. m. Achterneef.
Achterbate, znw. vr. Later volgend geluk, de

gelukzaligheid.

Achterbillen, znw. vr. m. De billen, het achterste.
Achterbliven, st. ww. intr. — I. Met een pers.

als .ondw. i) Achterblijven, na den dood van iemand
blijven leven ; het onderspit delven. 2) in gebreke
blijven ten opzichte van iets, het niet volvoeren ;
eenre dagen a., eene aanklacht niet kunnen bewijzen,
zijne zaak verliezen. 3) niet verschijnen voor het
gerecht. — II. Met eene zaak als ondw. i) Achterwege blijven, onvermeld blijven. 2) achterwege
blijven, onvervuld of onvolvoerd blijven. 3) ophouden
te zijn of te bestaan, ophouden. 4) in rechte, niet
van kracht zijn, nietig zijn. 5) nablijven, nog over zijn.

Aehterboech 2 znw. o. Staartriem van een paard.
Aehterbordine,

znw. vr. Nageboorte.
Zie achterbaren.
A chterbraken, zw. ww. intr. Achterwaarts
ken, wijken.
Achterbringen, ackterbrettgen, onr. zw. ww.
trans. Naar achteren brengen, terugdrijven.
Achterbucken, zw• ww. intr. Achterwaarts buk
-ken,
zich achterover buigen.
Lchterdaet, znw. vr. Latere daad, hetgeen men
doet tot herstel van eene vroegere daad waarover
men berouw heeft.
Achterdeel, znw. o. Het achterstaan bij iemand;
nadeel, schade.
Aehterdelieh, -dieeliclt, bnw. Nadeelig, schadelijk.
Achterdeisen, ackterdeinsen, zw. ww. intr. Ach.
terwaarts deinzen, terugdeinzen, terugwijken, wijken.
Aehterdeeanie, znw. vr. Onderdecanaat.
Achterdeken, znw. m. Onderdeken.
Achterdenken, onr. zw. ww. intr. Nadenken
over, iets overdenken, inzonderheid over eigen handelingen niet bekommering. --- znw. o. i) Berouw,
inkeer. 2) achterdocht, verdenking.
Aehterdien, achterdien dat . Zie bij achter .
Aehterdie, afterdijc, znw. m. Binnendijk; ook
eene sluiting aan de achter- of binnenzijde, in tegen stelling met den dijk aan de voorzijde, nl. tegen
het buitenwater.
.& ehterd jj esloot, znw. vr. Achterwetering.
Achterdoen, onr. ww. trans. i) Naar achteren
doen, achteruitschuiven. 2) terugslaan. 3) achteruitzetten, benadeelen. 4) naar den achtergrond schuiven,
op zijde zetten, opgeven, laten varen, een gebod,
eene meening, enz.

Achterboren .

A ehterdore, znw. vr. Achterdeur.
Achterdragen, st. ww. intr. i) Achterwaarts

trekken, terugwijken. 2) enen (dat.) a., de handen
van iemand aftrekken, hem in den steek laten.
Achterdraven, zw. ww. intr. Achteraan draven.
Achterdringen, st. ww. intr. en trans. -- I. Intr.
Achternadringen, met gedrang achternakomen. —
II. Trans. i) Achterwaarts dringen, terugdringen.
2) iet a., terugzetten, benadeelen.
Achterdriven, st. ww. trans. i) Enen a. terug drijven, verslaan. 2) iet a., achteruitzetten, op den
achtergrond drijven, afschaffen, te niet doen.
Achterdromen, zw. ww. intr. en trans. — I.

Intr. Terugwijken, zich achterwakrts een doortocht
banen, terugdringen. -- II. Trans. Achterwaarts
dringen, terugdringen.

Achterebbe, znw. vr. Het laatste gedeelte der eb.
Achtereen, bijw. van tijd en volgorde. i) Ach-

tereen, aan een stuk, achtereenvolgens. 2) oogenblikkelijk, op het oogenbhk zelf.
Achteren, zw. ww. intr. en trans. — I. Intr.
Achteruitgaan, benadeeld worden. — II. Trans. z)
Benadeelen. -- 2) uitstellen.
Achterende, achiereiruie, znw. o. i) Het achterste
eind of gedeelte ; int a. bliven, achteraan blijven;
ten achteren blijven, bij een wedstrijd. 2) achterste
van het menschelijk lichaam.
Achtererve n after., znw. o. Een achter een huis
gelegen erf.
Aehterete n, aftereten, znw. o. Des achtereten,
na het eten, na den maaltijd. Aehterfeeste, znw. vr. Feest dat men viert na
afloop van een ander, nafeest.
Achtergaen, aftergaen, st. onr. ww. intr. en
trans. — 1. Intr. (scheidbaar). i) Achteraan gaan,
achternagaan, volgen. 2) achteruitgaan, wijken. 3)
achteruitgaan, in het nauw geraken, het onderspit
delven. 4) achteruit krabbelen, het beloofde of voor
niet gestand doen, een plan opgeven. —-genom
Met eene zaak als ondw. 51 naar achteren gaan of ge.
bracht worden. 6) achterwege blijven, niet plaats hebben, niet gebeuren. — II Trans. Achterhalen, inhalen.
Aehtergane, znw. m. Achteruitgang.
Aehtergebliven, st. ww. intr. Uitblijven, niet
geschieden. Vgl. g e.
Achtergebreken, st. ww. intr. Achterwege blij ven, overblijven te doen.
Aehtergedoen, onr. ww. tr. Terugslaan, verslaan.
Achtergeerigen, st. ww. trans. Achteruitkrijgen.
Achtergelande, znw. m. Hij die zijn land achter
dat van een ander heeft.
Aehtergereehte, -gerichte, znw. o. Het gerecht
van een plattelandsgebied, dat vroeger met een,
later tot stad verheven, plaats één rechtsgebied
vormde, in tegenstelling met het stadgerecht (Overijs.).
Achtergereide, znw. o. Achterste gedeelte van
het paardentuig, staartriem.
Achterglas, znw. o. Achterraam van eene kerk (?).
Achtergodine, -ding, znw. o. Eene terechtzitting
telkens drie weken na het echte ding, „goding"

gehouden.

Achterhacstuc, after-, znw. o. Achterlap van

een schoen.

Achterhalen, zw. ww. trans. — I. Met een pers.
als obj. i) Achterhalen, bereiken, vangen, vatten,
aanhouden. 2) betrappen op iets dat straf baar is,
iemand van schuld overtuigen, ook in rechte. 3) verrassen. 4) beschuldigen; ook: van schuld overtuigen. —
II. Met eene zaak als obj. z) Door een gerechtelijk
vonnis verkrijgen. 2) bewijzen. 3) inhalen, herstellen,
eene schade. 4) terugkrijgen; vgl. o n a c h t erh a e l 1 ij c, gezegd van den tijd. 5) invorderen,
eene schuld.
Aehterhame, ruw. m. Staartriem van een paard.
Achterheit, znw. vr. Het ten achteren zijn, dus
z) Achterstand, achterstal. 2) nadeel, schade.
A ehterhere, znw. o. Achterhoede van een leger.
Achterhiel, znw. m. Hiel; hak. Ofr sine achter
vallen, achteruitkrabbelen, terugkrabbelen. -hieln
Achterhoede, znw. vr. Achterhoede. die a. doen,
de achterhoede uitmaken of vormen.
Achterhoeden, zw. ww. trans. Bewaren, behoeden, beschermen.
Achterhofstede, znw. vr. Eene achter eene
andere of achteraf gelegen hofstede.
Achterhouden, st. w*. trans. en intr. — Trans.
Ten achteren houden, aanhoudend in het nauw
brengen, in een treurigen toestand houden. -- II Intr.
Ophouden, het er bij laten.
Achterhouder,

znw. m. Beletter, hij die iets

tegenhoudt of verhindert.

ACHTERHUSINGE.

Achterhnsinge, after-,• znw. vr. Achterhuis.
.
Aehterhuus, znw. o.
Aehterhuwelije, - uwel jc, znw.- m. en o. Later
huwelijk.

Achterjagen,

zw. ww. trans. Achteruitjagen,

terugd rij ven.

Aehtereamp, after-, znw. m. Een achteraf gelegen

kamp of stuk land ; ook : eene achterbuurt.

Aehtereasteel, znw. m. en o. Hoog oploopend

achtergedeelte van een schip, achtersteven.
Achterkeer, znw. m. Het achterwaarts keeren,
het terugwijken.
Achterkeren, -keeren, zes. ww. intr. en trans.
— €. Intr. t) Terugkeeren, terugtrekken. 2) achter
terugwijken. 3) zich terugtrekken-wartsken,
van iets, iets niet gestand doen, met den gen.;
Bonder a., zonder bezwaren te maken, zonder mankeeren. —. II. Trans. i) Naar achteren brengen,
verwijderen. 2) achteruitzetten, benadeelen.
Adhterkerke, znw. vr. Het achtergedeelte eener
kerk.
Aehterkint, adders-, after(s)-, znw. o. Een
bloedverwant in den graad van „achtersusterkint''.
Aehterkintsvrede, achter:-, znw. m. Een vrede
of verzoening tusschen twee familiën tot aan den
graad van „achterkint."
Aehterciap, znw. m. Achterklap, laster, kwaad.
sprekendheid ; enen a. doen, iemand belasteren.

Achterelappen, Achterclapper, Achterclappinge, Achterclapster.
Achterclocko, znw. vr. Avondklok.

Achterslop, znw. m. Klap of slag van achteren
toegebracht; schade, nadeel.
Achtereomen, st. ww. intr. i) Achteraankomen,

volgen; ook: achteropkomen. 2) achteruitraken, in
het nauw komen, het onderspit delven.
Achtercoper, znw. m. Latere of opvolgende
kooper.
Aehtererommen, zw. ww. trans. Achterwaarts
buigen, naar achteren buigen of wenden.
Achtercruden, st. ww. trans. Achterwaarts dringen, terugdrgven.
Achtererupen, st. ww. intr. Terugkruipen, weg
-kruipen.
Achterlant, znw. o. Een land gelegen achter
een ander.
Achterlaten, st. ww. trans. — I. Met een pers. als
obj. i) Achterlaten, nalaten. 2) verlaten, begeven,
aan zijn lot overlaten. 3) verloochenen. 4) laten
achterblijven, thuis laten, overslaan. — IL Met eene
zaak als obj. i) Achterlaten, nalaten. 2) verlaten.
3) afstand doen van iets. 4) achterwege laten,
onvermeld laten. 5) achterwege laten, nalaten, verzuimen; enen zvech a., een weg niet nemen, een
tocht niet doen; als znw., tekortkomingen. 6) ver zuimen, verwaarloozen, niet behartigen, in den wind
slaan. 7) nalaten, laten varen. 8) afschaffen, buiten
gebruik stellen. 9) ophouden, uitscheiden.
Achterlatenesse, .isse, znw. vr. i) Verzuim,
plichtverzuim, tekortkoming. g) verlatenheid.
Achterlater, znw. m. Afvallige.
A.chterlatinge, znw. vr. Het plegen van verzuim ten cpzichte van iets, verkorting van of inbreuk
op (iemands recht).
Achterleen, znw. o. Achterleen, leen waarvan
een leenman leenheer is, leen uit de tweede hand.
Achterleenhouder, znw. m. Achterleentnan.
Achterleggen, zw. ww. trans. i)'Naar achteren
leggen, achterover leggen, 2) op den achtergrond
schuiven, uitstellen. 3) op den achtergrond schuiven,
afschaffen.
Achterlene, znw. vr. Rugleuning.
A ehterleven, zw. ww. intr. Overleven, nog leven
bij iemands dood.
Achterliden, zw. ww. intr. i) Voorbijgaan, van
den tijd; achterleden, verleden, voorbij. 2) achter=
uitgaan, wijken; toegeven.

ACHTERSIEN.

Achterlpe, bnw. Aan de achterzijde gelegen.

Achterlint, achtelinc, znw. m. Achtste gedeelte
van eene (graan)maat.
Achterlopen, st. ww. trans. Inhalen.
Achtermersch, -inecr'sch, znw. m. Weide die
achter eene andere gelegen is.
Achtermiddach, after-, znw. m. Achtermiddag.
Achtermoeder, - snoder, znw. vr. Moeder in een
gesticht (?i.

Achterna, bijw. van plaats en tijd. i) Achterna,
2)

later, naderhand.

Achternaer, bijw. - Achterna, later, daarna. .
Achternaraet, znw. m. Raad die achterna ge-

geven wordt en dus te laat komt; of ook: een plan
dat achterna gemaakt, een besluit dat achterna genomen wordt.
Achternoene, znw. vr. ; achternoen, znw. m.
Achtermiddag.
Achterpensen, peinsen, zw. ww. intr. Overdenken, nadenken ; zich bedenken.
Achterporte, after-, znw. vr. t) Achterpoort.
2) aars, het achterste.
Achterquerne, -queerne, znw. vr. Het achterste,
het achterkwartier.
Aehterraet, znw. m. i) Hetzelfde als aclite,naract. 2) in sommige zndl. steden, buitengewone
raad, gevormd uit de gezworenen der ambachten,
de honderdmannen en de tiendemannen of wijkmeesters, die alleen in hoogst gewichtige aangelegenheden
bijeengeroepen en geraadpleegd werd.
Achterrecht af/er-, -niciat, znw. o. Hetz. als

achlergerechte.

Achterrechter, - riclite, , znw. m. Rechter in
een „achtergerechte" (z. aid.).

Aehterreehterampt, -r 1e1da mbi, znw. o. Het
Achterrechtsweer, znw. m. Achterneef.
Achterrepel, -reyf el, znw. m. Staartriem
Achteirriden st. ww. trans. i) Achternarijden,
-

ambt van achterrechter.

achteroprijden.

2) rijdende achterhalen, inhalen.

Aehterrine, znw. m. Schertsende benaming van

het achterste, den aars.
Achterroep, znw. m. Echo.
Achterroepen, st. ww. intr. Naroepen, naschreeuwen.
Achterrouwe, znw. vr. Te laat berouw, nabes
rouw.
Achtersate, znw. m. Nazaat; opvolger.
Aohtersaysoen, znw. o. Het late seizoen (van
de vischvangst), in tegenstelling van het vroege seizoen, van half Maart tot Sint-Jan.
Achterschade, znw. vr. Nadeelige gevolgen.
Achterschou, -schaze, znw. m. Het achternakijken, het nakijken; a. hebben, mogen achter nazien of nakijken zonder iets te kunnen uitrichten.
Achterschouwe, znw. vr. Naschouw, herhaalde
schouw, van dijken, wegen enz., om te onderzoeken
of de gebreken bij de eerste schouw aangewezen,
naar behooren hersteld zijn.
Achterschouwen, zw. ww. trans. Achternazien,
nastaren, naoogen.
Achterschuven, zw. ww. trans. Achte ruitschuiven of - duwen, terugzetten, versmaden.
Aehterseende, after-, -seend, znw. m. In Drente.
De tweede rondreis van den deken ter uitoefening
van het geestelijke recht in zijne decanie, in tegen
eerste seende".
-stelingm„d
Achtersenden, zw. ww. trans. Nazenden.
Achterletten, zw. ww. trans. -- I. Met een pers.
als obj. i) Op den achtergrond zetten, benadeelen.
2) belemmeren, te keer gaan. — II Met eene zaak
als obj. i) Op den achtergrond stellen, yerwaarloozen,
of ook: tegenwerken. 2) met een dat., achterstellen
bij. 3) op den achtergrond schuiven, onvermeld
laten. 4) zich tegen iets verzetten met- woorden,
iets af keuren.
Aehtersien, st. ww. intr. Achteiuitzien, omkijken;
direr en raas geen a., er was geen tijd voor omicij-

ACHTERVOLGEN.

ACHTERSIJN.
ken (bij eene overhaaste vlucht) ; caichtersien (t.)
hebben van, iemand mogen nakijken, zien dat iemand
weggaat zonder dat men er iets aan kan doen; geen
,a. an enen, zonder aanzien des persoons.
znw. o. Achterstal.
achter -, after-, znw. o. Hetzelfde
als achtersusterkint; z. ald.
znw. o. Bloedverwant in
den graad van „achtersusterkint" of achterneef.
znw. m. Zoen, waarbinnen
begrepen zijn alle verwanten in den derden graad.
Zie achterwater.
zw. ww. trans. Achternazitten, ver
-volgen.
znw. m. Nagemaakte sleutel (?).
znw. vr. Achterklap, laster.
znw. m. Kwaadspreker.

.Aehters in,
,Achtera int,
Aehterskibtmaeeh,
Aehterskintsvrede,
Aehterslach.
Achterslaen,
Achterslotel,
Achtersprake,
— AchAchteropraker,
terspraecster.
Achterspreken, st. ww. intr. Achterklappen.
Achterspreker.
Achterspringen, st. ww. intr. Achteruitspringen.
Achterst, a fterst, bnw. i) Achterst in eene rij,

achterste, b.v. van de pooten van een viervoetig
dier, tegenover „de voorste" ; zoo ook a. vingeren ; vooral als znw., die (1., dachterste, de achterste,
de laatste; dat a., dacliterste, tachterst, het achterste,
de achterzijde. 2) het meest achteraf zijnde, uiterst,
buitenst. 3) het minst in waarde. 4) van tijd.
laatst; a. clothe, poortklok; a. vierschare, a. were,
laatste eisch, of conclusle. — Als znw. Die a., drachten ste,
i) de laatste; ten achterstel, ten laatste, in de laatste
plaats; int a. ten laatste, ten slotte. 2) langstlevende.
bijw. ; ook tachtersl(e). i) Het laatst,
in de laatste plaats. 2) het laatst, voor het laatst,
3) ten laatste, eindelijk. 4) laatst, onlangs; a. (ver) leden, laatstleden.
-siedich, bnw.; Achterstallig.
st.. ww. intr. -- I. Intr. i) Wijken.
2) zich verwijderen. 3) achterstallig zijn, verschul.
digd zijn, met eene geldsom als ondw. — II. Trans.
Achteruitzetten, iemand den voet dwars zetten, het
tegenovergestelde van voreslaen.
znw. o. Achterstal, achterstand.
bnw. Achterstallig; a. vonnis, een
vonnis door schepenen in advies gehouden en
gesteld, dat zij nog uitwijzen moeten.
bnw. Hetzelfde als achter slallich,
in de uitdr. a. hebben, achter de hand hebben,
nl. een redmiddel, toevrucht.
-stalling, bnw. Achterstallig.
znw. o. i) Het achterste deel van

Achterst,

Achterstadich,
Achterstaen,

Achterstal,
Achterstal,

uit-

A ehterstalieh,

Achterstallich,
Achterste,

iets; van schoenen, hak.

2)

het laatste van iemand,

zijn einde. 3) wat na iemand blijft, nakroost, na
wat achter iemand komt, • achter zijn-geslacht.3)
rug is.
-stede, bnw. Zie a c h te rstadich.
st. ww. trans. i) Terugstooten,
terugdrijven. 2) van zich stooten, verstooten,
,1) achterhouden, niet overleveren (aan het gerecht).
4) tegenwerken. S) iem doen achterstaan in iets,
hem van iets versteken of berooven. 6) iel a.. iets
verwerpen, beneden zich achten.
Zie a c h t e r s t e l l e.
bnw. 2) Achterstallig. Misschien
ook is de juiste vorm achterstel; ook achterstal
komt als bnw. voor.
znw. vr.; achterstel, znw. o. Ach terstaud, achterstallige schuld; enen sine a. gelden,
iemand betalen hetgeen men nog schuldig is; iron.
hem iets betaald zetten.
zw. ww. trans. Achterstellen, uit
den weg ruimen, wegnemen.
- stelling, bnw. Achterstallig.

Achterstedich,
A ehtersteken,

Achterstel.
Achterstelle,

Aehterstelle,

Achterstellen,
Achterstellich,
[Achterstellicheit.
Achterstelling. Zie achterste 1 l i c h. Ook

als znw. mv., achterstallige schuld.
Aehterstendieh, bnw. Achterstallig (oostmnl.).

Achterstoot, znw. m. Achteruitgang in zaken,
tegenspoed.

Achterstoten, st. ww. trans. i) Van zich stooten,
verstooten, verjagen. 2) verwaarloozen.
znw. vr. Achterstraat.
-werve(n), bijw. Het laatst, voor
de laatste maal.
znw. o. Een bloedverwant
in den graad van achterneef, een maag van den
derden graad, gerekend van den gemeenschappelijken stamvader.
znw. Een bloedverwant in den graad van ,,achtersusterkin.t".
znw. m. Zoen waarin
de verwanten in den derden graad, in den graad
van „achtersusterkint" begrepen zijn.
znw. m. Hetzelfde als ach -

Achterstrate
Achterstwerf
Achtersusterkint,

Aehtersnsterkintmaech,
Achtersusterbintvrede,

.ehtersusterline,
Aehterswemmen, st. ww. trans. Zwemmende
achterhalen.
Achtertale, znw. vr. Achterklap, laster.
Achterterden, treden, st. ww. intr. Achterwaarts
treden, terugtreden, wijken.
Achtertiden, zw. ww. intr. Terugtrekken, wijken.
Achtertien, st. ww. intr. en trans. — I. Intr.
tersusterkint.

-

I) Achterwaarts trekken, wijken. 2) zich terugtrekken van of onttrekken aan iets; onvervuld laten, niet
gestand doen, eene belofte. — II. Trans. Achteruit trekken, naar achteren brengen.
st. en zw. ww.
st.; intr. en trans. — I. Intr. i) Achterwaarts trekken,
zich terugtrekken, ook : om voor iemand plaats te
maken of om zich te weer te stellen. 2) wegsluipen,
zich schuil houden. 3) zich terugtrekken, achteruit
zich onttrekken aan iets, iets nalaten;-krabeln.4)
ook : weigeren iets te doen ; van eene belofte, haar
niet gestand doen. — 1I. Trans. t) Achteruittrekken,
verwijderen. 2) achterwaarts trekken, achteruitzetten, tegenwerken. — III. Wederk. i) Zich terugtrekken, wegblijven, zich schuil houden. 2) zich
onttrekken aan iets, weigeren iets te doen.
-nut, bijw. r) Achteruit, achterwaarts,
2) achteruit, de achterdeur uit.
st. ww. intr. Achteruitslaan,
van een paard en een balsturig mensch.
st. ww. intr. Achteruitschoppen.
-uutvvaren, st. ww. intr. Achteruit weggaan, door de achterdeur het huis verlaten;
ongemerkt heengaan, met de noorderzon vertrekken.
st. ww. intr. en trans. — I. Intr.
achterwaarts trekken, terugtrekken. --- II. Trans.
a) Achternagaan; ook: achternarijden. 2) achteroprij den, van achteren op iemand aanrijden met een
vijandelijk oogmerk.
bnw., a. blieven, in eene rechts zaak in liet ongelijk gesteld worden.
znw. o. Veld dat achter een ander
gelegen is.
zw. en st. ww. intr. Achteruittre kken, terugwijken.
st. ww. intr. Achterwaarts vlieden,
terugdeinzen.
Achtervoet, znw. m. Achterpoot, achtervoet.
Achtervolch, znw. o. Het najagen van iets;
wisheid sonde, • u. call i,erken.
Achtervolgen, zw. ww. intr. en trans. — I. Intr.
i) Achtervolgen, achternagaan, naloopen, op den
voet volgen, ook met den dat.; vervolgen, met eene
vijandelijke bedoeling. 2) iets nakomen, handelen
volgens een voorschrift of eene belofte. — 11. Trans.
t) Volgen op, komen na iets. 2) volgen, opvolgen,
nakomen, een gebod, voorschrift, verbintenis, ver plichting. voorbeeld. 3) aanhouden, volhouden. 4) verwerven, verkrijgen. 5) vervolgen, voortvaren met iets.
6) met een pers. als obj., iem. volgen om hem in het
oog te houden, beschermen. 7) zijn recht vervolgen
op of tegen iemand. 8) voldoen aan een vonnis.
o) overtuigen.

Achtertreken,

Aehterute,
Achteruteslaen,
Achterutestoten,
Achterutevaren,
Achtervaren,

Achtervellieh,
Achtervelt,
Achtervertrecken,
Achtervlien,

trecken,

ACHTERVOLGENDE.

Achtervolgende, bnw., bijw. en voorz. — I. Bnw.
Onafgebr6ken, doorloopend. — II. Bijw. Naar ver
naar of in evenredigheid. -- III. Voorz.-houding,
Volgens, overeenkomstig met, met den dat. of acc.
Achtervolger, znw. m. i) Hij die iets najaagt
of nastreeft; navolger. 2) hij die iemands voetstappen
drukt, navolger.
Achtervolginge, znw. vr. Opeenvolging, aaneengeschakeld verband; ook : de gestadige voortgang,
van den tijd.
Aehtervrame, znw. vr. Nadeel, schade.
Aehterwaerde, znw. vr. Achterhoede.
Aohterwaernen. Zie achterwaren en.
Achterwaerre, -Fairer, - w oer der, znw. m. Behoeder, beschermer.
Achterwaersterigge (vlaamsch), znw. vr.
Kraambewaarster, baker.
Aehterwarenen, waernen, zw. ww. trans. Bewaren, bewaken, het toezicht houden over iets.
Aehterwarer. Zie achterwaerre.
Achterwaert, - roert; ook - waerts, -wens, bijw.
— I. Van plaats. i) Aan de achterzijde, van achteren;
achteraf. 2) naar achteren. achterwaarts, achteruit,
terug ; a. geen, naar achteren gaan, achteruitgaan ; met
eene zaak als ondw. tegenloopen, tegenvallen ; a.
geren, a. sternen, versterven in eene opklimmende
lijn; a. lien, trecken, olien, hetz. als achtei -iien enz.;
a.- bl-iven, - achterblijven, terugblijven; a. rumen,
terugwijken, naar achteren wijken; a. doen, terug
ta. scuven, terugzetten, in minachting brengen;-slan;
a. setten, op den achtergrond stellen, terugzetten,
ook: vergeten; vgl. achter rugge setten;
a. steken, terugstooten, verwerpen; vgl. a c h t e rsetten en achtersteken; a. honden, achterhouden; a. stelen, hetzelfde als a. kouden ; a. leiden,
achteruitkrabbelen, zijn woord herroepen; a. keren,
afzien van. — II. Van tijd. Hier a., hierna, naderhand; het gaet a. sdaechs, de dag is aan het dalen,
het is over den middag.
Achterwaker, znw. m. Opzichter; bewaker, misschien ook: nachtwacht.
Achterwaren, zw. ww. trans. i) Bewaren, be.
schermen; besturen, aanvoeren. 2) beheeren, toezicht
houden over iets. 3) verzorgen, verplegen, oppassen,
zorg dragen voor iets; behandelen, een zieke, eene
ziekte; hem a., voor zich zelf zorgen. 4) waarnemen, bekleeden, een ambt.
Aehterwaringe, znw. vr. Verzorging, oppassing,
behandeling, vooral van zieken.
Achterwater, znw. o. Molenwater van stroom
opwaarts; hetzelfde als aclrtesslach.
Achterweeh, znw. m. Achterweg.
Ackterweldaet, znw. vr. Eene goede daad of
een goed werk achterna verricht tot herstel van
eene vroegere daad.
Achterwesen, znw. o. Het ten achteren zijn in
hetgeen men te vorderen heeft, vordering.
Achterwijn, znw. m. Wijn uit voor de tweede
anaal geperste druiven, schrale wijn.
Achterwiken, st. ww. intr. Terugwijken.
Achterwinter, znw. m. Nawinter.
Achterwisen, zw. ww. trans. Achternawijzen.
Achterworte, wo,/, zn«-. Kruiderbier, bier met
kruiden vermengd.
Acrhthondert.
Achtich, telw. Tachtig. Vgl. achten t i e h.
Achtiep A.chtienhondert Achtienda -tienste, Achtienw
erf.
Achtinge, znw. vr. — i) Overleg, beraad; ene

c eren, bidden,
van den rechter verlof vragen om zich (met
partij, voorspraak of magen) vooraf te beraden,
alvorens de zaak verderen voortgang hebbe. 2) a.
hebben jegen iet, het recht hebben zich tegen iets te
verklaren (als gevolg van gehouden beraad) of in
verzet te komen. 3) overtuiging. 4) bedoeling, voornemen, plan; a.. hebben, plan hebben, voornemens
zijn; hetz. als g e a c h t h e 1) b e n. 5) mecning,
u. napen, beraad nemen; cene ra.

ADERE.
gedachte; u. hebben. van meening zijn, meenep.
6) inachtneming; na a. van, lettende op, naar gelang
van. 7) taxatie, waardeering.
Aehtinge, vlaamsch voor h achtli ge ; z. ald.

Achtjarich, Achtcant, Achtmael.
Achtsam, -sacra, bijw. Opmerkzaam, zorgvuldig.
ook met den gen., oplettendheden hebbende voor.
Achtsamheit, znw. vr. Oplettendheid, zorg.
Achtschat , znw. m. Achtmaal eenezekere waarde.
Aehtsilbieh bnw. Achtlettergrepig.
. Achtste; herra achtsfer(e), met
Achtste, telw
zeven anderen.
Achtte, ac/tie, telw. Achtste.
Achtvoudich, oostmnl. acidveldick, feldicis, bnw.
Achtvout, achtfout. Het achtdubbele, achtmud.
Aehtwerdieh, -wacrdich, bnw. Aanzienlijk, no-

tabel.

Achtwerf ? - waerf, - werve, - werven, telw.
Adaem, Adam, znw. m. Adam ; Adonis hinderer,,

de menschen.
Adaem. Zie adem.
Adaemsappel, znw. m. De vrucht van een boom in
Palaestina, waarin de beet van Adam gezien werd.
Adamant, ademart, znw. m. i) Diamant. 2) zeilsteen, magneet.
Adamantsteen, znw. m. Diamant.
Adder, znw. vr. Adder. Zie a d e r e,
Adebe, znw. Pekel.
,idee, at/dee, tusschenw. Adieu.
Adel, bnw. Edel, edelgeboren ; ook: wettig, echt.
Adel, ruw. m. Adeldom, edele afkomst, adel
Adel, znw. oostmal. i) Poel, slijk, modder. 2)
gezwel, zweer, vooral aan hand of voet.
Adelaer, -er, znw. m. Adelaar, arend.
Adelbie, znw. vr. Wesp.
Adelborat, znw. m. Jongeling van edele geboorte, jonker; ook (in de 16de eeuw) jonker die
krijgsdienst verricht.
Adeibroeder, znw. m. Broeder uit een wettig
huwelijk.
Adeldom, znw. m. Adeldom, edele afkomst.
Adeler. Zie ade1aer.
Adelheit, znw. vr. oostmnl. Edelheid.
Adeline, znw. m. Adellijk persoon, edelman.
Adelinesehap, znw. o. Adeldom, ridderschap(?).
Adelkint, znw. o. Kind van edele geboorte;
kind uit een wettig huwelijk.
Adelsone, znw. Zoon van edele geboorte; ook:
zoon uit een wettig huwelijk.
Adelsuster, znw. vr. Zuster uit een wettig
huwelijk.
Adem, adaern, adorn, znw. m., oostmnl. ook edam;
ook Toema (naerve). i) Adem; den a. nemen, op
adem komen, op zijn verhaal komen; den a. geel
hebben of hoge dragen, een langen adem hebben,
niet gauw moede worden; den a. weder gecrigen,
weder op adem, op zijn verhaal komen; den a.
behouden, niet buiten adem raken; sinen a. trcckc,,,
met moeite ademhalen, zieltogen; den a. in den
lire hebben, Bitten a. binnen hebben, nog ademen,
nog leven, nog een veer van den mond kunnen
blazen; in 'nen a., zonder tusschenpoos. 2) wasem.
damp. — Ademen, Ademloos.
Ademant. Zie adamant.
Adem at, znw. o. i) Keelgat. 2) luchtgat.
Ademinge, znw. vr. Het ademen; ook: adem.
Adempipe, 7nw. vr. Luchtgat, opening in eene
buis.
Ademtocht, asloper -, - tucht, znw. m. Ademtocht.
adem ;° Bipen a. verhaalen, ademhalen, lucht inademen.
Ademtochten, zes. ww. intr. Lucht inademen,
zwaar ademhalen; a. tot, hijgen of snakken naar.
Ader, znw. o. Aar, korenaar.
Ader, voege. (oostmnl.), of (nevenschikkend).
Aderachtich, -ach/ir/t, -echt (oostmnl.), bnw.
Aderrijk, -vol van aderen; vol zenuwen, zenuwachtig.
Aders, ate, eter, znw. vr., verkleinw. aderkjjn.
t) Ader in het dierlijke lichaam; ene a. slacri,
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aderlaten; (dat bloei, gewoonlijk verzwegen) laten
Ier aderen (ices), aderlaten; ook : eene aderlating
ondergaan. z) zenuw, pees. 3) het binnenste, de zetel
der aandoeningen, geest, gemoed, zin ; ene felle a.
hebben tot, eene vijandige gezindheid tegen iemand
hebben; cue lua(ie a. in let f orr cn (minder goed
werpen), een kwaden of slechten geest ergens in
brengen, twist en tweedracht zaaien. 4) ader waaruit
water welt; ader van edele metalen. S) aderachtige
streep op een voorwerp, b.v. in marmer. 6) sprank;
friet ene edele a. an sines live liebben, geen sprankje
van karakteradel hebben; ncgenc a. van gepeinsc
quart casa sitiena live hebben, zelfs geen slechte gedachten in zich voelen oprijzen. 7) aderspat.
Adere i adie, ader; ook adder-, znw. vr. Adder.
Aderen, zw. ww. trans. De aders verbinden van
een paard dat aderspatten heeft(?).
Adergij n, znw. o. r) Kleine ader. z) waterstraaltje.

Aderlater,. Aderlatinge.

Adersehoorre, -ores•, znw. m. Gezegd van
Christus, die door de volheid zijner liefde de aderen
doet zwellen en openscheuren.
Aderschrode, znw. vr. Adersnijding, aderlating.
Aderslaeh, znw. m. Aderlating.
Adesse, znw. vr. oostm. Hagedis.
Adieu, bij w. Adieu, vaarwel.
,Adis, mice, znw. m. Wilde vlier.
Admael. Zie e t m a e 1.
Admirael. Zie a m i r a e 1.
Admortiseren, zw. ww. trans. In de doode hand
brengen, nl. goederen.
Adoberen, zw. ww. trans. Uitrusten, tooien,
opsieren.
Adorn. Zie adem.
Adopeie znw. vr. Verkiezing.
Adre. Zie ad ere, ie en ze art.
Adresseren, zw. ww. intr. Goed uitvallen, slagen.
Adroten (oostmnl.). Zie v e r a d r o t e n.
Adrotieh, bnw. (oostmnl.). Verdrietig, gemelijk.
Advenant, znw. o. Aandeel. Zie a v e n a n t.
Advent, znw. m. De besloten tijd van voorbereiding voor het Kerstfeest.
. Adventen, zw. ww. intr. Communie doen, ter
heilige tafel naderen.
Adversant, znw. m. Tegenstander.
Adversaries, znw. m. Tegenstander, vijand; mv.
ook adve sarracna.
Advertisselnent, znw. o. Waarschuwing, onderrichting; in rechte, een geschrift dat men inlevert
voor de beslissing eener zaak, waarin men haar
nader uiteenzet en de bewijsgronden der tegen partij weerlegt.
Adveu, znw. o. Toestemming.
A dvjj s. Zie a v ij s.
Adviseren. Zie a v i s e r e n.
Advoëren, alvoucren, zw. ww. trans. Goedkeuren. 1lcm a. te rechte, zich onder eene bepaalde
rechtsmacht stellen.
Advocaet, azvocaet, avecaet, advocaat; ook
van Jezus, advocaat of voorspraak der menschen
bij God; iemand die voor een ander pleit, hem
ophemelt; des bisscobs a., de advocati episcopi
stonden dezen ter zijde in de uitoefening van die
wereldlijke rechten en plichten, welker waarneming
hun stand hun verbood; ook: procureur. —A dvocaets cb ap.
Advocaetster, znw. vr. Pleitbezorgster, voor-

spraak bij God, van Maria.
Advoeaterige, igge, znw. vr. (vlaamsch).
Advocatie, -cie, -sic, znw. vr. Advocaatschap,
ook: voorspraak voor de menschheid bij God.
Aechdooht. Zie hagedochte.
Aecht, telw. Acht.
Aechtensteen, znw. m. Agaat.
Aef- (uit ave-,. Zie a f-.
Aefrny, aefruyt(c), znw. vr. Citroenkruid. Zie
ook averone.
Aefsch. Zie a v e s c h.

AEL-NIOESENWIJN.

Aey, tusschenw. Ai, ach!
Aec. Zie a k e.
Aec, haec. Zie hake.
Aecse. Zie a e x.
gel -, in aelmcchtich, aelmauich, a eleigcn. Zie a 1.
Ael, haal, tale, znw. m. i) Aal; ook : paling. 2)
roervink (16de eeuw).
Áel (bier). Zie a 1e.
Aelaehtich, bnw. Op aal gelijkende.
Aelbaster. Zie a l b a s t e r.
Aelbesie, znw. vr. Aalbes.
Aelders, aldus, znw. mv. Ouders (oostmnl.).
gelding, aeldiizcei-, hneldinc, livaelinc, znw. m.
(vlaamsch). Erfgenaam.
Aeldincsreeht, mw. o. Naastingsrecht.
Aeleigen, bnw., ook znw. o. Geheel eigen; vol
eigendom.
-komen
A elfuur ) fiiyc, -rape, znw. vr. Aalfuik.
Aelhuus, znw. o. Vischmarkt (?).
Aelcorf, znw. vr. Aalkorf.
.elljk. Zie a 1 ij k.
Aeltnachtioh, bnw. Almachtig.
Aelmaehtich, onjuiste vorm van witachtig.
Aelman (een vaartuig). Zie a 1 e m a n.
Aelmisbroot, znw. o. Aan armen uitgedeeld brood.
Aelmisgelt, znw. o. Geld voor aalmoezen.
Aelmisgever, znw. m. Hij die liefdegaven uitreikt of liefdegiften geeft.
Aelmisgoet, znw. o. Een goed welks renten
bestemd worden voor „aelmisgelt".
Aelmishaler, mw. m. Aalmoezenier.
Aelmiscorf, znw. vr. Bedelkorf.
Aelmiscupe, -cuyhe, znw. vr. Een vaatwerk
waarin men „aelmisgelt" bewaart.
Aelmislant, almnisselant, znw. o. Land van eene
diaconie, land uit welks renten liefdegiften aan behoeftigen worden gegeven of de armen eener ge
-ment
worden onderhouden.
Aelmispot, elmissot, znw. m. Pot waarin „aelmisgelt" wordt bewaard.
Aelmisse. Zie aelmoesene.
Aelmissenier, aelrnissier - . Zie a e 1 m o es en ier.

Aelmoesene, ale-, al-, -mosene,

-muuys(e), znw. vr.; ook

aclnrisse,

-

tnoesen, -moese,

-mis, znw. vr. Eig.

barmhartigheid, medelijden; in a. bidden, uit barn hartigheid te gast nooden ; gewoonlijk: daad van barmhartigheid, van medelijden; een liefdewerk, en wel
bepaaldelijk: liefdegift, aalmoes; a. doen, goede werken doen; ook:. aalmoezen geven; a. varen, uitgaan om
te bedelen; a. roepen, om eene aalmoes vragen;
voedsel aan armen veistrekt; a. eten, gebedeld brood
eten, leven van de liefdadigheid ; beu► sde a., eene
aan iemand toegewezen gave.
Aelmoesenen, zw, ww. intr. Eene aalmoes of
aalmoezen geven, eene liefdegave uitreiken.
Aelmoesenie, znw. vr. Aalmoezeniershuis.
Aelmoesenier, ook: aelmissenier (al-, el-), aelmisstier (rel -, el -), znw. m. Benaming van een
geestelijk ambt. Aalmoezenier, uitdeeler of beheerder
van aalmoezen. In sommige steden, b.v. Antwerpen,
ook benaming voor het hoofd van het armbestuur,
oppertoeziener over armen en veezen. In andere
steden schijnen er nog andere ambtenaren onder
verstaan te worden, nl. zij die het toezicht hebben
over het aan de ontvangsten van sommige bedrijven
verbonden armengeld. 2) ook, doch zeldzaam: hij
die deelt in liefdegaven, er een deel van ontvangt.
Aelmoeseniere, allmaoesn:ere, ook: alrnonicrc,
ahmrenicrc, halmneniere, -ier, znw. vr. Aalmoestasch,
geldbuidel; ook: tasch, buidel in het algemeen.
Aelmoeseniere, znw. vr. Aalmoezenierster, uit deelster van liefdegiften of goede gaven.
Aelmoesenierschap, schip, znw, vr. en o. Het
ambt van den „aalmoezenier".
Aelnloes(en)gelt, znw. o. Hetzelfde als a e 1misgelt.
Aelmoesenwjjn, znw. m. Wijn die om Gods wil,
voor niet gegeven wordt.

AELMOESNEMER.

Aelmoesnemer, znw. m. Hij die liefdegiften in
ontvangst neemt, aalmoezenier.
Aelmogende, bnw. Almogend, almachtig.
Aelmoniere. Zie •aelmoeseniere.
Aelsahip, znw. o. Aalschuit, vischschuit voor de
aalvangst, ook : aalkaar, bewaarplaats voor levende
aal in een schuit.
.else, znw. vr. Zie a l s e n e.
Aelsmout, znw. o. Aalvet, palingvet.
Aelsoene, znw. vr. Zie h a e 1 s o e n e.
Aelspise, znw. vr. Aalschoteltje, een gerecht van
aal of paling.
Aelstal, znw. m. Afsluiting in een water met
eene opening, waarvóór netten, fuiken of korven
voor aal- en palingvangst worden geplaatst ; aalstal.
Aelstede, znw. vr. Plaats waar aal bewaard
wordt, aalkaar.
Aelter. Zie h a l f t e r.
Aelwariah, til-, -waerdich, -wench, bnw. i) Dom,
onnoozel. 2) gemelijk, knorrig. 3) dartel, brooddronken. Aelwaricheit.
gem, ame, name. Zie a d e m.
Aem 1 inhoudsmaat). Zie a m e.
Aembelt. Zie a e n b e l t.
Aemechtinge. Zie amechtinge.
Aemgelt, znw. o. Belasting of geldelijke opbrengst, betaald bij of van het aam van eene bepaalde vloeistof, vooral van wijn.
Aemcanne, asnekanne, znw. vr. Benaming van
een inhoudsmaat van wijn en bier, een kwart vat(?).
Aemt. Zie amete.
Aemvat, znw. o. Aamvat, vat dat een of meer
aam wijn of ander vocht inhoudt.
Aen, ane, an, eene enkele maal in het rijm anne,
voorz. met den 3den en Oden nv. Het woórdt drukt
in het algemeen de betrekking tusschen eene werking en eene zelfstandigheid uit, van wier oppervlakte een gedeelte wordt aangeraakt, of op welke
eene werking is géricht. — I. Van plaats. i) ter
uitdrukking van onmiddellijke aanraking, aan, op,
op de oppervlakte van; an der heiden, an die heide,
op het veld, an de erde, op aarde, ook: op den grond;
an den sande, in het zand; an den berch, op den
berg; aen (later ook in) r►aerde (vare) ende aen velde
stun, met iem. op -pad en weg zijn, vooral aan eene
vechtpartij of een gewelddadigen aanslag deelnemen;
— ter uitdrukking van aanhechting of verbinding,
het zich bevinden van een voorwerp, eene hoedanigheid aan eenige plaats, bij, aan of in eenig
voorwerp of persoon: aan, in, bij, ten opzichte van;
dezer en is niet alle, daar is niets aan gelegen,
verbeurd, dat komt er niet op aan ; ook: daar is
niets (van) aan, het is geheel onwaar; aen handen,
in handen; aen icmanis stal, in iemands plaats; aen
brande, in brand; aen die vaert, die reise, die strate,
den ganc, die wegen, op reis, op weg; an oorre, anfrorre, onderweg (zie p o r r e); an roere (zie r o e r e);
ter uitdrukking van aangrenzing of onmiddellijke
nabijheid, bij, nabij, naast, nevens; een scare start
aan sin huus; Absalon ghinc an Davids aliziën liggen.
2) Van plaats in overdrachtelijke opvatting in een
aantal verschillend gewijzigde toepassingen, aan welke
het denkbeeld aanraking, verbinding, gepaard-gaan,
samenhang of het gelegen-zijn in of bij iets ten
grondslag ligt, aan, bij, in, met betrekking tot, ten
opzichte van; gestadich an die mninne; dier sin sin
gil ane lach; dat dit an Christus bediet, betrekking
heeft op Chnstus, op hem slaat; an die waj5e ze connen,
zich verstaan op de wapenen; iet hebben an, eenig
recht hebben op; tien enen beginnen; an rade of
in derde sin met, in iets met raad en daad helpen.
) Bij begrippen van ontleening ; bij ww. van verkrijgen, ontvangen, veroveren, leenen, vernemen,
•etzoeken, vragen, ndl. van, doch vgl. ontleefien
aan, een voorbeeld nemen aan, vreugde beleven
aan. — Ook wordt eten gebruikt bij werkir gen of
zaken, die voorgesteld worden als het middel,
waardoor iets geschiedt en waaraan het als het ware
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zijne vervulling ontleent. Mockli die maecht doer
ane winnen ; doe gi u dezer azie hadt versadet. 4) Ter
uitdrukking eener richting, zoowel in eene nietvijandelijke opvatting, naar, tot, als met eene vijandelijke bedoeling, tegen. Loken an de rasure; dat gi
vaert ane den coninc; dat hi an den tor niet ne
strede.. 5) Ter aanduiding dat eene werking op een
persoon of zaak gericht is, zich daarheen uitstrekt,
ze ten doel heeft, aan, tot, op; y oefen, s.kreken,
minne dragen aen; lapt an sine bant se/ten, naar
zijne hand zetten, onder zijne macht brengen; het
gaet tien iemants leven, zijn leven is er mede gemoeid, loopt gevaar. Nu en dan komt ane in het
Mnl. ook reeds in de plaats van den datief; si
obedicren alle aen hem (t Ode eeuw). — II. Van
tijd. c) Ter aanwijzing dat eene werking geschiedt
op een zeker tijdstip of binnen eene bepaalde tijdruimte,ruimte,
op, in; an den middage, ane dien stonden,
aenstonden, aanstonds ; recht aen der selver tit: aen
corte stonden, binnen kort ; aen (in, bij gelegenheid
van) den, hogen water, den hogen sloe/, aen den
ijsganc. 2) Van richting, slechts in verbinding met
tote (tot) ; tote an den doemsdach.
Aen, ane, an, bijw. — 1. Van plaats. i) Ter
aanduiding van onmiddellijke aanraking, t. w. van
wapenen en kleedingstukken die aan het lichaam
gedragen worden ; halsberch an ; aen si/n, vast zijn,
vastzitten, verbonden zijn. 2) van aanhechting of verbinding, aan, in, bij ; alle doget was hem ane. 3) van
aangrenzing of onmiddellijke nabijheid; alle die lande
ten berge an ; voren — eten, voorop — daarachter,
achter, bij een ww. van beweging, varen, rieten,
vlien; aen sin, bij, nabij, tegenwoordig zijn, het
tegenovergestelde van „aflijn". Ook van getuigen,
die bij eene handeling zijn tegenwoordig geweest;
(er) bi ende aen, aen ende bi, over ende aen ; bi,
over ende eren sin ; liet is ieder gelijc an, het is
ieder even na, voor ieder evenzeer plicht. 4) van
richting naar een doel; drier tien, derwaarts, hier
aen, werwert an ; vort aen, verder (komen) ; aeii
ende af; af ende aen ; vgl. toe ende af. — II. Van
tijd. i) Ter aanduiding van onmiddellijke aansluiting
of opvolging; hier aen, straks hierna: dezer aen,
daarop; vortmeer azen, vorezvaert aen, voortaan steeds,
van nu voortaan, gedurig; vort aen, voort, terstond;
voorts, vervolgens; voortaan, van nu af, in het vervolg, ook: van toen af, gerekend van een tijdstip dat
in het verledene ligt; vortaen heer, voortaan, en:
van toen af.
Aen, ane, (an, voorz. Zonder. Vooral in het Oost
one vaer, Iaen twivel, aen (alle) errgelist ; in-mnl.,
het Westmnl. in de uitdr. ane siren, ?)linen, diners
enz. dune, zonder, buiten, tegen zijn wil of zin;
eren sbisscho/s danc.
Aen, ane, an, bijw. i) Zonder, behalve (oostmnl.).
2) des one sin, iets kwijt zijn, verloren hebben;
des sinnes are, van het verstand beroofd. 3) des
one sin, oostmnl.,, vrij zijn van iets, er af zijn.
Aan (dwerg), znw. m. Zie n a e n.
Aan, znw. Grootvader. Slechts in de oostmnl.
samenstellingen aen/zere (aniehhcrc) en aenhete.
Aenaerden, zw. ww. intr. Aangeboren zijn, tot
iemands aard behooren.
Aenbassen, st. ww. trans. Aanblaffen.
Aanbeden, zv.. ww. trans. (scheidb. en onscheidb.).
i) Aanbidden, lat. „adorare". 2) zijn gebed richten
tot iemand, hem in gebede aanroepen, lat. „precari".
Vgl. aenbidden.
Aenbeder(el, znw. m. Aanbidder, vereerder van
God en hetgoddelijke. -Aenbederse, Aenbedinge•
Aenbediën (?), st. ww. intr. Worden.
Aenbedwingen, st. ww. trans. Onderwerpen,
toevoegen aan zijn gebied.
Aenbeeldinge, znw. vr. Gelijkenis, afschaduwing.
Aenbeelt, belt, znw. o. Beeld, afbeelding.
Aenbegin, znw. o. Eerste begin, aanvang.
Aenbeginnen, st. ww. intr. Beginnen, aan vangeir.
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st. ww. trans. Aanvatten, aan
ondernemen.
-vange,
Aenbehooren, zw. ww. intr. Met den dat.
i) Toebehooren, behooren tot. 2) toebehooren, tot
iemands plicht behooren, hem opgelegd zijn.
Aenbehouden, st. ww. trans. Aanhouden, een
kleedingstuk.
Aenbeye, znw. vr. Aambei.
Aenbekennen, zw. ww. trans. Toekennen, den
eigendom aan iemand.
Aenbeeken, -bicken, zw. ww. intr. Beginnen
te bikken of te pikken ; bf beginnen te houwen, te
vechten, óf beginnen met den snavel te werken; van
vrouwen gezegd, beginnen te schelden, een grooten
mond opzetten.
11enbelen, zw. ww. trans. Aanblaffen, aanbassen.
Aenbeloop, znw. o. Het verschuldigde aandeel
in het beloop of bedrag eener geldsom.
Aenbelopen, st. ww. intr. Met den dat. Aan
iemand toekomen in het beloop of bedrag eener
geldsom; ook: voor rekening komen van iemand, van
eene geldschuld.
Aenbelt. Zie aenbeelt.
Aenbelt, aenbilt, teaen -, aelnbelt, ambelt, znw. o.
i) Aanbeeld. Vgl. a e n v e 1 t. 2) Misschien ook,: koot,
in de uitdr. aenbeelden werben.
Aenbernen, st. ww. intr. Aanbranden.
Aeuberren f st. ww. intr. Voortbranden.
Aenbersten, st. ww. intr. Lomen a. komen opzetten, van eene legermacht.
A enbeschouwen, zw. ww. trans. Aanschouwen,
met eigen oogen zien.
Aenbesien, st. ww. trans. Aanzien.
Aanbesteden, zw. ww. trans. i) Aanbesteden,
een . werk. 2) besteden, bij iemand in den kost of
als leerling plaatsen.
Aanbesterven, st. ww. intr. met den dat. Door
eens anders dood eigendom worden van iemand.
Aenbestormen, zw. ww. trans. Aanvallen, bevechten, eene stad, een land.
Aenbetiën, st. ww. trans. Aantijgen, ten laste
leggen, verwijten.
Aenbeuren. Zie aenboren.
Aenbevechten, st. ww. tr. Aantasten, aanvallen, bevechten.
Aenbewi]s, znw. o. Aanwijzing. Een dj/c legei
Ier zen ende a., door een zeventuig moet worden
aangewezen, te wiens laste het herstel van een dijkvak komt.
Aenbewisen, zw. ww. trans. Aanduiden.
.Aanbidden, st. ww. trans. scheidb. i) Zijn
gebed richten tot iemand, hem in gebede aan
lat. „precari". 2} aanbidden; lat. „adorare",-roepn;
ook met den dat., den Goden a.. 3) toebidden,
lat. „imprecari". — ,Renbidder.
Aanbijt, znw, o. Ontbijt. Vgl. a en bite n, Ook
inbijt.
Aenbilt. Zie aenbelt.
Aenbinden, st. ww. trans. i) Met den acc. der
zaak, aanbinden, aanknoopen, aanhechten, vastmaken
(aan). 2) Met den acc. van den pers., vastbinden aan
iets.
Aenbiten, st. ww. trans. i) Aan iets bijten,
aan iets
ets te bijten. 2) aanranden, aanvallen.
Aenblasen, st. ww. trans. i) Aanblazen, door
blazen doen ontbranden, van vuur. 2) aanblazen,
toeblazen, venijn, met eene slang als ondw.
Aenblio, znw. m. Aanblik, aanschouwing.
Aenblloen, st. ww. intr. met den dat. i) Iemand
bijblijven, hem getrouw blijven. 2) met eene zaak
als ondw., iemand of iets bijblijven, in iemands bezit
blijven, aan iets blijven.
Aenboelen, zw. ww. trans. Aanblaffen.
Aenbogen, zw• w w. trans. Inbuigen, ombuigen .
emand aan zich gelijk maken.
Hem enen a., iemand
Aenboorden, zw. ww. trans. Benaderen, naasten.
Aenboorder, znw. m. Hij die het recht, van
naasting heeft.
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Aenboort, aenbort, znw. m. Vooral in het mv.
Aangeborene, bloedverwant of maag die als zoodanig bij verkoop van vast goed het recht van voorkeur of naasting heeft.
Aenboorte, aenboort, znw. vr. (en o. ?).
Het op aangeborenschap of bloedverwantschap gegronde recht van voorkeur of naasting bij verkoop
van een vast goed.
Aenboortieh, bnw. Door aangeborenschap gerechtigd tot naasting, van een persoon; door bloed
aan iemand toekomende, van eene-verwantschp
zaak.
`Aenboortsehap, aenborenscha. Zie a b o r
schap. gen ouweII zw. zw. trans. Aanbouwen, bij
hetgeen al bestaa
t.
Aenbranden, zw. ww intr. met den dat. Inbranden, invreten, wegvreten.
Aenbreken, st ww. trans. en intr. — I. Trans.
Breken, verbreken, een gebod. -- II. Intr. Aanbreken, naderen, van een tijd.
Aenbrengen enz. Zie a e n b r i n g e n.
Aenbringe, znw. m. Hij die Bene zaak in
rechte aangeeft, voor het gerecht brengt. Vgl.
aenbringer.
Aenbringe, aenbreng, znw. vr. Aangifte, het
aanhangig maken van eene zaak in rechte.
Aenbringen - brengen, zw. onr. ww. trans. — I.
Met een pers. als obj. i) Iemand ergens heen brengen.
2) iemand ergens toe brengen. — 11. Met eene zaak
als obj. en (vaak) een dat. van den pers. i) Iets
met zich brengen, met zich voeren. 2) toebrengen,
toevoegen, aan iets dat bestaat een nieuw gedeelte.
3) van kleederen en wapenrusting, aantrekken, aandoen, aanhebben. 4) eene tijding of mededeeling
aanbrengen, melden; aan iemand mededeelen, kennisgeven ; ook in rechte, opgeven, aangeven, of
rapporteeren bij het eene of andere lichaam van
bestuur. Als znw. gebruikt, bericht, verslag, ook:
mededeeling van bewijsgronden of bezwaren, vertoog; enen ene logene a., iemand leugens op de
mouw spelden. 5) eene zaak in rechte aanhangig
maken of aangeven; over iets klagen bij eene rechtbank. 6) van iets kwaads dat men aangaande
iemand bericht of aangeeft, aantijgen, te laste leggen.
7) instellen, bewerken, teweegbrengen. 8) de voor
de behandeling van een geding noodige bewijs
overleveren. 9) een last aan iem. aanbrengen,-stuken
hem dien opleggen. Eene zeer gebruikelijke wijze
van scheiding van een gemeen goed was dat de
eene eigenaar den ander de keuze gaf om zijn
aandeel af te staan of het wederdeel over te nemen.
Het dwingen tot overneming heette te Enkhuizen
aenbrengen ofaeiawerhen, het noodzaken tot afstand
afriden. io) iem. eene gezindheid, stemming, ge woonte aanbrengen of bijbrengen, ze bij hem verwekken, opwekken, veroorzaken, ze hem inblazen.
ii) iem. iets toebrengen, bezorgen, toedienen.
Aenbringer, renbrenger, znw. m. Aanbrenger,
hij die eene aangifte doet bij het gerecht of de
overheid; hij die eene zaak in rechte aanhangig
maakt; hij die van eene ' overtreding aangifte doet
bij de overheid (ook van een gild).
Aenbringinge. Aenbrine, -brene, znw. m.
Aangifte. Vgl. a e nb rin ge.
Aendaeh. Zie a n d a c h.
Aendaehte, aendacht, znw. vr. i) Het denken
aan iets. 2) opmerkzame aandacht; ook: inspanning
van krachten en vermogens, ijver. 3) vooral: godsdienstige of godvruchtige overpeinzing, innigheid,
godvruchtige stemming.
Aendaehtelike, bijw. i) Met aandacht. 2) met
inspanning of aandrang. 3) met een godsdienstig gemoed, in eene godsdienstige stemming.
Aendaehtich, , bnw. t) Gedachtig, indachtig. 2)
vol ingespannen vlet, ijverig, zich met ernst op iets
toeleggende. 3) Godsdienstig, godvruchtig, vroom, van
God en heilige gedachten vervuld.

io
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Aendachticheit, mw. vr. i) Vlijt, ijver, ernst,

inspanning.

godsdienstige overpeinzing.
zw. ww. intr. Nederdalen, dalende

2)

&endalen,

naderen.

Aende. Zie a n d e.
Aandeel, znw. o. Een bepaald gedeelte waarop

,iemand recht of waartoe iemand verphcht is, aandeel,
portie.
Aendelen, zw. ww. trans. i) Een erfgoed, toe.
deelen, toebedeelen, over iets beschikken. 2) aand eel hebben aan of in iets, in iets deelen.
Aendellnc , znw. m. Deelgerechtigde, deelhebber.
Aenden. Zie an den.
Aendenken, zw. onr. ww. trans. en intr. —
I. Trans. Oplettend aan iets denken, gedenken,
indachtig zijn. — II. Intr. Met den dat. of ob, aan
iets denken, aan iets gedachtig zijn; a. om, zijne
gedachten richten op God, in godsdienstige gepeinzen zijn.
Aendenkenesse, znw. vr. Godsdienstige overpeinzing, meditatie.
Àendenker, znw. m. Hij die denkt of indachtig
is aan iets.
Aendenkinge, znw. vr. i) Gedachte. 2) Godsdienstige overpeinzing.
Aendienen, zw. ww. trans. i) Iets toedienen,
voordienen, voorzetten. 2) enen iet a., iem. iets toedienen, bezorgen, verleenen. 3) enen a„ iemand
dienen.
Aendieninge, znw. vr. i) Het toedienen, voordienen, voorzetten of ook: het bezorgen van voedsel.
2) Bediening; lat. „administratio" en „ministerium".
Aendienende, voorz. Dienende tot; rakende, betreffende.
A.endienresehe, znw. vr. Voordienster, in de
nonnenkloosters benaming van de kloosterzuster aan
wie de zorg voor het ronddienen der spijzen was
opgedragen.
pendingen, zw. ww. trans. i) Bij de overheid
een eisch instellen om tot de eene of andere gerechtelijke handeling over te gaan, in rechte vorderen dat het gerecht eene rechtshandeling verrichte; vooral in het pandrecht, tot het verkoopen
van onroerende goederen voor schuld. 2) hetzelfde
als a e n b r i n g e n, io). Iemand in rechte nood
onverdeeld aandeel van zijn medeëigenaar-zakenht
over te nemen.
Aandoen, onr. ww. trans. — z) Aandoen, aan
een kleedingstuk, een deel der wapenrusting,-trekn,
Ook als wederk. liens a., zich aankleeden, zich
wapenen; acngedaen, aangekleed, gekleed, aangedaan ; enen iet a., iem. iets aan het lijf doen, liet
er aan verbinden of vastmaken. 2) bekleeden in
overdr. zin, voorzien van. 3) in verbinding met het
tegengestelde afdoen, aanstellen tot een ambt; met
eene zaak als voonv. invoeren, in verbinding met
afdoen, afschaffen. 4) bereiden, appreteeren, gezegd
van laken. 5) enen iet a., iets, een zekeren toestand, over iemand brengen, hem iets toevoegen of
aandoen; enen die doof, verdriet a; ook: hem (lat.
„aibi") die dooi a.; g eselscaj a., gezelschap houden,
vergezellen.
Aendoeninge, znw. vr. Het brengen van iemand
anders in een zekeren toestand of eene bepaalde
stemming.
Aendoenre, aendoener, znw. m. Lakenbereider.
Aendoesel, znw. o. Kleedij.
Aendonkeren, zw. ww. intr. Donker worden:
het tegenovergestelde van ndl. „aanlichten ".
Aendraeht, znw• vr. i) Het aanbrengen of aandragen van iets, een bericht, eene klacht en dgl.,
aangifte. 2) beschuldiging, aanklacht.
Aendragen, st. ww. trans. en wederk. — I.
Trans. met een pers. als ondw. i) Aan het lijf dragen; draghet sine nature an, als zijne natuur dat
aan of in zich heeft, medebrengt. 2) enen iet a., iem.
iets, een eigendom, recht en dgl. opdragen, overgeven. 3) iet a. (met den dat. van het wederkeerig
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i uw.), iets op zich nemen. 4) iets aan iemand opdragen, hem iets gelasten. 5) iets aan iemand
toeschrijven of toekennen, danken, op rekening
stellen van. 6) aangeven, aangifte doen van iets
in rechte, of bij de bevoegde overheid; als znw.
aem rr.geii, bericht, rapport. 7) iem. iets bezorgen,
schenken ; ook : het hem toezenden, berokkenen,
met eene onwelkome zaak als obj. — II. Intr.
met eene zaak als subj. Betrekking hebben op
iemand, hem aangaan ; aendragende, voorz., rakende,
betreffende, aangaande. — Ill. Wederk. hein aendragen. i) IIen i (dat.) enen of hein (acc.) ene:, zich
iemand aantrekken, zich aan iemand gelegen laten zijn,
belang stellen in. 2) hem ere dine a., zich iets aan
harte nemen ; ook : het tot zich-trekn,h
nemen, zich toeeigenen; als znw., sonder eihek a.,
zonder eenige inmenging of bemoeizucht; iets ondernemen, bepaaldelijk eene handelsonderneming
hebben, handel drijven in. 3) hem aandragen, met
een dat., zich voegen bij, zich scharen onder, zich
rekenen bij.
pendrager, znw. m. Aanbrenger, verklikker.
Aendraginge, znw. vr. Aanbrenging.
Aendracen, zw. ww. intr. Aanrijden, draven
naar een bepaald punt. Met den dat., op iemand
aandraven.
Aendreffen, zw. ww. trans. Versmelting van
aendre,ben en treffen. Betreffen, raken.
Aendrepen, st. ww. trans. en intr. De zuiver
nederfrankische vorm van aeníre ffen. — I. Trans.
i) Raken, aangaan, betreffen. 2) ergens geraken,
in een bepaald vaarwater komen, belanden.
Áendrilt, znw. vr. Al wat aandrijft, zoowel aanslibbing als aan wal drijvende voorwerpen.
Aendringen, st. ww. tr. en trans. — I. Intr.
opdringen, voorwaarts dringen. — II. Trans. enen
iet a., iem. iets opdringen; ook iem. tot iets noodzaken.
Aendringende, bnw. Opdringerig, lastig.
Aendringinge, znw. vr. Het opdringen, veroorzaken van last aan anderen.
Aendrlven, st. ww. trans. en intr. -- I. Trans.
i) Aandrijven tot, in een bepaalden toestand of stem
ming brengen, ergens toe brengen. 2) doorzetten.
3) enen iet a., iemand iets, een last, opdwingen, opleggen, aandoen; enen die hes se a., iemand zeer in
het nauw brengen. — II. Intr. Aandrijven, drijvende
aan land komen.
Aendracken, zw. ww. trans. i) Door drukken
verwijderen, verdrijven, verjagen. 7) enen iet a.,
iemand iets opdringen of dwingen te doen.
penduwen, zw. ww. trans. Met kracht of ge
-weld
aandoen, van kleederen.
. endwingen, st. ww. trans. i) Aansnoeren,
aanhechten, aanbinden, vast doen zitten. 2) iemand
dwingen iets te doen, tot iets dwingen. 3) enen iet a.,
iemand iets opdwingen of opdringen.
peneen, bijw. Aaneen, aan elkander; van tijd,
achter elkander, aan één stuk.
Aeneencomen st. ww. intr. Bijeenkomen, bij
elkander komen; ook met eene vijandige bedoeling,
handgemeen worden.
AeneenTo8 en, aeneyn-, - volgen. Bijeenvoegen,
verbinden. — Aen
eenvoeginge.
Aeneeschen. Zie aeneischen.
Aeneigenen, -echgenen, zw. ww. trans. Enen
iet a., iemand iets bij gerechtelijk vonnis als eigendom
toewijzen of toekennen.
Aeneischen, -eeschcn, zw. ww. tr. Oproepen.
Aenerven, ?W. ww. intr. en trans. — I. Intr.
Krachtens erfrecht of door erfopvolging op iemand
overgaan, zijn eigendom worden, aan iemand als
erfgoed ten deel vallen. — II. Trans. Enen iet a.,
iemand iets nalaten; enen aengeërft worden (met
veranderd ondw.), krachtens erfrecht verkrijgen.
Aeneten, st. ww. tr. Aanbijten, den mond in
iets zetten.
Aengaderen, ZW. ww. trans. i) Vergaderen,
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snaken dat iemand aan iets blijft kleven. 2) vergaderen, bijeenbrengen.
.engaen, st. ww. intr. en trans. -- I. Intr. Y)
Gaan naar eene bepaalde plaats of met een bepaald
doel,, zich begeven naar. 2) gaan in de richting
van iets, voortgaan, naderen ; ook : zijn gang gaan;
doen a., aanzetten. 3) aan den gang gaan, aanvangen, beginnen te zijn ; af- ende acngaen, ophouden
(van het een) en beginnen (van iets anders) ; in
dienst treden. 4) van een gloed, eene vlam, aan
beginnen te branden. 5) aan den gang gaan-gan,
met kracht, voortgaan, te werk gaan. 6) aangaan,
behooren tot, in betrekking staan of komen tot; in
den bloede bestaan ; tot iemands partij behooren;
zijne zaak omhelzen; met eene zaak als ondw. aangaan, betreffen, behooren tot. 7) met den dat. van
den pers. en eene zaak als ondw., aan iemand komen
als aandeel, ten deel vallen, toebehooren. 8) met den
dat., tot iemand gaan, hem naderen, aanklampen;
met woorden aanspreken, hetzij vriendelijk of vijandig, maar steeds met het doel om iets te verkrijgen;
met daden, te lijf gaan, aanvallen, overvallen, bestoken; der dooi a., den dood te gemoet gaan; enen
boekc a., tot een boek gaan, het opslaan om het te
raadplegen. Met eene zaak als ondw., eene aan
geestes- of lichaamstoestand en-doenig,stm
dgl., aantasten, aangrijpen, aandoen, overkomen,
overvallen, kwellen, plagen, treffen; wal gast u gee,
wat mankeert u, hoe verzint gij het? 9) aandoen,
treffen, indruk maken op het gemoed. io) eene
overeenkomst sluiten. — II. Trans. i) Aanvangen,
beginnen te doen. 2) aanvangen, beginnen, onder nemen. 3) iets aannemen, volgen, opvolgen, er naar
handelen. 4) iets vrijwillig ondergaan. 5) iets aan
zich nemen, aannemen, Bene belofte,-varden,op
verplichting, verbintenis. 6) iets tot rich nemen, in bezit
of beslag nemen. 7) nu en dan vindt men het ww.
trans. gebruikt in enkele der bij Intr. opgegeven
beteekenissen, o. a. in de betn. „aanspreken" en
,,aandoen".
Aengaende, bnw..Met den dat. van den pers.,
voorkomend, vriendelijk jegens iemand.
Aengaende , deelw. Betreffende, rakende. Ook
voorz. met den dat. (van het ww. aengaen), aangaande,
nopens. betreffende.
pengangen, st. Ww. intr. en trans. Hetzelfde
als aengaen. — I. Intr. Naderen, toegang krijgen
tot. — Trans. Beginnen; aangaan, een verbond.
Aenganc, znw. m. i) Nadering, het aankomen, het
te gemoet gaan; in het volksgeloof, goede of kwade
a., ontmoeting. Ten aengcnage comet:, juist van pas
aankomen, als men iets zal gaan doen, onverwachts
of toevallig aankomen, onvoorziens verschijnen, ndl.
„op den aangang komen", oorspronkelijk met het
bijdenkbeeld dat die verschijning tot een goed of
kwaad voorteeken verstrekte. Ook van gebeurtenis
zich onverwachts voordoen en iemand overvallen.-sen,
2) toegang. 3) aanvang, begin. 4) aanval. S) het
element of de grondstof waaruit iets is geschapen
of zijn begin genomen heeft; het element waarin iets
leven moet, in mystieken zin.
Aengebet, znw. o. Gebed tot God,
Aangeboorte, znw. vr. i) Aangeborenschap, bloed -verwantschap, maagschap, vooral het op die betrek
gegronde recht van naasting. 2) geboorterecht.-king
Aengeboren, bnw. i) Door en met de geboorte
verkregen, iem. bij geboorterecht toekomende. 2) met
de geboorte voorbeschikt, volgens het volksgeloof
aan eene onontkoombare voorbeschikking. Ook geboren aen, hetz. als enen gescaken s J n. 3) met den
dat., aan iemand door geboorte verbonden, tot hem
in maagschap behoorende. 4) ingeboren, ingescha.
pen ; ook geboren in 't been.
Aengeboren, zw. ww. intr. met den dat. Iemand
te beurt vallen.
Aengeborenheit, mw. vr. Ingeschapenheid, aan
-geborn
aanleg.
Aengebringen, -gcbrcngen•, zw. onr. Ww. trans.
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i) Iemand iets berichten of mededeelen, hem aangifte
van iets doen. 2) enen ace iet a., iem. tot iets brengen of driven, hem er toe noodzaken.
Aengebuurtich, bnw. Naburig.
Aengedaehte, -gedacht, znw. vr. en o. i) Gedachte, voorstelling. 2) aandacht, stille overpeinzing,
godvruchtige of vrome stemming.
Aangedeelte, znw. o. Aandeel.
Aengedenken, -gedinken, zw. onr. ww.intr. Denken aan ; als znw. gedachte aan, het denken aan iets.
AeDgedinc, znw. o. Aanspraak.
Aengedoen, onr. ww. trans. Vgl. g e-. Aandoen,
zich met iets bekleeden of van iets voorzien ; zich
eigen maken (eene eigenschap).
Aengedracht, znw. vr. Beschuldiging.
Aengedragen, st. ww. trans. Vgl. g e-. Aan het
lijf dragen, van kleeren en wapenen.
Aengegrip en, st. ww. trans. Vgl. g c-. Aanvat
aanvaarden.
-ten,
Aengehaelt, deelw. bnw. Besmet.
znw.,
ge/leest,
bnw.
Als
ge/must,
Aengehnset, eigenaar van een belendend huis.
Aengekibbelen, zw• ww. trans. Zie a e n k i bb e1en.
Aengekiven , zw. ww. trans. Zie a e n k i v e n.
Aengecnocht, deelw. bnw. Verbonden, ver
-knocht.
Aengelandet, -gekant, bnw. Als znw., zoowel in
de bet. : eigenaar of eigenares van een land aan een
weg, een dijk, eene watering enz. als : eigenaar of
eigenares van een aangrenzend land, lende.
Aengelieven, zw. ww. intr. als znw. Welbehagen, welgevallen.
AeII elije, bnw. Y) Enen a., gelijkende op iemand.
2) ere disc ar.., gelijk aan iets.
Aengeloven, st. ww. trans. Enen iet a., iemand
iets aan- of toevertrouwen.
Rengeloven, st. ww. trans. Iet a., iets beloven,
zich door eene belofte tot iets verbinden.
Aengemere, znw. o. Het aanmerken of in rekening brengen van iets. Uien, ten aengemerke ears,
met het oog op.
*Aengenaemheit. Zie a e n g e n a m i c h e i t.
Aengename, -gcnaem, bnw. Liefelijk, aantrekkelijk, bevallig; enen ta., welgevallig, met een pers. en
eene zaak als ondw. In Oostmnl. ook aengenem(e).
Aengenamieheit, -genemicheii, znw. vr. Liefelijkheid, bevalligheid.
Aengenemen, st. ww. trans. Aannemen, Gene
gewoonte. Vgl. g e-.
A.eDgenome(n)lijeheit, znw. vr. Vooringenomenheid, voorliefde.
Aengenomen, deelw. bnw. Aangenaam, welgevallig.
Aengenomenheit, znw. vr. i) Het aangenomen
hebben, de aanneming van (eene levenswijze). 2) hetgeen aangenomen of ontvangen is door den mensch
van God, a. onser naturen, het ontvangen hebben van
onze menschelijke natuur, ons lichaam (naar Gods
baeld). 3) vooringenomenheid, voorliefde.
Aengeriën, st. Ww. intr. met den dat. Zich aan.
sluiten aan, raken, aangaan, in betrekking staan tot.
Aengeroepen, st. ww. trans. Aanroepen. Vgl. ge-.
Aengesehapen, -gesclieften, bnw. Iaen a., aan
iemand of iets van nature eigen.
Aengesch jn, znw. o. Aanschijn, gelaat, of mis schien : uiterlijk, verschijning.
Aengeschouwe, znw. vr. (o. ?). Uiterlijk voorkomen.
Aengesehouwen, zw. ww. trans. Aanschouwen,
aanzien; ook: de uitdrukking van het gelaat.
Aengesiohte, -ges cht, znw. o. Aangezicht, gelaat,
vore dat a., in den a. van, voor het aangezicht
van, ten aanschouwen van.
Aengesien, st. ww. trans. Aanzien. Vgl. g e-.
Aengesien, deelw. van aensien. i) Acngesien dat.
voegw., aangezien, naardien, daar. 2) in een absolisten nv.; dese vier (oenien) aengesien, als wij deze
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vier dingen in oogenschouw nemen. 3) als voorz.,
met het oog op, in aanmerking nemende, a. u ar-

moede.

.&engeeinnen, st. ww. trans. Enen des a., iets
van iemand begeren, verlangen, verzoeken (oostmnl.).
Aengesprokene, znw., eig. volt. deeles. van
aensj reken. Aangeklaagde.
Aengeval, znw. o. i) Eigendomsovergang. z) recht
van den heer op het genot van het leen gedurende
de onmondigheid van den leenvolger (oostmnl.)..
Aengeveoht, ., znw. o. Het aanvechten, bestrijden; vijandelijke aanval, bestrijding, ook van
den duivel.
Aengevechten, st. win. trans. Bevechten, bestrijden ; als znw., vijandelijke aanval of inval.
Aangeven, st. win. trans. i) Enen een cleet a.,
iemand een kleed aan het lijf geven, het hem geven
om aan te doen. 2) uitgeven, uitvaardigen, eene
verordening. 3) overgeven, in eigendom.
Áengewassen, deeles. bnw. Aangegroeid.
Aeigewegen, zin. win. trans. Enen iel a., iemand
iets toezenden, doen toekomen, verleenen.
Aengewin, znw. o. Aanwinst, gewin.
Aengien. Zie engien.
Aengin, znw. o. Begin, aanvang.
Aenging e-, znw. vr. (aenginc, o. ?). Begin, aan
Sonder a., zonder begin, van eeuwigheid;-vang.
van a., van den aanvang af, van den beginne; van
der werelt a., van het begin der wereld.
Aengorden, zw. win. tr. Aangorden, aangespen
(een zwaard).
Aengraven, st; ww. trans. Door het graven van
eene sloot aan zijn eigendom toevoegen, aan zich
trekken, gezegd van markgronden (in Overijsel).
Aengreep, znw. m. Aanval, vijandelijke behandeling, daad van geweld jegens iemand gepleegd.
Aengrjjp, znw. m. i) Hetzelfde als aengreeb.
2) Het ter hand nemen van iets, het zich zetten
tot iets; misdadige onderneming van, het zich schuldig maken aan iets.
Aengripen, st. ww. trans. i) Aangrijpen, aan
slaan aan, een persoon met vijandige-tasen,dh
bedoelingen; eene zaak tegen recht en billijkheid;
eene misdadige onderneming op het .touw zetten;
ook: aantasten, bestrijden, strijden tegen (de zinnen).
2) aanvaarden;, in bezit nemen, in beslag nemen. 3)
aanvaarden, beginnen, in toepassing of in beoefening
gaan brengen. Acnnesse a., eene (rechts)zaak opvatten
en er recht in spreken. 4) tegen iem. uitvaren.
Aengripende, bnw. Alles meesleepend, onstuimig
(van een vloed).
Aengriper, znw. m. i ► Overweldiger, geweldenaar, roover. 2) iemand die iets onderneemt, omhelst, in beoefening brengt, ook eene ondeugd.
Aengripinge, znw. vr. Geweldenarij, daad van
geweld; ook: vergrijp, inbreuk op het recht van
anderen. 2) Aanvaarding, inbezitneming.
Aengroeyen, zw. ww. intr. Beginnen te groeien,
ontkiemen.
Aengroeten, -graden, zw. ww. tr. Begroeten,
groetend aanspreken, zijn compliment maken.
Aenhaen, st ww. intr. met den dat. Aanhangen,
aankleven, bijblijven (oostmnl.).
Aenhaf, znw. m. oostmnl. Aanhef, begin, aanvang; ook: voorspel, preludium.
Aenbalen, zw. ww. trans. i) Enen n., door vriendelijkheid en voorkomendheid tot zich trekken, aanhalen; ook: aanlokken, verlokken ten kwade; l et a.,
aandragen, halen en ergens brengen. 3) buit maken,
prijs verklaren. 4) aanhouden, in beslag nemen,
aanhalen, van goederen. 5) aanhalen, aanleiding geven
tot iets, iets zoeken of door zijn gedrag veroorzaken.
Anhaler, -haelre, znw. m. i) Hij die iets veroorzaakt of aanleiding tot iets geeft; van eene
vechtpartij, hij die ze aanhaalt, aanlegger. 2) hij
die iets buitmaakt.
Aenhalinge, znw. vr. i) Het aanhalen, aanleggen of aanleiding geven tot iets, in het bijzonder
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tot eene vechtpartij. 2) het leggen van beslag op
iets, inbezitneming.
Aenhangel, bnw. i) Aanhangende, zich aan
iemand vastklemmende. 2) iemand niet loslatende,
vasthoudend, vast op zijn stuk staande, iets van iemand
gedaan wetende te krijgen. — Aenhangelheit•
Aenhangel jj c, bnw. i) Hetgeen iemand van
buiten aankleeft, uitwendig. 2) gehecht aan, verzot
op iets.
znw. vr. 1) Aanhkelijkheid,
an
Aenhangel i oheit,
het iemand aanhangen, gehechtheid. 2) Het aan iets
gehecht of op iets verzot zijn, hartstocht voor iets.
Aenhangen, st win. intr. (meestal met den dat.)
en trans. — 1. Intr. i) Iemand aan het lijf hangen;
aan iets hangen, er aan vastkleven. 2) iets aan
aan iets zitten, er mede verbonden zijn, er-klevn,
bij behooren ; iemand aankleven. 3) zich voegen of
aansluiten bij iemand; zich vastklemmen aan iemand,
bij hem aanhouden op. 4) zich hechten aan, iemand
aanhangen. --- H. Trans. Aan iets hangen of ophangen. 2) iets aan iets anders hechten, bij iets anders
voegen, aan iets toevoegen.
Aenhangende, bnw. Bijkomend ; a. reden, bijkomende redenen.
Aenhanginge, znw. vr. i) Aanhankelijkheid,
het zich hechten aan iemand, gehechtheid, verkleefdheid. 2) aanhoorigheid. 3) aanhangsel.
Aenhane, znw. m. i) Aanhang van een persoon,
aanhangers. 2) aanhangsel van eene zaak. 3) bijgebouwtje. 4) toevoeging aan een eisch in eersten
aanleg.
Aenhebben, zw. onr. win. trans. i) Aanhebben,
een kleedingstuk; aan zich hebben, aan zich dragen,
bevatten, hebben als iets uiterlijks en zichtbaars.
2) in zich hebben, van al wat tot het innerlijk wezen
behoort, hebben. Een onrecht er.., iets kwaads op zijn
geweten hebben; die gewoonte a., de gewoonte aangenomen hebben, zich gewend hebben aan iets, den
slag beet hebben. 3) in zich hebben, bevatten, behelzen, met eene zaak als ondw. 4) inhebben, vorderen, vereischen. 5) inhebben voor iemand (in den
dat.), voor iemand van veel belang of gewicht zijn;
hem zwaar vallen; met veranderd ondw., door iets
gedrukt worden, onder iets gebukt gaan. 5) aan zich
gehecht hebben, met een pers. als obj., aan zich
verbonden hebben.
Aenheeàten, - heften, zw. ww. trans. Vasthechten, verbinden.
Aenheehtinge, znw. vr. i) Verbinding, koppeling. 2) g. hechtheid, verkleefdheid.
Aenheerden, zw. ww. trans. In het Nederrijnsch.
Moeien, niet met rust laten, aan iemand moeite of
last veroorzaken.
Aenheffen, aenheven, st. ww. trans. en intr. —
I. Trans. i) Beginnen, een aanvang maken met iets,
ook van eene rechtshandeling. 2) van een lied, aan
beginnen, ondernemen, ook van de eene-hefn.3)
of andere rechtshandeling. — II. Intr. Beginnen,
opkomen, ontstaan.
Aenheffer, -hevei-, znw. m. Hij die iets begint,
den stoot tot iiets geeft, iets op het touw zet.
Aenheften. Zie aenhechten.
Aenheitich, bnw. Blijvend, duurzaam (oostmni.).
Aenhelen, -heden, zw. ww. trans. Aaneenvoegen,
tot een geheel maken.
Aenherden, zw. ww. trans. Aansporen, aanmanen.
ook: sterken, stijven. — Aenherdinge.
`.Aenhere. Zie a n i c h e r e.
Aenhete, znw. m. Eig. overgrootvader, vader
van den grootvader (oostmnl.). In geldersche tongvallen any/he, grootvader.
Aenheven. Zie aenh effen.
Aenhiliken, zw. ww. trans. In huwelijk met
zich vereenigén, huwen, trouwen.
Áenhoge, znw. vr. Naam van een belegeringswerktuig van gelijke hoogte als de. muren.
Aenhoren, zin. win. intr. r) Toebehooren, in
eigendom. 2) hehooren tot, voegen of passen bij.
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Aenhoren, zw. ww. trans. i) Hooren, vernemen,
toevallig; aaenthns ende aenhorens, zoo dat men het
zag en hoorde. 2). aanhooren, luisteren naar, opzettelijk; ten aenhorene van al der wereld, ten aanhooren van iedereen, in het openbaar.
Aenhouden, st. ww. trans. i) Vasthouden, vastkleinmen. 2) in het oog houden, onderhouden,
betrachten, zich houden aan. 3) aenhouden, onderhouden, in stand houden, bewaren ; droeflaeit lange a.,
lang bedroefd blijven, rouw bedrijven. 4) aan zich
houden, in zijne macht houden. 5) hein iet aenirecken ende a., blijvend op zich zelf toepasselijk
maken, meenen dat iets (wat als scherts bedoeld is)
ernstig is gemeend. -- R. Intr. Aanhouden, voortgaan.
Aenhouwen, st. ww. trans. Met den dat. Bij het
houwen van een beeld aanbrengen.
gen j agen, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans.
Iets naar iemand (dat.) of iets toedrijven; ook: iemand
(dat.) iets op het lijf jagen, het hem bezorgen. —
II . Intr. Komen aanrijden, voortrijden.
Aencae -cape, znw. m. en. o. Bekijk, schouw spel; ook: een voorwerp van spot; te aienca/e, tot
bekijk, tot spot.
Aeneallen,. z w• ww. trans.; enen iet a., iem. iets
mededeelen, vertellen.
Aenkeren, zw• ww. intr., trans. en wederk. — I.
Intr. Gaan naar een bepaald doel, zich ergens heen
keeren. — II. Trans. i) Enen iet a., iemand iets
bezorgen, het hem op den hals schuiven. 2) enen
iet (r. ie, iemand iets aanrekenen voor of tot; hem
(zich) iet , a. te, zich zelf iets aanrekenen tot. -lII. Wedeik. Heira aenkeren ere dine. i) Zich met
iets bemoeien, bezighouden, inlaten. 2) zich aan iets
storen of om iets bekommeren, met eene ontkenning.
3) steunen op, zich beroepen op.
Aenkerre . Zie a k e r r e.
Aenkibbelen, zw• ww. trans. Zie a e n c n i b1)elen.

Aenelagen, zw. ww. trans. Aanklagen.
Aenkiven, - st. ww. trans. Hetzelfde als een -

cnibbelen.

Aenclager. Aenalagersche.
Aeneleden, zw. ww. trans. Aantrekken, kleederen

en wapenen; aengecleel, aangekleed, bekleed.
Aenoleef, znw. m. Hetgeen bij iets anders behoort, daarmede een meer of minder ondeelbaar
geheel uitmaakt.

Aenoleet, znw. o. Opperkleed.

Zie aenclimmen.
Aencleven, st. en zw. ww. intr. met den dat.
(en acc.) en trans. -- I. Intr. i) Aan of in iemand

Aenelemmen .

of iets kleven of vast zitten. 2) met het gemoed
kleven aan, er aan verkleefd of verbonden zijn;
Gode, der (die) werelt a. (ook onscheidbaar) ; als
znw., het aan den dienst van iemand verbonden
zijn. 3) met eene zaak als ondw. iemand of iets
aankleven, nauw verbonden zijn met; aan iemand
eigen zijn; met veranderd ondw., iets niet kunnen
ontgaan. 4) betreffen, aangaan, behooren tot; geel
den boedel aenclevende. 5) een aaneengeschakeld
geheel vormen, van tijd, dóórloopen •, in één a.
achtereen. — II. Trans. Aankleven, iets aan iets
anders doen kleven of vastmaken.
Aellclevenisse, -esse, znw. vr. i) Aankleving,
het kleven van iets in overdrachtelijken zin (b.v.
van schande) aan iemand. 2) verbondenheid, ver-

kleefdheid, gehechtheid.
Aenclever, znw. m. Hij die met iemand nauw
zaak met hem maakt.
geme
verbonden is, ene

Aenclevich, bnw. Iemand aanklevend of aan
verbonden.

-hanged,mt

Aenelevinge, znw. vr. i) Het aan of in iemand

of iets kleven of vastzitten. 2) hetzelfde als a e nc l e e f; z. ald. 3) verkleefdheid, gehechtheid -; sin/Ike
aenclevinge.

Aenclief. Zie anclief.
Aenelimmen, -clernmen, st. ww. intr. met den
dat. Naar iets toe- of opklimmen.
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Aencloppen, zw• ww. intr. en trans. — I. Intr.

aankloppen, door den klopper te bewegen verzoeken
om binnengelaten te worden. — II. Trans. i) let a.,
tegen iets kloppen of slaan. 2) enen a., iemand aan
aanroepen ; ook : aanroepen in het gebed. -tikenof
Aenolop inge, znw. vr. Aanroeping in het gebed.
Aeneni. b elen, zw. WW. trans. Enen iet a., iemand
iets uit schraapzucht aansmeren, b.v. werk tegen
gering loon, hem afschepen met. Hetzelfde beteekent aenkibbelen en aenkiven.

Aenonopen, - cnoj5jien, - cnuAt5en, zw. ww. trans.
(cnochie, gecnochl, gecnoft). i) Aan iemand iets

vastknoopen, er hem mede binden. 2) iets aan
iemand aanbrengen, druc, doges a. 3) iets vastmaken
of verbinden aan iets anders.
Aencomen, st. ww. intr. en trans. — I. Trans.
A. met een pers. als ondw. i) Aankomen, naderen;
met te, tot iets komen, tot iets geraken. 2) aanvaarden, in dienst of in eene zekere betrekking treden,
gezegd met betr. tot een leengoed, eene pacht, een
ambt, den troon ; als znw. aenconaen, troonsbestij ging. 3) met den dat., iemand ontmoeten, tegenkomen ; tot of bij iemand komen, zich tot hem
wenden, zich aan iemands zijde scharen, zijne partij
kiezen ; ook : op iemand afkomen met eene vijandige
bedoeling, hem aanvallen, overvallen; als znw., het
handgemeen worden ; enen met rechte a., iemand
in rechte aanspreken. 4) enen a., iemand in den bloede
bestaan, met hem verwant zijn. -- B. Met eene zaak
als ondw. ip Aan het lijf komen,. gedragen worden.
2) gebeuren, geschieden. 3) aanvangen, beginnen,
opkomen. 4) aan iemand komen, hem bereiken.
5) met eene aandoening, ervaring, stemming, toestand als ondw., iemand overkomen, overvallen;
ook, van eene ongunstige of ongewenschte zaak,
ovebkomen, overvallen, aangrijpen. 6) iemand (dat.)
aan- of toekdmen als aandeel, toegevoegd worden,
toevallen; iemands eigendom worden door erfenis,
koop e. a. 7) slagen, gedijen, van eene onderneming.
8) van een bericht, iemand ter oore komen, bekend
worden. 9) van land, zich uitstrekken tot een zeker
punt, aanliggen, aangrenzen. — II. Trans. Aan
rechte, ook in het pass.
-sprekni
Aenoomer, znw. m. Aankomende, in huur tredende
pachter.
Aenoomste, - comst, znw. vr. i) Het aankomen,
aankomst, komst. 2) het treden in eene zekere betrekking van dienst, pacht, bestuur enz.; troonsbestijging.
Aencopen , zw• onr. w^v. trans. Aankoopen, koopen.
Aenooppelen, zw. ww. trans. Vasthechten, verbinden, vereenigen; aengecoj.ell hebben, in zich
hebben, met iets verbonden zijn.
Aeneoppelinge, znw. vr. Vereeniging, verbinding; het verbonden zijn met, leven in (vrees b.v.).
Aenerigen, st. ww. trans. Bereiken, krijgen.
Aenerisahen, st. ww. intr. met den dat. Toe roepen, toeschreeuwen, niet uitsluitend met eene on-

aangename stem.

.Aeneruden, -cruyen, zw. ww. trans. Aankruien,
kruiende aanbrengen.
Aenlachen, st. ww. intr. met den dat. Iemand
toelachen, hem vriendelijk bejegenen, vleien.
Aenlachinge.

Aenlaet, znw. m. Aanleiding, aanleidende oorzaak.
Aanlaat, znw. m. Diegene onder meer gerechtigde laten (hoorigen), die voor zich en zijne mede
laatgoed wordt beleend (limb.).-gerchtidnm
Aenlage, znw. vr. i) Kwelling, aanranding. 2)
onkosten, hetgeen aan iets te koste gelegd wordt.
Aenlame. Zie a l 1 a m e.
Aenlanden, zw. ww. intr. Aanslibben.
Aenlandinge, znw. vr. Aanslibbing, aanwas, van

land.
Aenlangen, zw. ww. intr. Langer worden (van
den nacht).
Aenlangen,, zw. ww. intr. en trans.. — L Intr.
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Bij iemand met iets aankomen. -- II. Trans. i)
Iemand zoeken te naderen om hem iets te ver
als znw., aanzoek. 2) Iemand naderen met-zoekn;
.een vijandelijk oogmerk ; lastig vallen, aanvallen,
een persoon ; aantasten, aanvallen, een land.
.Renlaten, st. ww. trans. i) Eiren a., iemand in
eene betrekking doen blijven ; enen iet a., iemand
iets laten behouden, het aan zijne zorg toevertrouwen.
Aenlech, znw. m. i) Haak of kram waaraan men
iets vastmaakt. 2) beschuldiging, aanklacht.
Aenleehster . Zie aenleggerse.

.Aanleggen, zw. onr. ww. trans. i) Een schip

aan den wal vastleggen, meren. 2) beginnen te
maken, te bouwen; ondernemen, op het touw zetten;
eene rechtspraak, aanhangig maken, instellen, aan
ook jan vuur; aanbrengen op eerre bepaalde-legn,
plaats, eene zaak. 3) geld, tot een bepaalt: doel
aanwenden; uitschieten; uitzetten, op interest zetten.
4) met te, iets bij iets anders leggen, het er bij
voegen of optellen. 5) enere iet er., iem. iets
aanleggen, opleggen, op het hoofd leggen, b. v. de
hand bij eene zegening; iem. iets voorleggen, voorzetten van spijs; iem. iets voorleggen, voorstellen; iem.
iets opleggen, voorschrijven, gelasten ; iem. iets
aandoen, doen ondervinden, eene bejegening met
woorden en daden, eene welwillende en eene vij andige; enen enen vlocc a., iemand vervloeken; hein
iel a., zich op den hals halen; iem. iets als eigendom
toeleggen, toekennen; iemand iets toekennen, toeschrijven, een titel, eene hoedanigheid; enen pr -fis
er., iem. lof toekennen; iem. eene handeling toeschrijven, ze hem aanwrijven, ten laste leggen.
6) enen a. (van), iemand (van iets) beschuldigen,
aanklagen in rechte. 7) inrichten, regelen, besturen;
hem (sick) a., in het Nederrijnsch, zich aanstellen,
zich gedragen.
Aenlegger, znw. ni. i) Geldschieter. 2) hij die
het eerst iets doet, met iets begint; uitdager tot
een tweekamp; beginner, ontwerper; beschuldiger;
aanvaller, hij die een strijd begint. 3) eischer in
rechte.
Aenleggerse, aenleehster, znw. vr. Eischeres.
Aenlegginge, znw. vr. i) Aanzoek; verzoeking.
2) kosten, onkosten, het b asteden van geld voor een
bepaald doel. 3) aantijging, beschuldiging, klacht.
Aenleiden, zw. ww. trans. i) Geleiden, brengen,
voeren. 2) aanvoeren, ten strijde; aengeleit h, - inQen,
aanvoeren.
Aenleider, znw. m. Leider, hoofddader.
Aenleidinge, znw. vr. Het vatten en brengen
voor den rechter.
.kenlenen, zw. ww. intr. Leunen, eene leunende
houding aannemen, tegen iets leunen.
Aenleveren, zw. ww. trans. In iemands handen
leveren, eene geldschuld; haar voldoen.
Aenliehten, zw. ww. trans. Bijlichten.
Aenliden, st. ww. trans. 1 Een weg) inslaan.
Aenliden, st. ww. trans. Lijden, ondervinden;
als znw.,. onaangename gewaarwording.
Aenliën, zw. ww. intr. met den dat. Belijdenis
doen van, bekennen te behooren lot.
Aenliggen, st. ww. intr. i) Aan of op Bene
bepaalde plaats nederliggen, daar liggen of gelegerd
zijn. 2) van een land, zoo liggen dat het aan een
ander grenst of paalt, grenzen aan. 3) met den dat.,
iem. of iets aankleven, eigen zijn, er aan of er in
zijn, van eene hoedanigheid, eigenschap, toestand,
vooral een onaangenamen..) voor iemand weggelegd
zijn, hem opgelegd zijn, aan iemand opgedragen
zijn; also als hein tuier anelach, wat voor hem niet
anders kon, onvermijdelijk was; enen la-stick a., voor
iemand met moeite gepaard gaan. 5) betrekking
hebben op iem. of iets, betreffen. 6) iem. aanklampen,
aan boord komen met eene vraag, eene bede; aan zoek bij iemand doen; aanhouden of aandringen;
voor aenliggen vindt men in deze bet. herhaaldelijk
tien/eggen. 7) overvallen, aanranden, bestoken, teiste-
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ren met een pers. als ondw. ; overvallen, overkomen,
aangrijpen, kwellen, van aandoeningen, ervaringen,
onwelkome zaken, als den koen siecheit anleghet, su

eet hi gras.
Aenlocken, zw. ww. trans. Aanlokken, tot zich
lokken.
A.enlockinge, znw . vr. Aanlokking, verlokking,
lokaas.
Aenloosel, znw. o. Aanloksel, lokaas.
Aenloop, znw. m. i) Loop, koers, van geld.
2) aanval, vijandelijke aanval ; ook van den duivel.
3) aanval van pijn of smart.

Aanlopen, st. ww. intr. i) Ergens heen (te) loopen; enen a., op iem. aanloopen, hem te gemoet
loopen. 2) op iem. aanloopen of aanrijden met eene
vijandelijke bedoeling, hem aanvallen. 3) aankomen,
aangroeien, aan lijf of leden. 4) toekomen, komen
aan iemand. 5) voordeel voor iemand opleveren ; met
veranderd ondw., iets aan iets verdienen of winnen.
— II. Trans. Aantasten, aanvallen, overvallen, met
eene ziekte als ondw.; bi verwoetheden anelobenr
(.)nscheidb. deelw.), door razernij aangetast.

Aenloven, zw. ww. trans. Enen ere dine a.

iemand tot iets in staat of bevoegd achten, het hens
toevertrouwen.
Aenluken, st. ww. trans. Toesluiten, dichtdoen,
eene deur.
Renmagen, zw. ww. trans. i) Enen iet a., maken
dat iemand iets heeft, het hem bezorgen. 2) doen
ontvlammen, vuur; in gloed zetten, het gemoed.
Aenmanen, zw. ww. trans. Opwekken, aanmanen tot iets. — Aenmaenre, Aenmaninge.
Aenmerken, zw. ww. trans. Opmerken, opmerk
zijn op ; ook : iets in aanmerking nemen.
-zam
Aenmeresam, •mmmarj resani, bnw. Oplettend, opmerkzaam.
Aenmerkinge, znw. vr. Opmerkzaamheid, oplettendheid, het schenken van zijne aandacht aan
iets, ook: het iets in aanmerking nemen.
Aenmeten st ww. trans. Enen iet cr., toemeten.
Aen^pinnieh, bnw. Aanminnig, liefelijk, w el-

gevallig.
Aenlnoeden, zw. ww. trans. (oostmnl.). Iets
verzoeken of verlangen van iemand.
Aennaeyen, •nayen, zw. ww. trans. Aannaaien,
aan iets vastnaaien.

AenDagelen, zw• ww. trans. Aan iets nagelen of
het kruis. — Aennagelinge.
Aennaken, zw. ww. intr. Komen over of in

vastklinken, vooral aan

iemand, van dorst, eig. „tot hem komen".
Áenname, bnw. Aangenaam. (oostmnl.).
Aennamen , zw. ww. trans. Aannemen.
Aennemelj o, bnw. Geneigd of geschikt om aan
te nemen, in zich op te nemen, vatbaar voor
indrukken van buiten, aantrekkelijk.
Aennemeltjeheit, znw. vr. Het aantrekkelijk
zijn, vatbaarheid voor indrukken.
Aennemen, st. ww. tr., intr. en wederk. — I. Trans.
Met een pers. als obj. t) Enen a, iemand ontvangen,
welkom heeten. 2) iem. tot zich nemen, opnemen,
aannemen, b.v. een leerling. 3) nemen of kiezen tot
de eene of andere waardigheid. — Met eene zaak
als obj. 4) Aannemen, aandoen, aantrekken, kleederen
enz. 5) aannemen, een titel, hein a., hetzelfde. —
6) nemen tot een bepaald doel, ergens toe aanwenden,
gebruiken; den nam des Heren a., gebruiken, op de
lippen nemen. 7) aanvatten, aanvangen, beginnen,
ondernemen, op zich nemen, ook aannemen of op
zich nemen een werkstuk te leveren; sotheit a., een
dwaas stuk beginnen; berorc a., berouw krijgen ; fortse
a., geweld bedrijven; dat most ir., het woord opvatten ; den slaeb a., gaan slapen; heit a. (iet) hen&
(des) a., hetzelfde. Hem des a., ondernemen, zich vermeten, zich veroorloven. 8) ontvangen, lijden, ongemak,
zoowel vrijwillig als onvrijwillig; die doof a., lijden,
ondergaan; sorge a., sluoven. 9) aanvaarden, in
bezit nemen, op zich nemen, eene waardigheid, betrekking, ambt; hein a., hetzelfde, to) in bezit
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nemen, aanvaarden, zich toeeigenen, te recht of ten
onrechte, eene bezitting, een recht ; hem a., hem
des a., hetzelfde. I I) van voorvallen, ervaringen,
enz., ze (op de eene of andere wijze) opnemen,
ze zich aantrekken, er over gestemd zijn ; hem a.,
hem des i,.. hetz. 12) alleen hem des a. komt voor
in de bet. zich iets aantrekken, zich aait iets laten
gelegen zijn, zich met iets bemoeien of inlaten,
zich er moeite voor geven. 13) eene meening vaststellen, als waar erkennen. i 4) in beslag nemen;
vijandelijk aantasten. — II. Intr. i) Een begin of
aanvang nemen. 2) toenemen, aangroeien.
Aennemer, znw. m. i) Hij die iets onderneemt,
verricht, bedrijft, op zich neemt.
Aenneminge, znw. vr. i) Het aannemen van,
aanneming; des vleysches a., incarnatio (van Christus).
z) aanneming, opneming in zijn huis, aanneming
tot kind. 3) opneming in den hemel.
Aennlp en, st. ww. trans. Knijpend of nijpend
betasten, beetpakken, berispen.
Aennoemen, zw. ww. trans. Uitdrukkelijk of met
name noemen.
Aennopen 3 zw. ww. trans. T) Aanraken. 2) raken,
betreffen. 3) aanvatten, ter hand nemen.
Aennopende, voort. Nopens, aangaande
Aenpaehten, zw. ww. trans. i) Enen zet a., iemand
gerechtelijk stellen in het bezit van iets als pand.
2) gerechtelijk rente doen vestigen op een onroerend
goed.
Aenpaert. Zie aen part.
Aenpanden, zw• ww. trans, Iet a., iets als ge
pand in beslag nemen. — Aenpander,-rechtljk

Aenpandinge.
Aenpart, j5acr'E, znw. o. Aandeel.
Aenpensen, zw• ww. trans. Bepeinzen, overdenken.
Aenporre. Zie p o r r e.
Aenporren, zw• ww. intr. en trans. -- I. Intr. In

beweging zijn, van het gemoed. —11. Trans. In beweging brengen, het gemoed; aandrijven.
Aenporringe, znw. vr. i) Beweging, het in beweging zijn. 2) beweging, het in beweging brengen
(van het gemoed), aandrift, hartstocht.
Aenprekelen, zw. ww. trans. Met een prikkel
of ander scherp werktuig steken, aanprikkelen.
Aenprinden, zw. en st. ww. trans. Aanvatten,
aangrijpen.
Aenprisen, zw. ww. tr. Prijzen, beloonen (?)
Aenraden, st. ww. intr. en trans. — I. Intr. Raden,
raad geven tot iets. — II. Trans. Iets aanraden.
Aenraken, zw. ww. trans. Aanraken.
Aenranden, zw. ww. tr. Aanvallen, aantasten.
Zie de Aanm. bij r a n t.
Aenransen, zw. ww. tr. Aanvallen, aanranden.
Vgl. ransen.
Aenreeht, - richt, znw. m. en o. Aanrechtbank
of -tafel.
Aenreehten, -richten, zw. ww. trans. Opdisschen,
spijs en drank.
Aenreohten, - richten, zw. ww. trans. en intr. —
I. Trans. i) Aanwenden, besteden, geld. 2) uitrichten,
verrichten, iets kwaads. — II. Intr. Een gerechtelijk
vonnis uitvoeren.
Aenreehten, zw. ww. trans. Oprichten.
Aenreehtinge, -richtinge, znw. vr. Gerechtelijke
tenuitvoerlegging, aanhouding of inbeslágneming; het
verschaffen van voldoening door den rechter.
Aenreiken, zw. ww. intr. Reiken tot.
Aenreisen, -rezen, zw. ww. trans. Aanvallen,
aanranden, bestoken.
Aenrekenen, zw. ww. trans. i) In rekening
brengen. 2) betalen, uitbetalen.
Aenrieht, - richting enz. Zie a e n r e c h t enz.
Aenresen. Zie a e n r e i s e n.
Aenriden, st. ww. intr. en trans. — I. Trans.
i) Aanrijden, rijdende naderen, met den dat., op
iemand aanrijden, met vrier dschappelijke of vijandelijke bedoelingen; 2) voortrijden met een bepaald
doel, er op aan rijden. 3) met den dat., bij iemand

aanrijden om hem een bezoek te brengen. — II.
Trans. Het dwingen tot overneming van een aandee
in gemeenschappelijken eigendom (westfriesch).
Aenrinen, st. ww. trans. Aanroeren, aanraken.

Aenrininge.

Asminnen, st. ww. trans. i) Op iemand inloopen,
hem aanvallen. 2) aanvallen, bestormen, berennen,
eene stad. 3) aanloopen bij iemand om hem een
bezoek te brengen.
Aenrisen, st. ww. intr. Rijzen, opkomen, ontstaan;
met den dat., bij iemand opkomen (b.v. van een
twist) ; iem. overkomen, (b.v. van eene ziekte).
Aenroeyen, zw. ww. intr. Voortroeien, roeiende
naderen.
Aenroepen, .. st. ww. trans. i) Aanroepen, God
enz., gewoonlijk onscheidbaar. 2) toeroepen, iets
roepen aan of tot iemand, ook om hulp. 31 een
gerechtelijk verzoek tot iemand richten. 4) betoogen, vertoonen. 5) met te, roepen of bestemmen tot.
Aenroeper, znw. m. Voorspraak, advocaat;
iemand dien men aanroept, te hulp roept.
Aenroepinge.
Aenroeren, - raceren, zw. ww. trans. en intr. — I.

Trans. i) Aanraken. 2) beroeren, in beweging brengen, vooral het gemoed. — II. Intr. z) Raken, betreffen. 2) ere stat a., eene plaats aanraken, er aan
grenzen.
Aenroerieh, bnw. Aangrenzend, naastgelegen.
Vgl. bij roeren.
Aenruchtieh, bnw. Befaamd, berucht (oostmnl.).
Aenrueren. Zie aenroeren.
Aenruken, st. ww. trans. Ruiken aan iets, het
beruiken.
Aensaken, - zaken, zw. ww. trans. i) Aanklagen,
eene klacht tegen iemand indienen. 2) veroorzaken,
aandoen, nadeel, schade.
Aensaken, zw. ww. trans. Begeren, verlangen.
Vgl. s a k e n.
Aensale, sael, znw. vr. Opperhof, heerenhuis.
Aensate, znw. m. Inleiding eener rechtszaak, opening van het geding.
Aensaten,, zw. ww. trans. Bij schikking regelen,
tot een vergelijk brengen, vereffenen (oostmnl.).
Aensehapen, zw. ww. trans. In den vereischten
vorm brengen, een dijk (16e eeuw).
Aenschatten, zw. ww. trans. i) Iemand dwingen
schatting te betalen. 2) iets gerechtelijk bij executie
toewijzen.
Aenseheriën, zw. ww. trans. Beginnen.
Aénsehieten, st. ww. intr. en trans. — I. Intr.
Op iemand aanschieten, snel op hem afkomen. -Ii. Trans. i) Aanschieten, schielijk aantrekken,
kleederen en wapenen, 2) gezegd van eene slang
en den duivel, enen iet (nl. venijn) a., iemand
vergiftigen; venijn, ook zedelijk gif, in iemand
brengen.
Aensehin, znw. o. i) Hetgeen aan iem. of iets
gezien wordt, uiterlijk voorkomen, schijn. 2) aangezicht, als spiegel van het innerlijk gelaat, ook als
lichaamsdeel. 3) de uitdrukking van het gelaat; bij
uitbreiding, de aandoeningen van iemand. 4) het
gezien worden, de aanblik; het bijzijn, de tegen -.
woordigheid. 5) zichtbaarheid, blijkbaarheid; in de
uitdr. in aenschine (int aenschJn), blijkbaar, duidelijk; int a. van, ten aanzien van, in vergelijking
met; in aenschine doen, duidelijk maken. 6) hetzelfde
als aspect (lat. „aspectus"), gezegd van de planeten
(gelaat, gedaante), stand.
Aensehine, aenrsck! n, bijw. i) Eig. aen (in) schine,
in blijkbaarheid, d. i. blijkbaar, klaarblijkelijk, kenne•
lijk; a. werden, blijkbaar worden; blijken; a. rijn, blijk.
baar zijn, gebleken zijn; ook: zich voordoen, zich ver toonen, aanwezig zijn, te vinden zijn; a. comen, te
voorschijn komen, zich vertoonen; van wind, opzetten;
a. doen, blijkbaar maken, doen blijken, bewijzen,
betoonen; enen iet a. doen,. iem. iets toonen, ook
ironisch, iem. iets betaald zetten. 2) als bijw. van
graad, in de uitdr. gel(jc a., blijkbaar gelijk, volkomen
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hetzelfde. — Ook als bnw. gebruikt, gelijkende op,
gelijk aan (naar het uiterlijk).
Aensehinen, st. ww. intr. met den dat. i) Beschijnen, niet den dat. en acc. ; ook : bestralen, met
„Gods gunst` als ondw. 2) aanlichten, voor iemand
opdagen, met „dag" als ondw. ; ook „vreugde, geluk" en dgl. 3) blijkbaar zijn, duidelijk zijn; doen,
laten a., laten blijken, ook: doen opbreken, iem.
inpeperen.
Aensehot, - schoot, znw. o. i) Aangeslibde grond,
aanwas. 2) land dat bezwaard is met het onderhoud
van een gedeelte van een dijk.
Aenschou, aenschau -schoen', -schouw e, znw. m.
t) Het aanschouwen, de aanblik. 2) opmerkzaamheid,
aandacht, consideratie; a. hebben, nemen, acht slaan
op iets, iets in aanmerking nemen, bij iets in rekening brengen; ronder a., zonder te letten op. 3)
Het gezien worden; ook : iemands toestand of uiterlijke omstandigheden, of ook : opzicht ; elc ..'n sin
a., ieder voor hetgeen hem betreft; int a. van, ten
opzichte van, met betrekking tot.
Aensehouwe, znw. vr. z) Het gezien worden,
ook : aanzien, uiterlijk voorkomen, uiterlijk. z) het
schouwen, het toezicht, vooral: gerechtelijke schouwing. 3) begin van een dijksvak, ni. daar waar de
schouw begint. 4) eerste schouw van het jaar.
Á.enschouwe, bijw. uitdr. Uit aen scouwe. A.
duidelijk zijn, blijken aan iemand; met veranderd ondw., ondervinden.
Aenschouwelie, bnw. i) Zichtbaar (lat. „conspicabilis"). 2) aanzienlijk (lat. „spectabilis") 3. In
de 16de eeuw, a. sin, omschrijving van „aenschouwen".
Aensehonwen, zw• ww. trans. (scheidbaar en
onscheidbaar). i) Aanschouwen, aanzien; als znw.
aangezicht; in, voor, iemanis a., voor zijn aangezicht, onder het oog of in de tegenwoordigheid van;
uitzicht, voorkomen. 2) aanschouwen, ook: letten op,
zijne opmerkzaamheid schenken aan, iets in aan merking nemen.
Aenschouwinge, znw. vr. i) Aanblik. 2) aan
uiterlijk voorkomen.
-zien,
Aenschreien, zw. ww. intr. met den dat. Aanroepen; ook: schreiend, onder tranen aanroepen.
Aensohriven, st. ww. trans. i) Enen iet a.. iets
aan iemand sehrijven, ook: een ambtelijken brief tot
iemand richten. 2) iemand aanschrijven, schriftelijk
iets gelasten. 3) iem. iets toeschrijven; hem (seleen)
iet a., zich zelven iets toeschrijven, meenen dat iets
hem toekomt. 4) enen a., inschrijven, in een boek,
een register; opnemen in; ook (i6de eeuw) inschrijven voor den krijgsdienst..
Aenschudden, zw. ww. trans. Aandoen, aan
wapenen.
-trekn,ld
A.enseeh , znw. m. Beschuldiging; aanklacht.
Woonstede,
woning,
huis.
znw.
o.
Aensedel,
Aensegelen, zw. ww. trans. Aanzeilen, aan varen, een vaartuig.
A,ensegelen, zw. ww., trans. Enen iet aen- of
afsegelen, een akte onder zijn zegel opmaken krachtens welke iemand iets verkrijgt of moet afstaan.
Aenseggen, zw. ww. trans., meestal m. d. dat.
van den pers. i) Iem. iets bekend maken; ook: gerechtelijk aankondigen. 2) iem. - door zeggen of
spreken tot iets opwekken of bewegen, het hem aanraden of aanpraten; ook: inspreken, moed, troost.
3) iem. iets beloven. 4) iem. iets aanwrijven, te
laste leggen. 5) enen a., iemand in rechte aanspreken. 6) aanspraak op; diere a. toe heeft. 7)
zonder uitgedrukt obj., beginnen te zeggen; zeggen,
wat men te zeggen heeft, zegt an, zeg op, spreek op 1
Aen segger, znw. m. Hij die iem. iets verkondigt, mededeelt; lof a., lofredenaar.
Aenseilen, zw. ww. intr. Aanzeilen, zeilende
naderen.
Aensenden, -sinden, zw. en st. ww. trans. i)
Iemand aan of naar iem. zenden. 2) iem. iets toezenden, doen geworden, een voorwerp, ook een toestand, geluk, ongeluk enz., verleenen, met God als

(r)

sin,

onderw.; enen a. dat hi, iemand het geluk verleenen dat hij ; ook : in hem werken, hem ingeven.
3) iets aan iemand laten weten, berichten ; ook:
aanzoek doen bij iem.
Aensetten, zw. ww. trans. i) Aanzetten, aan
iets vastmaken ; o k : iets stijf drukken, vastzetten
tegen iets, vastklemmen. 2) inrichten. regelen. 3) in
handen stellen of ter beschikking stellen ; ook : overleggen, bewijsstukken. 4) zitten sin, zijn herte ere
dine a., zijne zinnen ergens op zetten. 3) instellen,
aanleggen, eene rechtszitting, een geding. 6) van
eene geijkte maat, tot het ijkteeken vullen. 7) enen
a., iemand ergens plaatsen, ook aanstellen tot een
ambt, eene waardigheid ; af- ende aensetten, iem.
afzetten en (een ander) aanstellen. 8) iem. in het
nauw brengen, verdrukken. 9) enen iet a., iemand
iets op het gemoed drukken, gelasten, aanbevelen;
met eene zaak als ondw., tot noodzakelijkheid maken,
opleggen.
Aensetter, inw. m. Aanlegger, eischer in rechten. Aensetterse.
Aensettinge, znw. vr. i) Aanstelling, beaoeming. 2) oplegging, bep. handoplegging.
Aensiehte,. aensichf, znw. o. i) Gezicht, aanblik. 2) aanblik, voorkomen. 3) aangezicht; dat ar.
togen ende bieden, in persoon verschijnen, enen een
lief! c a. bieden, iem. een vriendelijk gelaat toonen;
met bedecten a., vermomd; met verkeerden a., ver
onkenbaar gemaakt gezicht. 4) aanblik,-mod,et
het gezien worden; tegenwoordigheid ; Gode tansichte,
voor het oog van God, als in zijne tegenwoordigheid;
5) momaanzicht, masker, mombakkes.
Aensiehtieheit, znw. vr. In het Oostmnl. hetz.
als aensichte, aanblik, ook: uiterlijk voorkomen.
Aensiehtkijn, znw. o. Gezichtje, lief gezicht.
Aensien, st. ww. intr. en trans. — Intr. i) Zien
op, letten op, aanzien. 2) het uitzicht hebben op,
gericht zijn naar de eene of andere zijde. — II.
Trans. i) Aankijken, aanschouwen; als toeschouwer
of ooggetuige; aensiender ogen, voor de oogen der
aanwezigen; aensiens hare alre, terwijl zij het allen
zagen; als znw., blik; in passieve opvatting, aanblik,
voorkomen. 3) aanzien, letten op, inzien, bedenken,
overwegen, in aanmerking nemen; als znw., opzicht,
in den a. van, ten aanzien of ten opzichte van. 4)
letten op iemand of iets, er acht op slaan; niemant
a. geen aanziens des persoons gebruiken. 5) als
wederk. hein a., op zich zelf letten.
Aensiener, -sender", -siener, znw. m. Hij die iets
aanziet of beschouwt, aanschouwer.
Aensieninge, znw. vr. Aanblik.
Aensienlike, -ljc, bijw. Op eene duidelijke
wijze, zichtbaar, blijkbaar.
Aensingen, st. ww. trans. Zingend aanheffen,
beginnen te zingen.
Aensinnen, st, ww. trans. (oostmal.), enen iet a.,
iet van enen a., iets van iemand verlangen, begeren, hem tot iets uitnoodigen; ook met een ambtenaar als ondw.
Aensitten, st. ww. intr. met den dat. i) Nevens
(naast) of nabij iemand gezeten zijn of wonen, aan
2) met eene zaak als ondw., aan iemand-grenz.
zitten, hem aankleven; met veranderd onderw., zitten
of verkeeren in.
Aenslach, znw. m. i) Aanslag, aanval, misschien
ook : verraderlijke aanslag, samenzwering; a. doen
aen enen, iemand aantasten, in hechtenis nemen.
2) het aanslaan of vasthechten; ook: het punt waar
iets vastgehecht is (eene grensbepaling b.v.).
Aenslachte, - slacht, bnw., eigenlijk bijw. uitdr., uit
aen en slachte, geslacht. Door geslacht of afkomst
aangeboren, door afkomst kenmerkend eigen aan.
Aenslaehten, -slechten, zw. ww. intr. Door geslacht of afkomst aangeboren zijn.
Aenslaen, st. ww. trans. en intr. — I. Trans.
i) . Iem. slaan, hem afrossen; ook: iet a., op iets slaan.
8) de hand slaan aan iemand of iets, aantasten,
aanvallen; als znw., aanslag, aanslagen; ook: iem.
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aanhouden en zich iets toeeigenen. 3) die Tuint a.
aen iet, de hand aan iets slaan, beslag leggen ; ook
zonder „die hant": aanslaan ; in beslag nemen ; . als
znw., inbeslagneming. 4) een cleel a., aandoen,
aantrekken ; enen iscre a., iemand boeien aanle ggen.
5) slaan of bevestigen aan iets ; ook : aanhechten,
aanhangen, aanplakken en ergens aanbrengen ; laken
a., laken slaan aan het raam. 6) Aanheffen, beginnen
te zingen of hardop te lezen, vooral van de mis;
ook : beginnen te spreken van -iets, het aanroeren.
7) iets beginnen. 8) enen iet a., iemand iets opdragen.
9) toedeelen, verdeelen, bestemmen, eene geldsom,
eene boete. — II. Intr. i) Beginnen te slaan, ook:
beginnen te vechten. 2) beginnen te spreken. 3) beginnen te zijn, een aanvang nemen. 4) met snelheid
op iemand of iets afkomen; aengeslagen comes. 5)
ten laste komen van (in den dat.). 6) zich hechten
aan iets, er aan blijven kleven (van roest en dgl.).
Aenslaenre . Zie a e n s l a g e r.
Aanslagen, zw. ww. trans. Beslag leggen op.
Vgl. aenslaen, ;).

Aenslager,

aenslare, (-f^slaenre). zw. m. In de

lakenweverij, de werkman, belast met het aanslaan
of spijkeren van het laken aan de ramen.
AenBlare. Zie aenslager.
Aensleohten. Zie aen slachten.

Aensmeken, -sineileen, zw. ww. intr. Vleien,

'vleiend aanspreken, flikflooien. Nederrijnsch, evenals
de afleidingen : Aensmeker, -smeiker-. Aensme-

kinge, -smeikinge.
Aensniden, st. ww. trans. en intr. — I. Trans.

i) Knippen, snijden, van laken. 2) uitsnijden, beeld houwen. — II. Intr. Aangaan, betreffen.
Aensoec, znw. o. Gerechtelijke aanmaning, som
-matie.
Aensoeken, zw. ww. trans. :) Iets zoeken te
verkrijgen; ook: van iemand, d. i. verzoeken. z) enen
iet a., iemand iets verzoeken, aanzoek doen bij iem.
om iets. ;) gerechtelijk iets van iemand verzoeken,
leem sommeeren. 4) in rechte aanspreken; als znw.,
vordering, eisch. 5) enen recht a., rechten op een
land doen gelden; enen onrecht a., een onrecht matigen eisch tegen iemand instellen, hem onrecht v aardig behandelen. 6) bezoeken met vijandige bedoelingen, aanvallen, bestoken. 7) iet a., iets zoeken
te volbrengen, beproeven, ondernemen.
Aensoeker, znw. m. Aanvaller, aanrander, hij
die eene vechtpartij begint.

Aensoekinge, znw. vr. i) Gerechtelijke aan-
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rechte aanspreken, aanklagen; enen van iet

a.,

iemand in rechte betrekken wegens iets, hem aan
iets; iet a., aanspraak maken op iets,-klagenv
eischen ; enen iet a., bij iemand aanspraak maken
op iets, het in rechte van hem eischen,
Aenspreker, znw. m. i) Eischer in rechte;
klager. 2) hij dien men aanspreekt, vooral om hulp;
beschermer, verdediger (oostmnl.).
Aensprekinge, znw• vr. i) Aanspraak op iets.
i rechte, het instellen van een
2) het aanspreken in
gerechtelijken eisch.

Aanspringen, . s t.

sp ri ngen,

ww. intr. en trans. i) Be-

vijandelijk aanvallen.

2) bespringen, eene

merrie.

Aensprokich, -sftr'ueckicla (limb.), bnw., a. naaken,

in rechte aanspreken.

Aenspronc, znw. m. Aanval, overval.
Aenst aden, zw. ww. trans. (Eene beschuldiging)

tegen iemand staande houden, volhouden.
Aenstaen, st. ww. intr. — I. Met een pers. als
ondw. i) Aanhouden (bij iemand), aandringen. 2)
op iemand aandringen, het iemand lastig maken.
— II. Met eene zaak als onderw. i) Ophanden
zijn, aanstaande zijn, ook voor iemand (dat.), van
den tijd of van gebeurtenissen, te wachten staan.
2) dáár zijn, van rampen enz.; met veranderd onderwerp, treffen, overkomen. 3) aanhangig zijn, uitgesteld worden, van eene rechtshandeling. 4) aanstaan,
aantrekken, behagen.
Aenstaende, bnw. Aanstaande, op handen.
Aenstaenlike, bijw. Onmiddellijk, welhaast

(oostmnl.).
*Aenstal, znw. m. Aanlegplaats.

Aenstaren, zw. ww. intr. en trans. Naar iets

met gespannen aandacht naar iets kijken,
met den dat. en acc., ook met eene bepaling met
aen. Ook: beschouwen, vooral met het oog van de-1
geest, schouwen. — Aenstaringe.

staren,

Aensteken, st. ww. trans. en intr. — I. Trans.
i) Aandrijven, een paard met de sporen. 2) een
kleed, aantrekken, 3) aansteken, van vuur en licht;
ook: verbranden, a. te veráernen, in brand steken;
enen brant a., brandstichten. 4) aanhechten, vaststeken. 5) een land, bestoken, aanvallen. 6) aantasten, in beroering brengen, - met eene ondeugd, een
zedelijk kwaad als ondw. — II. Intr. i) Opsteken,
opkomen, van wind, onweder e. a. 2) ontsteken,
beginnen te branden, vlam vatten.

maning, sommatie. 2) vordering, eisch, in rechte.

Aansteker, znw. m. Hij die vuur aansteekt,
eene vlam veroorzaakt, iets verbrandt.

Aenspannen, st. ww. trans. en intr. — I. Trans.
i) Aanbinden, aangespen, een sieraad aan 'het lijf.

iets drukken, aanleggen.

2) aanspannen, inspannen, paarden. — II. Intr. Met

nen.

enen a., met iemand samenspannen, zich met iemand

Aenstellen, zw. ww. trans. i) Iets vast tegen
2) regelen, schikken, orde-

3) beginnen, op het touw zetten.

Aenstemmon, zw. ww. trans. Bepalen, vaststel-

verbinden.

len, bestemmen.

AenB p rake, -sj5raec, znw. vr. i) Aanspraak, toespraak, het toespreken. 2) gerechtelijke eisch ; van
a. dienen, zijn eisch inbrengen', a. ende antwort
(verantwordinge, verantworden), eisch en verdediging; ook: het geschreven stuk waarin de eisch is
vervat. 3) aanklacht, beschuldiging.
Aenspraker, znw. re n Van aensjrake. Eischer

Aensterken, st. ww. trans. i) Iem. sterken,
krachtig maken. 2) enen iet a. iemand iets bevesti-

Aensprakich, bnw . Waarover een eisch in rechte

en rechten. In iemands eigendom overgaan
door den dood van een ander, aanbesterven. Vgl.
aenbesterven en aenversterven.

in rechte.

wordt ingesteld

(oostmnl.).

Aensprekoltje, bnw. i) Vriendelijk, aangenaam
in den omgang (oostmnl.). 2) aansprakelijk in
rechte.
ie nspreken, st. ww. intr. en trans. -- I. Intr.
i) Aanheffen, beginnen te spreken, zeggen wat men
te zeggen heeft. 2) iemand aanspreken, het woord
tot hem richten. — II. Trans. i) Iemand aanspreken, ook: aanspreken over iets, hem lastig vallen;
.enen versmadelike a.,. iemand smadelijk toespreken,
beleedigen. 2) enen iet a., van woorden of gezegden
die men tot iem. richt, iets aan of tot iemand spreken. 2) iemand iets te laste leggen. 3) aanspreken
in rechte, een eiseh instellen; enen a., iemand in

gen, hem iets plechtig beloven, en dus ook: zich
plechtig verbinden tot iets. 3) Iemand iets te laste.
leggen; enen trouwe a., beweren dat men met iem.
een geheim huwelijk gesloten heeft. 4) iet a., klem
op iets leggen, met nadruk op iets wijzen..

Aensterven, st. ww. intr. met den dat. Van

goederen

Aanstichten ,

zw. ww. trans. Aanstichten, stich-

ten, teweegbrengen.

Aenstics,

-

sticx,

bijw. Stuk, in tweeën.

Aenstoken, zw. ww. trans. i) Aanstoken, aan
opstoken, vuur. 2) bestoken, aanranden; een-legn,
Truus metten br ande a., een huis met brandstichting
bestoken, bij een vijandelijken aanval in brand steken, of misschien eenvoudig: een huis in brand steken.
-

Aenstonden, bijw . Aanstonds.
Aellstoot, znw. m. i) Iets waartegen iets stoot
of stuit, b.v. eene rots in eene rivier. 2) drempel,
iets waartegen men stoot niet den voet, of grens-
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AENSTORMEN.

steen. 3) aanval, hevige aanval, aanranding; ook:
aanvechting, van de zonde, den duivel.
Aenstormen, zw. ww. trans. Bestormen, stormenderhand aanvallen ; ook : aanvechten, van de
zonde, den duivel. — Aenstorm.
st. ww. trans. i) Aanstooten, ook:
wakker maken, en : wakker schudden, it geestelijken zin. 2) beleedigen, slecht of smadelijk bejegenen; als znw., beleedigende behandeling. 3) bestoken,
aanvallen, met daden en woorden ; ook van de aanvechtingen der zonde. — Aenstotinge.
Aenstrecken, zw. ww. intr. met den dat. Toekomen, toebehooren, als wettig aandeel.
Aenstriden, st. ww. intr. en tr. z) Met strijd
aanvallen, bevechten ; ook met woorden : beleedigen,
uitschelden; van den duivel, de zonde, aanvechten.
2) enen met beden a., iemand met dringende beden
bestormen, aanvallen doen op zijn gemoed.
Aenstrijt, znw. m. Strijd, gewapend of gewelddadig verzet, het doen van aanvallen op iemand.
Aenstriken, st. ww. trans. en intr. — I. Trans.
platstrijken, gladstrijken, aanstrijken. — II. Intr.
Recht op iemand of iets afgaan, ook met den dat.
of eene bep. met jegen.
Aenswemmen, -swimmen, st. ww. intr. Aan
zwemmende naderen.
-zwemn,
Aensweren, st. ww. trans. — I. Trans. Onder
eede toekennen, verklaren dat iets aan iemand toekomt. — II. Intr. Een ambtseed doen.
Aent, naent, znw. m. (mv. aende, naende). Eend.
Aentale, antael, znw. vr. Aandeel, het iemand
toekomende deel.
Aentale, znw. vr. Aanspraak in rechte, eisch of
beschuldiging.
Aentalen, zw. ww. trans. en intr. — 1: Trans.
i) Aanspreken, het woord tot iemand richten. 2)
aanspreken in rechte; enen a, iem. in rechte betrekken, een eisch tegen iem. instellen, hem heschuldigen ; iet a., aanspraak maken op iets, eischn.
— II. Intr. A. Ren ene dinc, aanspraak maken op
iets in rechte.
Aentalinge, znw. vr. Aanspraak in rechte, zoowel: aanklacht, beschuldiging, als: aanspraak, eisch,
vordering.
Aentangeren, - eereg., W. ww. intr. met den
dat. i) Aangaan, raken. 2) iem. van rechtswege toekomen.
znw. m. In hechtenisneming van personen, beslag van goederen; ook : het recht van inhechtenisneming en beslaglegging.
Aentasten, zw. ww. trans. i) Aanraken, komen
aan, raken aan, b.v. eene spijs; ook: het aanraken met
de hand als zinnebeeld bij leenhulde; lot a., deelnemen
aan de verkiezing van het stedelijk bestuur. 2) iets ter
hand nemen om er aan te beginnen, beproeven. 3)
van goederen en rechten, de hand aan iets slaan,
Of: zich met iets inlaten, of: iets in bezit nemen, het
aanvaarden; iets in beslag nemen, het zich toeeigenen. 4) de hand aan iem. slaan, hem aanhou
hechtenis nemen; als znw., aanhouding.-den,hmi
5) vrijelijk over iets beschikken, in iets toetasten
voor eigen gebruik. 6) aannemen, in gebruik nemen,
eene gewoonte. 7) aanvallen, bestoken.
Aentastinge. Hetzelfde als a en tast.
Aentaster. Hij die iemands goederen aanvaardt,
ze zich toeeigent of er beslag op legt.
Aentaxeren, zw. ww. trans. Toestaan, toekennen.
Aentekenen, -teykenen, zw. ww. trans. Aan
-tekn,
schriftelijk aanwijzen, opteekenen.
Aentekeninge, znw. vr. Aanteekemng, opteekening, schriftelijke aanwijzing.
Aentellen, zw. ww. trans. Tellen, eene som opmaken; aengeiellet, in aantal.
Aentempteren, zw. ww. trans. In verzoeking
brengen.
st. ww. intr. t) Aantreden, vijandig
naderen. 2) enen, o enen a., op iemand aantreden,

.Bastoten,

pentast,

.enterden,

AENTRUCKEN.
hem aanvallen. 3) iemand aangaan, raken, met eene
zaak als ondw.
Aentieht, antucht, znw. vr. Aanspraak in rechte,
beschuldiging.
Aentiden, zw. ww. intr. Aantijgen, te laste
leggen.
Aentiën, st. en zw. ww. trans. i) Iets van iemand
zeggen of verhalen. 2) iemand iets goeds toeschrij
ven, toekennen, enen ere a., iem. lof toekennen of
toezwaaien. 3) aantijgen, te laste leggen, wijten.
verwijten ; enen sin (eens anders) wijf a., iem. beschuldigen van overspel met eens anders vrouw ; als
znw., aantijging, beschuldiging, aanklacht.
Aentien, st. ww. trans. en intr. — I. Trans. t)
Aantrekken, kleederen. 2) hem (wederk.) iet a., zich
iets aantrekken, het niet van zich kunnen zetten,
iets niet kunnen verdragen. 3) hem (wederk.) iet a.,
iets tot zich trekken, zich toeeigenen. 4) hem enen a.,
zich iemand, zijn lot aantrekken, ook: zich aan iemands
dienst wijden, ook van de goden. 5) enen a., zich
iemand aantrekken. 6) kent (wederk.) enen a., tot
zich trekken, aan zich verbinden. -- II. lntr. Optrekken, oprukken.
Aentienisse, znw. vr. Aanklacht, het iem. iets
te laste leggen of aanwrijven.
Aentien, st ww. trans. Jongere vorm van aen tiën. t) Enen iet a., iemand iets aantijgen, te laste
leggen, verwijten. 2) aanrekenen; enen solaes a.,
iemand iets als een genoegen aanrekenen.
zw. ww. tr. Opladen.
Aentorsen, Aentoucheren, zw. ww. trans. Raken, treffen,
indruk op iemand maken.
Aentrat, aentret, znw. m. Aanloop, aanval.
Aentreden, st ww. intr. i) Voorttreden, toetreden. 2) enen (dat.) a., op iemand aantreden, hem
aanvallen.
Aentreffen, st WW. trans. Betreffen, raken. Vgl.
aendrepen.
Zie aentrecken.
Aantreckel l bnw. Aantrekkelijk, aanlokkelijk.
Aentreckeiheit, znw. vr. Aantrekkelijkheid.
aanloksel.
Aen tre ckelij e, bnw. i) Aantrekkelijk, aanlokkelijk. 2) zoo zijnde dat men iemand aantrekt, wel.
willend, voorkomend, beminnelijk.
Aentreeken, aentreken, st. en zw. ww. intr. en
trans. — 1. Intr. t) Optrekken, oprukken. 2) met den
dat., zich bij iemand aansluiten, zich aan zijne zijde
scharen als bondgenoot, partij voor iemand trekken;
ook: vijandelijk op iemand aantrekken. 3) ere dinc
a., naar iets trekken, er toe overhellen. 4) enen of
ere dinc, iemand of iets aangaan, betreffen, in betrekking staan tot iemand of iets. — II. Trans. i)
Aantrekken, kleederen en wapenen. 2) enen a.,
iemand met vriendschappelijke bedoelingen tot zich
trekken, aanhalen; iemand aan zich verbinden; ook:
met een vijandelijk oogmerk tot zich trekken of
lokken, zich van hem meester maken. 3) iet a., iets
tot zich trekken, tot zich nemen; hem (wederk.)
iet a., iets tot zich nemen, er zich meester van
maken, het zich toeeigenen, zich van iets de eer
geven; iets op zich nemen, aannemen, ondernemen,
veelal in ongunstigen zin, zich aanmatigen, zich vermeten; ontvangen, krijgen, met eene zaak als onderw.

trossen,

pentreken.

Vlaenderen began hem grave trecken an. 4) hem
(wederk. dat.) enen, ene dinc of Item (wederk. acc.)
enes of ere dine a., zich met iemand of iets afgeven
of bemoeien, zich op iets toeleggen; hem die werelt
a., de wereld naloopen of zoeken. 5) hem ene dinc
of ere dine a., zich iets aantrekken, in de heden
doch zoowel van aangename als on--dagschebt.,
aangename gewaarwordingen. 6) iet a. te, iets aanwenden, toepassen op, besteden aan.
Aentreckende, bnw. Inhalig.
Aentreckinge, znw. vr. i) Aanlokking, verlok
2) aanwerving van krijgsvolk.
-king.
Aentrueken, zw. ww. trans. Hetz. als a e n=
t r e c k t n. Aantrekken, aandoen, kleederen.

AENTUCH.

AENVLOEIJEN. iq

A.entuoh, Antueht. Zie a e n t i c h t.
A antvo$el, mow. m. Eendvogel.
.Aenvaen, . st ww. trans. i) Met de hand aan ,

v3tten, aangrijpen, aanraken. 2). van goederen en
rechten, de hand er aan slaan, ze in bezit nemen,
aanvaarden ; in rechte, aanvaarden, zich toeeigenen,
in beslag nemen. 3) enen a., iemand in verzekerde
bewaring nemen, aanhouden. 4) iemand aanklampen,
aanspreken. 5) iem. tot zich nemen, aannemen, in
vriendschap, gunst enz. 6) in zich opnemen, aannemen, b.v. eene kleur. 7) ter hand nemen, aan
aanpakken, ondernemen, aannemen, aan -vaten,
zaak, handeling, besluit enz.; aannemen,-vange,
een godsdienst, leefregel, beroep enz. ; aannemen,
aanvaarden, treden in, een zoen, vrede enz. 8)
(moeite, lasten, ontberingen) op zich nemen, of wel
ondergaan, lijden. 9) aanvangen. io) ontvangen,
krijgen; wezen aenvaen, het aanzijn ontvangen.
Aenvaerden, gierden, - veerden, zw. ww. trans.
i) Den tocht of de reis naar iets ondernemen, op
reis gaan naar. 2) enen a., tot iemand komen, zich
tot iemand wenden met toespraak, verzoek, bede,
iem. aanspreken, met vriendelijke en vijandige bedoelingen ; ook : eene vrouw aanspreken om betrek
haar aan te knoopen. 3) iemand te lijf-kingemt
gaan, aantasten; ook: aanvallen, bestormen, van vestingen ; van dieren, bespringen. 4) iem. vriendelijk
aanvatten, omhelzen, ook eene vrouw, euphemistisch ; gastvrij opnemen, beschermen. 5) de hand
slaan aan iem. of iets, aanvatten, aanraken. 6) ter hand
nemen, ondernemen, beginnen; een boec a., een
boek beginnen, ondernemen het te schrijven; wajtene
a., wapenen gaan hanteeren, zich tot wapenoefeningen zetten; enes rechterkant a., aan iemands
rechterhand plaats nemen. 8) goederen, in beslag of
in bezit nemen. 9) rampen, aanvaarden,, gelaten
dragen.
Aenvaerdenesse, -verdenisse, znw. vr. Aan
-val,confit.
Aanvoerder, -veerder, znw. m. Aanvaller.
Aenvaerdigen, -vairdigen, -verdigen, -veerdigen,
zw, ww. trans. Jongere vorm van aenvaerden, vooral
in het Oostmnl. i) Aantasten, aanvallen, te lijf gaan,
overvallen; ook: met vijandige woorden aanspreken.
2) aantasten, in bezit nemen, zich toeeigenen.
Aenvaerdinge, znw. vr. i) Inbezitneming. 2)
vijandelijke aanval.
Aenvaert, znw. vr. Invaart, plaats waar men
in- en uit kan varen, mond eener rivier.
Aenvaerten, zw. ww. trans. Aanvaarden, aan
-tasen,.
goederen.
-

.

,Aanval, znw. m. r) De wijze van zich aan

iemand voor te doen, waarop men iemand aan spreekt; soeten a. maect Boete antwoordti. 2) aanloop,
bezoek van gasten. 3) aanval. 4) het toevallen, ten
deel vallen, aankomen, van rechten en goederen;
de aankomst, eigendomsovergang. 5) hetgeen iemand
krachtens erfrecht ten deel valt. 6) aanwas; ook:
aanwas van grond door aanslibbing. *7) een recht
aan eene zaak verknocht, bijkomend voordeel. Vgl.
verval.
Aanvallen, st. ww. intr. meestal met den dat.
-- I. met een pers. als °ondw. i) Enen a., voor
iemand nedervallen, als smeekeling. 2) zich bij
iemand vervoegen, naar hem toekomen. 3) Iemand
bijvallen, toevallen, als vriend of bondgenoot tot hem
komen; aenvallen met (b) enen, hetzelfde; ook:
zich wijden aan den dienst van eene godheid. 4)
als vijand iemand naderen, hem aanvallen. — II.
Met een zaak als ondw. i) Aan iemand ten deel
vallen, vooral krachtens erfrecht; ook: iem. door
aanwas ten deel vallen. 2) iem. overvallen, overkomen, van aandoeningen of uiterlijke omstandigheden. 3) aanwassen door aanslibbing, aanspoelen.
Aenvalling e, znw. vr. Aanval, het aanvallen
van een vijand, eene stad.
Aanvangen, st. ww. trans. Jongere vorm van
aenvaen. i) Aanvatten, aangrijpen, in vijandelijken

en vriendsdiappelijken zin. 2) goederen en 'rechten,
aantasten, in bezit nemen; zich toeeigenen. 3) enen a.,
iem. in verzekerde bewaring nemen, gevangen nethen.
4) ter hand nemen,, aanbatten, ondernemen, aannemen. 5) ontvangen, krijgen. 6) aanvangen, ergens
toe overgaan. 7) ontginnen, beginnen te bebouwen.
Renvan er, znw. m. i) Hij die iets in bezit
neemt. 2) ij die iets, eene koopwaar, in beslag
neemt.
Aenvanc, znw. m. i) Het aanvatten, aangrijpen,
de aanval. 2) het leggen van de hand op eene zaak,
als handeling waarmede een geding begint; ook:
het proces zelf. 3) het aanvaarden of in bezit nemen,
van goederen en rechten ; a. doen aen iet, iets in bezit
nemen ; onrechte a., onrechtmatige inbezitneming.
4) het aanhouden of gevangen nemen van een persoon. 5) het in bezit genomene, de bezitting, het
goed; van een persoon, schat; mijn hoockste a., van
eene geliefde; van eene zaak, mijn hoogste goed,
mijn eenige troost. 6) begin. 7) in het dijkrecht van
sommige oostelijke streken, de eerste schouw; dew
a. riden, schouwen, de eerste schouw houden.
Aenvaren, st. ww. intr. i) Aanrijden, voortrijden
naar een bepaald doel. 2) op iemand aankomen,
aanrijden of aanvaren, of om zich bij iemand aan
te sluiten Of om hem aan te vallen. 3) varende naderen, landen.
Àenvaren, zw. ww. trans. Andere vorm van
aenvaerden, aanvaarden, de hand aan iets slaan,
ergens aan willen.
Aenvaten, aenvatten, zw. ww. trans. i) Aan
opvatten. 2) van goederen en rechten, aan--vaten,
vaarden, de hand aan iemand slaan ; ook : de regeering
aanvaarden over een land. 3) van personen, iemand
in verzekerde bewaring nemen, aanhouden.
Aanvechten, st. ww. trans. Met strijd aanvallen,
bestrijden, bestoken, eene vechtpartij met iemand
beginnen; ook: aanvechten, den zedelijken mensch,
met den duivel als ondw.; als znw., aanvechting.
Aenvechter, znw. m. Aanvaller, bij die eene
vechtpartij begint.
Aenvechtinge, znw. vr. Aanval, bestrijding, ook:
aanvechting.
Aanvaarden. Zie a en vaer den.
Aenveerdigen. Zie a e n v a er d i g
(aambeeld). Zie a e n b e 1 t (a e n b i 1 t).
Aenverboren, -verbeuren, zw. ww. trans. Ver
beuren, vervallen in (eene boete).
ABnvererven, zw. ww. intr. met den dat. Door
erfenis iemands eigendom worden.

Aenveersien , st. ww. trans. Aankijken.
Aenversoeken, zw. onr. ww. trans. Enen iet a.,
iets van. iemand zoeken te verkrijgen; enen lande
recht a., rechten er op doen gelden.
Aenversterven t st. ww. intr. met den dat.
Door versterf op iemand overgaan, door het sterven
van een ander iemands eigendom worden.
Aenverwinnen, st. ww. trans. Buiten echt
winnen, een kind.
Áenvesten, zw. ww. trans. i) Vastmaken, vasthechten. 2) zet a., iets aan zich verbinden, het
zich aanhechten, zich toekennen, aannemen, meesters
name a. ; enen aengevesi sin, met iemand, zijn
wezen, zijn aard, verbonden zijn, hem. aankleven,
van eerie zaak; iemand aanhangen, van een persoon.
Aenvestigen, zw. ww. trans. Verbinden. In het
pass. met den dat., verbonden zijn met of in, geworteld zijn in (van eene plant) ; gepaard gaan met.
Aenvilt. :Zie aenbi1t (aenbelt).
Aenvleehten , st. en zw. ww. trans. Verbinden,
dooreenstrengelen met iets anders. In het pass. met
den dat., eng of nauw verbonden zijn met iets anders.
Aenvle en g zw. , ww. intr. Met den dat. Iemand
vleiend naderen
, strijkages voor iemand maken.
Aenvlien, st. ww. intr. Zijn toevlucht tot iemand
nemen.
Aenvloeyen, zw. ww. intr. Toevloeien, toe stroomen.
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AENVOEDEN.

AERDERSCH.

Aenvoeden, zw. ww. trans. Fokken, aan

-foken,
vee.
Aenvoegen, zw. ww. trans. Aan iets anders
voegen, aaneenvoegen. — Aenvoeginge.
Aenvoeren, zw. ww. trans. i) Dragen aan het
lijf, aanhebben, kleederen of wapenen. 2) iem. naar
eene plaats voeren. 3) het beheer over iets voeren,
besturen. 4) iemand brengen tot iets, tot iets opwekken ; hemI, (c. tot, zich zelf opwekken of brengen
tot iets.
Aenvolgen, zw. ww. intr. i) Volgen, achteraan
dat., ,iemand volgen, ook:-komen.2)td
achtervolgen, achternagaan met vijandige bedoelingen. 3) achternazitten. 4) iem. navolgen, zijne
voetstappen drukken, overdr. 5) iem. volgen of
achternaloopen, als aanhanger of gunstbejager. 6)
op iemand volgen, hem opvolgen. 7) des a., het met
iets eens zijn, zijne instemming met iets betuigen.
8) met eene zaak als onderw.,
v een gevolg of uit vloeisel van iets zijn. 9) enen a., met eene zaak
als ondw., in eigendom toebehooren, iem. ten deel
vallen.

Aenvreden , zw. ww. trans. Omheinen, afsluiten,
door het maken eener vrediging voegen bij iets of

toewijzen aan iemand.

Aenvriën, zw. ww. tr.

Onder

de stadsvrijheid

brengen.

Áenvrouwo, znw. (oostmnl.). Grootmoeder.
Aenwaeyen, zw. ww. trans. en in tr.
I. Intr.
—

Aanwaaien, toewaaien, met den wind als ondw. —
II. Trans. i) Enen (dat.) wint a., iemand een koeltje
aanbrengen. 2) enen iet a„ iemand onverwachts of
plotseling iets aanbrengen, eene stemming b.v. Vgl.
ndl. intr.. aanwaaien.
Aenwaken, zw. ww. intr. Zijne ingespannen
aandacht aan iets wijden.
Aenwalt, znw. vr. (?) (oostmnl.). Behartiging
eener zaak voor een ander, vooral in rechte.
Aenwardinge, .znw. vr. (oostmnl.). Het recht
om iemand in zijn leen op te volgen („anwartschaft").
AenWas, znw. m. en o. Aangewonnen grond
door aanslibbing.
Aenwassen, st. ww. intr. — I. Met eene zaak
als ondw. i) Aangroeien, toenemen, blijven groeien.
2) enen a., iemand aangroeien, aan het lijf groeien,
van vleesch, vet, uitwassen ; iemand eigen worden,
van hoedanigheden, gewoonten; iemand aankomen,
ten deel vallen, ook: overkomen. 3) iemands eigen
worden door aanslibbing of aanwas. — II. Met-dom
een pers. als ondw. i) Enen a., zich bij iem. aansluiten, zich aan zijne zijde scharen en hem daardoor aangroei van macht bezorgen. 2) zich scharen
tegenover iemand, tegen iemand gemeene zaak
maken.
Aenwassinge, znw. vr. Aanslibbing, aanwas.
Aenwedde, znw. o. (?). i) Pand, onderpand.
Taenwedde, te pand. Vgl. w e d d e. 2) jaarwedde,
jaargeld.
Aenwedden, zw. ww. trans. Beslag leggen op
onroerende goederen voor schuld.
Aenwegen, zw. ww. trans. In eene bepaalde
richting bewegen.
Aenwegen, st. ww. intr. met den dat. Op iemand
wegen, hem drukken.
Ainweide, -wede, znw. vr. Weiderecht.
Aenweyen. Zie a e n w a e y e n.
Aenweeken, zw. ww. trans. Opwekken, aanzetten; ook als wederk. hens a.
Aenwelven, st. en zw. ww. intr. In een kring
ten aanval aanrijden.
Aenwenschen, zw• ww. trans. Voor zich wen-

schen.

Aenwentelen, zw. ww. trans. Ergens heen rollen.
Aenwerden, st. ww. intr. met den dat. Op
i
iemand afkomen, iemand
aanvallen; ook met woorden.
Aenwerf, znw. vr. (?). Aanlegplaats voor schepen.
Aenwerc, znw. o. Bouwstof, materiaal; voorbereide bouwstof tot den arbeid, voorwerk.

Aenwerp, aenzuo, , knw. m. i) Aangeworpen of

aangeslibd land, aánwas. 2) aangeworpen of opzet
j k aangebracht land, dam, krib. 3) verzinsel, iets-teli
dat iemand ten onrechte „aengeworpen", d. i. aangewreven wordt.
Aenwerpen, - worfien, st ww. trans. en intr. —
I. Trans. r) Een kleed in der haast aan het lijf
werpen, omwerpen. 2) iets op iemand werpen, hem
iets aanwrijven; iemand iets onaangenaams aandoen
of bezorgen. 3) enen iet a., bij iemand den lust doen
komen om, hem tot iets brengen of drijven. 4) enen a.,
iemand aanklampen, een verzoek of bede tot iemand
richten. 5) (westfriesch) enen lant enz. a., iemand
in rechte noodzaken het onverdeeld aandeel van zijn
medeeigenaar over te nemen. — II. Intr. Aanslibben,
aanwassen, van land.
Aenwersamheit, znw. vr. Vijandige gezindheid,
geneigdheid om iemand aan te tasten, vooral met
woorden.
Aenwerven, st. ww. trans. Verkrijgen, zich verwerven, vooral onroerend goed.
Aenweten, onr. ww. trans. Enen onuianc a..,
iemand iets kwalijk nemen.
Aenwerven, st. ww. trans. Inweven, in een
doek, eene stof.
Aenw}]s, znw. vr. Aanwijzing eener geldswaarde,
assignatie.
Aenwillen, onr. ww. intr. met den dat. i) Iemand
te lijf willen. 2) iets begeren, er mede te maken
willen hebben; der lieften aen willen.
Aenwinnen, st. ww. trans. i) Winnen, verwekken, kinderen. 2) enen iet a., van iemand iets voor
zich zelven winnen, het op hem winnen of veroveren. 3) enen iet a., iets van iemand winnen of ver krijgen, nl. eene bekentenis; ze hem afdwingen.
Aenwinninge, znw. vr. Boedelgemeenschap

(oostmnl).

ÁenWisen, zw. ww. trans. i) Aanwijzen, be-

stemmen voor eene bepaalde betrekking of een bebepaald doel. 2) aanwijzen, wijzen op, verkondigen,
voorspellen. 3) onderwijzen. 4) enen iet a., iemand
iets toewijzen, ook bij rechterlijke uitspraak. 3) Aanwijzing van betaling doen.
Aenwisinge, znw. vr. RèchterIijke toewijzing.
Aenwispe l staerten , zw. ww. intr. met den dat.
Iemand aankwispelen, kwispelstaartend liefkoozen,

van een hond.

eenwissel,, znw. m. Wissel, verwisseling van
vrijen en onvr^ en.
Renworp. Zie aenwerp.
Aenworpe, -voor jb, znw. m. Een persoon in een
gild opgenomen zonder in de volle rechten en verplichtingen daarvan te deelen.
Aenworpelinc, znw. m. Hetzelfde als a e nworp e.

Aanworpen .

Zie aenwerpen.

gep, ate, znw. m. Aap. Vgl. sche minke1.
Aer, znw. o. Aar, korenaar. Ook are (sere) en
onorg. eden.
Aer, aren, aern, znw. m. Arend, adelaar,
Aer. Zie h a e r ( „niet een (h)aer'').
Aer. Hetz., als a d e r, znw.
Aer, samentr. van *ader, bijvorm van ander,
(westfr.).

Aerbeiden, Aerbeit, Aerbeiten. Zie arbei -

den,

arbeit.

larch, Aereheit . Zie arch, archeit.
Aerd . Zie a e r t.
Aerdbeve . Zie e r d b e v e.

Aeiad}j e. Zie er d d ij c.
eerde. Zie erde.
Aerdelj e . Zie e r d e 1 ij c.
Aerden (ter aarde bestellen). Zie e r d e n.
Aerden, zw. ww. intr. Aarden, geaard zijn, den
aard hebben van; ook: eene zekere gesteldheid, manier of wijze hebben.

Aerderike . Zie e r d e r i k e.
Aerdersch . Zie e r d s c h.

AERDEWERC.

AET.

Aerdewere. Zie e r d w e r e.
Aerdich, bnw. Keurig, schoon, mooi ; ook : kun-

stig (x 6de eeuw).
Aerdich (aardsch, van (de) aarde). Zie e r d i c h.
.&erdieheit, znw. vr. Schoonheid, keurigheid;
sierlijkheid (x6de eeuw).
Aerdicheit. Zie e r d i c h e i t.
Aerding e, ardinge, znw. vr. Datgene waarmede
het land bebouwd is, veldvruchten ; ook : voedsel
van dieren in het algemeen.
,derf. Zie erf.
Aerentsgulden. Zie a r e n t s g u 1 d e n.
Aergeliens. bnw. Trotsch. Zie o r g e 1 i o o s.
Aergen. Zie a r g e n.
Aerger. Zie a r c h, bnw.
Aergeren (erger worden, -maken). Zie a rg e r e n.
Aergeren (verwoesten). Zie a r g e r e n.
Aere. Zie ark e.
Aerket. Zie a r k e t.
Aerm , Aerman. Zie a
Zie armborst.
Aermelike. Zie a r in e like.
Aerminc. Zie arminc.
Aermoede. Zie armoede.
Aern (arend). Zie a r e n en vgl. _ a e r.
Aernasch. Zie harnasch.
,Arne, znw. m. Arend. Vgl. a e r.
Aernen. Zie amen..
Aernst enz. Zie e r n s t.
Aernt, znw. m. Arend. Zie a r e en a e r.
Aerpe. Zie harp e.
Aerpoen. Zie harpoen.
Aers. Zie e r s.
Aersatre. Zie e r s a t e r e.
Aersbacke. Zie e r %'b a c k e.
Aersbille. Zie ersbi11e.
Aerseh. Zie e r d s c h.
Aersdarm. Zie e r s d arm.
Aersedie. Zie e r s e d i e.
Aersedier. Zie a r s e d i e r.
Aerselen. Zie e r s e 1 e n.
Aerselmaent. Zie e r s e 1 m a e n t.
Aersoen. Zie artsoen.
Aerst. Zic h a r s t.
Aerside. Zie haerside.
Aerscat, haerscat. Zie e r s g a t.
Aerate (arts). Zie e r s a t e r e.
Aert, nerd, art, ard, znw. m. i) Beploegde of bebouwde grond, bouwland. 2) land in het algemeen,
grond, vaste grond in tegenstelling van water. 3)
land, landstreek ; sinen (den) aert ruinen, zijn land
verlaten. }) gemeenteweide, - heide, -bosch, .grond;.
ook in het algemeen: terrein, gebied; sbosen eert
(art), het gebied van den duivel, de hel. 5)
plein, werf, markt aan of bij een water gelegen;
wal, kade (in Vlaanderen). 6) marktdag; 7) vloer
(? z.-holl.)
Aert, znw. m. en vr. i) Afkomst, geslacht; -utc
uien Berde slaen, zijne afkomst schande aandoen,
het kenmerkend en erfelijk karakter van edele geslachten; den hagen a. van Limborch; den eert
hebben in een lant, uit een land afkomstig zijn, er
inheemsch zijn of thuishooren, van booroen e. a.
2) geslacht, soort. 3) aard, geaardheid, natuur, karakter; aert es een vast, cleat', gewoonte (geaardheid) is
een tweede natuur; sinen a. laten, zijne natuur
verloocbenen ; sinen a. werken, zijne geaardheid
involgen ; sinen a. doen, zich in zijn waren aard
toonen, of: zijn slag slaan (?). 4) aard, hoedanigheid,
eigenschap, van onbezielde zaken; na den a., naar
den eisch, naar den aard der zaak. 5) wijze of
manier van doen.
znw. m. i) Akkerbouw, de verschillende
bezigheden behoorende tot het landbouwbedrijf in
de verschillende jaargetijden. 2) datgene waarmede
het land bebouwd is, veldvruchten, bij uitbr.: voedsel
van dieren..

n
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Aert, carte, znw. vr. Kunst, kunstgreep.
Aertaehti eh. Zie e r d a c h t i. c h.
Aertacker, znw. m. Akkerland, bouwland.
Aertbevinge. Zie e r d b e v i n g e.
Aert. Zie a r t e.
Aertgat, znw. o. Een weg uitsluitend bestemd
voor de verrichtingen van den landbouw.
Aertgelt, znw. o. Marktgeld ; ook : kaai- of havengeld.
Aertgracht, znw. vr. Gracht of sloot tusschen
twee bouwlanden, scheisloot.
Aerthuus, znw. o. Het huis waarin de boeren

het onverkochte graan in bewaring gaven ; ,,aard huis".
Zie a r t i t i k e.
artlant, znw. o. Bonwland.
c2 aerfi -ike. Zie e r d e r i k e.
Zie erts.
Zie erdsch.
Zie arc hier.
Zie artsoen.
Zie e r d vast.
Zie erd veste.
znw. m. Landvogel, het tegengestelde van watervogel.
art-, erf-, znw. m. Hetzelfde als
'rct -fgat. Of is het eerste gedeelte aarde, erde?
znw. o. Landskind, inboorling; rechte
ctertwel,be(,t), echte landskinderen (overijs.).
ook -winneinan ; znw. m. Landbouwer.
znw. m. Landbouwer.
Zie e r f a c h t i c h.
Zie e r v e, e r v e n.
Zie e r w e t e.
znw. o. i) Spijs, voedsel, aas, vooral van
dieren; van menschen o. a. in de samenstelling
mrragenacs, (maagaas) mondkost; ok quaet a. leven,
op eene verachtelijke manier aan den kost komen.
2) prooi, buit, aas, vooral van dieren; dood
beest, aas, kreng. 3) lokaas, eigenlijk en overdrachtelijk; een quart er., een verachtelijk lokaas,
vuig gewin.
Ass, znw. o. i) De eenheid of het laagste getal
in verschillende spelen, aas; dens ca., twee (en) een,
de laagste getallen op den dobbelsteen; liede van
dens er., geringe lieden, menschen van geringe zedelijke waarde; sij;t a. verdriet:, zijne kans verspelen.
2) de eenheid in gewichten, het laagste of kleinste
gewicht; niet een re., geen aasje, volstrekt niets.
Aesage. Zie as age.
Aesac. Zie a e s s a c.
Aesdoom. Zie a s i c h d o e m.
Assen. Zie as e n.
Aesgelt, znw. o. Het geld voor het aas of voedsel van dieren, b.v. jachthonden en jachtvogels.
Aesgrave, znw. m. Stedelijke ambtenaar belast
met de rechtspraak in zaken van versch vischaas
voor de kabeljauwvangst.
Aessac, znw. m. Spijszak, knapzak: ook: tasch,
buidel in het algemeen; iet in sieren a. steken, het
(iets wat tegen iemand gezegd wordt) in zijn zak
steken, goed onthouden; aessacbogel, azackbeurgel,
beugel aan een „aaszak".
Aesseln. Zie a s e m.
Aessen (nesse ?), znw. vr. Dienst, -diensttijd, van
dienstboden (waarschijnlijk dezulke die bij iemand
in den kost zijn; vgl. a e s) ; ook: de daarvoor ver schuldigde huur.
Aest. Zie h a e s t.

Aertitike.
Aertlant,
Aertrij
Aert's.
Aertsch.
Aertsier.
Aertsoen.
Aertvast.
Aertyest.
Aertvogel,
Aertweeh,
Aertwelp,
Aertwinne,
Aertwinre,
Aervachtich.
Aerve Aerven.
Aerwote.
Aes,

Aestich. Zie haestich.

Aester. Zie a e x t e r.

Aestermin. Zie astronomijn.
Aasvat. Zie osevat.

Aet, znw. m. Eten, spijs, voedsel; act cmle di-anc,

spijs en drank; in enes ate ende dranke zin, bij
iemand in den kost zijn. Vgl. b r o o t a t e en b r o-

dich.

AETSCHARE.
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Aetnohare, znw. vr. Eetwaar, eetwaren. Vgl. a e t.
Aetsentant, Aetsemeren. Zie a. c h e m a n t,

achemeren.
znw. m. Zie a t e, m.
Aevent. Zie a v o u t.

Lotte,

Aex, aecs, aexe, ..aecse, haecs, h aecse, znw. vr.

Bijl, zoowel timmerbijl als strijdbijl.
Aex, bnw. Akensch.

,,dexter, aecster, ecsier, ook aesfer, znw. m. Ekster.
Aexteroge, znw. o. Eksteroog.

Af ave, of, aff, off, bijw. i) In. verbinding met
de voornaamw. bijwoorden hier, daer, er, wier, :ewer
(ergens), iegeren, iegerinc, viewer (nergens) e. a.;
ook in danof en warsof (daarvan, waarvan; vooral
in het Vlaamsch, in welke verbindingen men niet -af
vindt), van. Daer wordt ook verzwegen. 2) in de
uitdrukkingen af emie aen, of toe of af, af en toe,
nu en dan, af no aI, af no toe, nu noch dan, vol
niet, in het geheel niet. Ook in verbinding-strek
met werkwoorden van richting komen af ende aen en
toe ende af als elkanders tegenstellingen voor. 3)
eveneens in verbinding met voornaamw. bijwoorden;
waer af, op welken grond, ook: waarom? hier af,
hierom; daer af lachen, er om lachen. 4) af op zich
zelf of in verbinding met ww. van beweging of
richting, weg. Bal af, bet af, verder af, verder weg,
op eenigen afstand. Zie b e t. 5) Het begrip verwijdering ligt ook ten grondslag aan de volgende
opvattingen, a) Van lichaamsdeelen, af, van het
lichaam gescheiden. b) Van vlekken, smetten enz.,
weg, verdwenen; enen af sign, van iemand weggenomen zijn, iemand niet meer aankleven. c) Van
instellingen, verordeningen, wetten, vorderingen enz.
Afgedaan, afgesteld, afgeschaft, vervallen; af ende
quite, af ende ie niete. d) Van zaken die niet meer
bruikbaar zijn, op; af ende versleten. e) Van personen, afgezet, ontslagen; des af sj n, van iets af
zijn, van iets ontslagen of ook: beroofd zijn; des af
.oerden, van iets afkomen, van iets beroofd worden;
koe werdic dus min levens aye! Bij ww. in verbinding met de tegenstelling aen, drukt af uit : het
verwijderen van een persoon, het afschaffen van
eene zaak, en aen: het aanstellen van iets anders;
b.v. af- ende riensetten.
Af, voorz. Slechts eene enkele maal in de uitdr.
,f beeden ziden, van beide zijden, en in enkele samen
als afgronde, aflivich, afweglies (af weghe)-steling
e.a. Een ander woord is het voort. of (in of ander
side), dat met ob afwisselt.
Afackeren, zw. ww. trans. Met laat als obj.,
door ploegen of graven land afnemen, iemands land
verminderen.
Afbegeren zw. ww. trans. Enen enen eel aft., van
iemand een eecï vergen, iemand op een eed vorderen.
Àf behano, znw. o. Hetzelfde als afhanc.
Af belenen, ?w• ww. trans. Voor geldleening in
pand nemen.
Af bergen, zw. ww. trans. Enen iet a., iets voor
iemand achterbaks houden of achterhoudén, verduisteren.
Afbernen, zw. ww. trans. i) Door branden weg
afbranden; enen dat haer doen afbernenc.-nem,
2) Door branden verwoesten, af branden.
Af barren, st. ww. trans. Afbranden, door branden verwoesten, vernielen, platbranden.
Afbesegelen, zw. ww. Door eene bezegelde
akte afstand doen van een recht. Vgl. t o eb es e g e 1 e n.
Af beten, -bee/en, zw. ww. intr. Afstijgen, vooral
van paard of wagen.
Afbeuren. Zie a f b o r e n.
,

. Af bewaren, zw. ww. trans. Handhaven (nl.
Af bidden, st. ww. trans. i ) Af bidden, afsmeeken. 2) door bidden van iem. afwenden.
Afbieden, st. ww. trans, i) Afroepen, afkon
,

zijn recht).

Vgl. a f g e b o t. 2) enen iet a., van iemand-digen.
Bene schuld invorderen langs den wrttelijken weg.

AFDAGEN.
Af binden, st. ww. trans. Afbinden, opbinden.
Af biten, st. ww. trans. t) Afbijten. 2) afsnijden,
verwijderd houden, die logene afbilen.
Af bladen, - bladeren, zw. ww. trans. De vruchten van een land inzamelen.
Af bliven, st. ww. intr. i) Wegblijven, niet vetschijnen. 2) onvermeld blijven. 3) des a., van iets
verwijderd blijven, er van beroofd of verstoken blijven. 4) des a., zich ergens niet mede inlaten of ophouden, zich er van onthouden.
Af boedelen, zw. ww. trans. Uitboedelen, aan
een rechthebbende zijn deel uit een boedel uitkeeren ; afgeboedelt sijn, zijn wettig deel uit een boedel
ontvangen hebben.
Afboren. - boeren, - beuren, - boeren, zw. ww.
trans. i) Afbeuren, aflichten, aftillen. 2) beuren, in
afbetaling ontvangen.
Af borgen, zw. ww. trans. Enen iet a., iets van
iemand borgen, het hem afleenen; ook zonder den
datief.
Af bouwen, zw. ww. tr. Enen iet a., iem. iets
door bouwen ontnemen.
Afbranden, zw. ww. intr. en trans. -- I. Intr.
Afbranden, door brand vernietigd, vernield, verwoest worden. -- II. Trans. Door branden ver
dat., ten nadeele van iemand. -woestn;md
Afbrant, znw. m. Verwoesting door. brandstichting (16de e.).
Af brec, znw. m. r) Afbrokkeling, van land door
het water. 2) afbreuk, tekortdoening, het iem. te
kort doen. 3) een tekort.
Af breeesel, znw. o. Stuk (steen).
Afbreken, st. ww. trans., wederk. en intr. —
I. Trans. i) Af breken, afslaan, van iets door breken
verwijderen. 2) afbreken, staken, doen ophouden,
van werkingen en toestanden ; sonder a., zonder
zijn voornemen te laten varen. 3) verbreken, eene
verbintenis, belofte; ook met den dat., ten nadeele
van iemand. 4) enen iet a., iem. iets met geweld of
list afnemen, ontrooven, ook: ontstelen, en: iemand
iets niet uitbetalen, inhouden. s) enen a., iemand
afbreuk doen, bestelen. -- II. Wederk. Zich losmaken van iets, zich van iets ontdoen, er van
scheiden of afstand doen. — III. Intr. i) Met eene
zaak als ondw., losbreken, zich afscheiden van datgene waaraan het verbonden is, loslaten, afvallen,
afbrokkelen. 2) van een dier, losbreken, zich los
werken. 3) van iemand afvallen, de betrekkingen
met iemand verbreken; zich afscheiden. 4) af breken, -plotseling ophouden. 5) opbreken, met een leger
aftrekken. 6) ophouden met, iets staken, uitrusten
van; der jbinen afbreken.
Af breker, znw. m. Hij die een ander met ge
zijne ontneemt, roover of afzetter. -weldofisth
Af brekinge, znw. vr. i) Het af breken of afslaan van een oever door de golven. 2) afbreuk,
tekortdoening, korting; ook: afpersing.
Af bringen, - brengen, zw. onr. ww. trans. i)
Iemand van zijne partij af brengen, er hem ontrouw
aan doen worden. 2) enen des levens, des lafs a.,
iemand om het leven brengen; wellicht is hier af
van bringen te scheiden; zie bij a f. 3) iet a., weg brengen. 4) afschaffen, in onbruik brengen. 5) enen
iet a., iemand iets afdoen of uittrekken, een kleedingstuk, er hem van ontdoen.
Af broeyen, zw. -vwv. trans. Enen iet a., van
iemand iets door broeien (schroeien) wegnemen, het
hem afschroeien.
Af brugge, znw. vr. Helling of afloop, afgang
van. eene brug (z 6de e.).
Af braken, - brucyckena, zw. ww. trans. Enen iet a.,
iem. iets onbruikbaar maken; maken dat hij het
niet gebruiken kan, door het hem te ontnemen.
Hetzelfde als enen iet tonbruuc maken.
Af bogen, st. ww. trans. Door buigen van iets
verwijderen, van iets loswringen.
Afdagen, zw. svw. trans. In de r Ede eeuw. i)
Dagvaarden ter zuivering of ontlasting van een met

AFDALEN.

APPAL.

renten bezwaard goed. 2) afwijzen, buitensluiten.

-- Afdaginge.
Afdalen, zw. ww. intr. i) Afdalen, naar beneden

gaan. 2) afstammen (z6de e.). 3) van goederen,
voortkomen, versterven.
Afdalinge, znw. vr. Uitwate ri ng.
Afdanken, zw. WW. trans. Iets

(eene schuld)

afdoen.

Afdeelachtich, bnw. Hetzelfde als afddich. In
de uitdr. enen des a. maken.
Afdelen, •deelera, •deylen, zw. ww. trans. i) Afscheiden, afnemen van een geheel waaraan het verbonden is. 2) iet a., scheiden, verdeelen, van goede.
ren ; ook : toedeelen. 3) elzen iet a., iemand (gerechtelijk) iets ontnemen. 4) enen a., iemand afscheiden
van iets, hem van iets vervallen verklaren. 5) als
wederk., zich afscheiden ; afgedeilde nienschen, lieden
die zich zelf buiten de gemeenschap stellen, afgescheidenen.
Afdelich, bnw. Geen aandeel aan iets hebbende.
.Enen a. maken ere dinc, iemand van het aandeel
aan iets berooven.
Afdelinge n znw. vr. Deeling, scheiding.
Afdelven, st. ww. trans. (Land) afgraven.

Afdingen, st. ww. trans. 1) Hetz. als afriden, het
tegenovergestelde van aenridena, uenbringen, een werpen. iemand noodzaken tot afstand van het
wederdeel bij gemeenschappelijken eigendom. 2)
gerechtelijk uit den eigendom van iets zetten, uit
3) die rolle ca., haar uitputten, afhandelen.-wine.

Afdihen zw. Ww. trans. (Land) door middel van
een dijk afsluiten, afdijken; afgedijct zijn, door een
dijk van iets gescheiden zijn.
Afdinkelio, bnw. Afschuwelijk, deerniswaardig.
Afdinken, zw. onr. ww. onpers. MI dinct des af,
het grieft of deert mij, verwekt mij afschrik over
Bene daad, vervtit mij met deernis met het slachteer. ; ook: medelijden gevoelen, zonder het bijdenkbeeld van afschrik.
Afdocht, znw. vr. Medelijden, ontferming.
Afdoden, zw-. ww. trans. Enere (dat.) enen (acc.)
erfdoden, iemand aan een ander door een doodslag
ontnemen, hem van hem berooven.
,

,

Afdoen, onr. ww. trans en wederk. — I. Trans.

A. Met eene zaak als obj. i) Uitdoen, afdoen, afleggen,
van kleederen en wapenen. 2) afdoen; wegnemen,
van stoffelijke zaken in eigenlijken zin en in figuur lijke toepassing, een hlaesier a., een laken a., een
laken van het raam nemen ; iets van het vuur nemen;
enten situ hooft a., iemand onthoofden; enes lichame

e., iemands lichaam (lijk) afnemen, van kruis of galg;
vracicte a., vruchten afplukken, inzamelen; enen
doden die kant a., eenen doode de hand afhouwen
{ten einde daarmede te klagen) ; enen enes (van
iemand anders) onrechte turnt a., die geweldige kant
e., van iemand eens anders onrechte hand wegnemen, iemand onttrekken aan eens anders onrecht
macht; een door geweld in zijn bezit-matige
gestoorde daarin herstellen; sine kant des (van ere
dine.) a., de hand van iets aftrekken; die handen a.
van ere dinc, de handen van iets aftrekken; van
onstoffelijke zaken, wegnemen, afdoen, kwijten, aflossen; zouden a., zonden uitdelgen, uitwisschen. 3)
lossen, een wagen. 4) iets a., iets van zich zetten, weg doen versmaden; Tat doet (imper.) al af, dat zij verre.
5) verbieden, afdoen ende verbieden dat (n/et). 6) iets
brengen in een toestand dat het af, d. i. afgedaan
is, afschaffen. te niet doen, doen ophouden, instel lingen, verordeningen, wetten, gebruiken; ook van
personen, als de instelling vertegenwoordigende, die
keisers a., dafgode a. 7) uit den weg ruimen, doen
ophouden, een einde maken aan, moeilijkheden,
twisten enz. 8) aftrekken, opbreken, huizen, tenten,
belegeringswerktuigen e. a. 9) verwoesten, vernielen;
een woord, een naam, doorschrappen. i o) enen iet a.,
iemand van iets ontheffen. -- B. Met een persoon als
obj. i) Afnemen, t. w. van kruis of galg. 2) afzetten,
ontslaan, dat aweit a., de wacht afdanken, ontslaan;

23

enen verlaten ende a., iemand ontslaan en afzetten;
af- ende aendoen, afzetten (den een) en aanstellen (een
ander), ook: afzetten en aanstellen. 3) voldoen, betalen. 4) verjagen, afstaan ; ook : uitroeien, verdelgen.
5) enen des a., iemand van iets afhelpen, dus cif
ontslaan, bevrijden, 6f berooven; enen des lafs a.,
— II. Wederk. i) Hein afdoen, zich zelven ontslaan,
d. i. zijn ontslag nemen. 2) hem des a., zich aan iets
onttrekken, er van ontslaan ; afstand doen, afzien
van; hem der werelt a., afstand doen van de wereld; hem iemans a., zich van iemand afmaken of
ontslaan, door zich aan hem te onttrekken, of hem
van kant te maken.
Afdoeninge, znw. vr. Het afdoen, wegnemen,
afleggen van iets.
ets.
Afdolen, zw. ww. intr. Afdwalen.
Afdom, ofdorn, znw. m. of o. Winst (west-

vlaamsch).

Afdraeyen, zw. ww, intr. Ter zijde wijken of
afwijken, zich ter zijde draaien.
Afdra g en, st. ww. trans. en wederk. — A. Trans.
Iet a. i) Wegdragen, wegvoeren, met zich voeren.
2) wegnemen, afnemen, benemen. 3) afslaan, afhou w en, leden of deelen der wapenrusting in den strijd.
enen a., afwerpen, van het paard stooten, neder werpen. — B. Wederk. Herat. des a., zich aan iets
onttrekken, ook : iets laten varen.
Afdragende (-dragent), deelva. bnw. r) Eerroovend, kwaadwillig, boosaardig (van woorden). 2)
hellend.
die iets wegdraagt, verAfdrager, znw. m.
-

A

plaatst, verspreidt. —
ragin ge.
Afdreigen, zw. ww. trans. Afpersing door bedreiging. -- Afdreiginge, znw. vr.
Afdringen, st. ww. trans. Enen a., Wegdringen, achteruitdringen; Iet a., i) Scheiden van. z)
rooyen, afdwingen.
Afdringinge, znw. vr. Afdreiging, afpersing door
bedreiging.

Aftarinken g st. ww. trans. Innen iet a., ten na
iemand opdrinken.

-delvan

Afdriven, st. ww. trans. en intr. — A. Trans.

z) Enen a., wegdrijven, terugdringen. 2) in rechte,
overwinnen, een eischer afweren, aantoonen dat
iemands eisch ongegrond is. 3) met geweld ontnemen, afpersen. — Iet a., i) Doen wegdrijven, niet
den stroom meevoeren. 2) verwijderen, verwijderd
houden, ook van zich zelf. --- B. Intr. Wegdrijven,
door den stroom meegevoerd worden.
Afdrogen ( dragen), zw. ww. trans.
Afdrogen (oostmnl.). Afdreigen.
-

Afdrucken, zw. ww. trans. Met geweld afpersen

of ontrooven.

Afdrupen, st. ww. intr. Afdruipen, zich druip staartend of stilletjes verwijderen.
Afdrnppe, z nw. m. Drup, lek, doorsijpeling.
Afdrup pen, zw. ww. intr. Afdruppelen, lekken.
ljjc, bnw. Beklagenswaardig, betreuAfdunke
renswaardig.
Afdanken . Zie afdinken.
Afduwen, zw. ww. trans. Atdrukken, overhalen.
Afdwaen, -d t„ergcn, st. ww. trans. i) Afwas schen; ook een zedelijken smet. 2) uitwisschen, to
niet doen.
Afdwainge, .- d^waizinge, znw. vr. Afwassching,
vooral van zedelijke smetten, reiniging.
Afdwalen, zw. ww. intr.

Afdwingen, st. ww. trans. Ontweldigen, ontrooven, afhandig maken. -- Afdwinginge.

Afeigenen, SW. ww. trans. In rechte den eigen dom van iets aan iemand ontnemen, of van iemand
verwerven.
Afeischen, zw. ww. trans. Rechtens van iemand
vorderen of hem opleggen.
Afeten, st. ww. trans. i) Afeten, door het op te
ets of iemand afnemen. 2). afbijten (de
van iets

tong).

Affal .

Zie afval.
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AFFALGEREN.

AFHALEN.

Affalgeren. Zie affelgeren.

Affarant, znw. m. Strijdros.

Affare, afere, znw. vr. r) Zaak, aangelegenheid.
2) wijze van doen. 3) karakter, inborst.
Af fe znw. m. Dwaze naäper, onnoozele zot.

vr. i) Aa ndoen
ing. 2) neiging.
Affectie ,
Affectloos, bnw. Vatbaar voor indrukken, ontvankelijk.

Aftelgeren,

i) Kwellen, in
ontmoedigen.

falgeren, -ieren, zw. ww. trans.

het hauw brengen. 2) terneerslaan,

Allen, zw. ww. intr. Schimpen, spotten. Zie
veraffen.
Affenheit, znw. vr. Aperij, dwaasheid, zotheid.
Affere. Zie affare.
Affleren, fineren, zw. ww. intr. Overvloeien,

overvloed hebben.

Affoleren , zw. ww. trans. i) Enen ca., aan lijf

of

leden beschadigen, verwonden, verminken.
iet a., vertreden, verwoesten.
Affoleringe, znw. vr. Verwonding.

2)

Affaderen, zw. ww. trans. i) Iets zorgvuldig
(van iets) verwijderen. 2) enen iet a., iemand iets
door gaderen afhalen, het van hem innen.
Afgaan, zw. ww. intr. — I. Absoluut. A. Met
een pers. als ondw. t) Weggaan, vertrekken; ster ven;; afvallig worden; aftreden, een ambt of bediefling nederleggen; uitscheiden; naar beneden gaan,
van iets afgaan, afkomen. B. Met eene « zaak als
ondw., Weggaan, verdwijnen; afnemen, verminderen,
ophouden, eindigen, zijne grenzen hebben; zich afscheiden van, van iets afvallen; naar den grond
gaan, verwoest worden. — II. Met een gen. der
zaak. i) Van iets afstappen, met iets eindigen. 2)
van iets afstand doen, het laten varen; als rechtsterm: afstand doen van; van hem seleen a., afstand
doen van zich zelven, zich verloochenen. 3) laten
varen, laten loopen, eene belofte, overeenkomst enz.,
er ontrouw aan worden. 4) Met een gen. van den
pers., van stoffen; iemand verlaten, in den steek
laten; iem. laten loopen. — III. Met een dat. van
den pers. en eene zaak als ondw. i) Weggaan bij,
zich ontlasten bij iem.; hem ontgaan, ontvallen, begeven; met veranderd ondw.: kwijtraken, verliezen;
voor iem. te loor gaan, ophouden zijn eigendom te
zijn; ontbreken. — IV. Met den dat. van den pers.
en een pers. als ondw. i) Verlaten, begeven; afval len van, iem. ontrouw worden, hem verloochenen.
2) enen des a., iem. iets ontzeggen, weigeren; iem.
iets (eene belofte) verbreken.

Afgaande, bnw. Afnemend in krachten, zwak.
Afg angen, hetz. als a f g a e n; z. aid.
Af anc? znw. m. i) Het heengaan; toeganc ende
er., het recht om ergens te gaan en te komen naar
welgevallen. 2) ondergang (der zon). 3) aftreding. 4)
dood, overtijden.. 5) begin ende a.; ojbganc ende a.,
begin en einde van dijk of hoefslag.
Afgebidden, st. ww. trans. Afbidden.

Afgebieden, st. ww. trans. Gebieden iets weg
te doen of te veranderen.
Afgebreken, st. ww. trans. Afhandig maken.
Afgebroken, zw. ww. trans. (Iem.) het

gebruik

van iets benemen.
Afgedoen , onr. ww. trans. i) Wegdoen, uit den
weg ruimen. 2) Van iets afdoen, verwijderen, afnemen (b. v. van het kruis). 3) enen a., verdrijven.
Afgedw aen, st. ww. tr. Afwasschen. Vgl. ge-.
Afgegaan, st. ww. intr. Ontrouw worden. Vgl. ge..
Afgekeert. Zie bij afkeren.
Afgekeren, zw. ww. — I. Trans. Afkeeren,

afwenden, enen a., verdrijven. — II. Wederk.. .Zich
afwenden, zich afkeeren, het veld ruimen. Vgl. g e-.
Afgecnocht . Zie a f c n o p e n.
Af eldeu, st. ww. tr. Enen iet a., iem. iets af-

koopen.
Afgeleggen, zw. ww. tr. Uit den weg ruimen,
bijleggen (een geschil).

Afgelosen, zw. ww. tr. Aflossen.

Afgenemen, st. ww. tr. Afnemen, wegnemen.
,geraken, zw. ww. intr. Des a., van iets afkomen, er van bevrijd worden.

Afgescheiden, bnw . Afgescheiden, afgezonderd,
— Afgeseheidenheid.
Afgescheidenlike , -sclzeidel j c, bijw. Afzonder-

eenzaam.

lijk, op zich zelf.
Afgeaeheit, -gescliect, znw. o. Uitkeering van
goed.

Afgeschndden, zw• ww. tr. Afschudden.

Afgeset, deelw. gebruikt in een absoluten nv., uit

-gezondr.
Afgesetten, zw. ww. tr. Van een plan of voornemen doen afzien, hein er af krijgen.
Af es e1et, bnw. Steil (nederrijnsch).
Afg
g estaen st. ww. intr. Afstand doen
(het) laten varen
, ophouden.

(van iets),

Afgesteken, st ww. tr. Uit den zadel lichten
en ter aarde werpen.
Afgesnveren, zw. ww. tr. Ten volle zuiveren,

verzoenen.

Afg etreeken, zw. en st. ww. trans. i) Aftrekken ,
met kracht van iets
ets verwijderen of losmaken, wegtrekken.

2) enen a.,

aftrekken, ontrukken, losmaken;
van iets.

hem a., zich losmaken

Afgetrocken, deelw. bnw. Abstract. — Afge-

trockenheit.

Afgeve, znw. m. Afstand van een goed.

Afgeven, st. ww. tr. Opgeven, overleveren.

Afgewassehen , st. ww. tr. Afwasschen.

Afgewinnen, st. ww. tr. t) In een strijd van
iemand winnen of veroveren; van iemand krijgen
of verwerven. 2) afwinnen, in het spel. 3) afkrijgen.
losmaken, met kracht of geweld van iets verwijderen.
AfgeWisen, zw. ww. tr. Afwijzen.
Afgieten, zw. ww. tr._
Afgliden, st. ww. intr. i,j Afglijden. 2) van den.
rechten weg afwijken.
Afgod got, znw. m.
Afgoden, zw. ww. tr. Verafgoden, vergoden. -,

Afgodendienst.

Afg oderie znw. vr. i) Afgoderij. 2) heidensche
godsdienst. 3) ketterij.
Afgoderier, -ier -e, of -godier, znw. m. Afgodendienaar.
Afgodie, znw. vr. Afgoderij.
Afgodinge, znw. vr. Afgodendienst, de heiden sche goden.
Afgodinne, godditnnae, znw. vr. Vrouwelijke afgod, afgodin.
Afgoeden, zw. ww. trans. (Iem.) voldoen door
uitkeering van goed. — Afgoedinge.
Afgonnen , -gunnen, onr. ww. tr. Niet gunnen.
Afgraven, st. ww. tr. Afgraven. Enen iet a.,
iets afgraven ten nadeele van iem., het door graven
van zijn goed wegnemen.
Afgrasen, zw. ww. tr. Afgrazen.

Afgr js, znw. o. Afgrijzen, ontzetting.

Afgriselije, bnw. Afgrijselijk, afschuwelijk, af-

schuw wekkende. — Afgriselike.

Afgrisen, st. Ww. intr., onpers. en wederti. Af

afschuw hebben (van), gruwen, zich ont--grijzenof
zetten.
Afgrisinge, znw. vr. Afgrijzen, afschuw.
Afgronde, znw. vr. en o. Afgrond.
Af grondel e, bnw. Onmetelijk diep.
Afgrondeltjeheit znw. vr. Peillooze diepte;
ook: peillooze diepheid.

Afgrondeloos, Afgrondich , bnw. Grondeloos,

peillooze, onpeilbaar.

Afgrondieheit , znw. vr. Grondeloosheid, peil
diepte.

Afgront, -grunt, znw. o.
Afgrnwel jj e, bnw. Gruwelijk, afgrijselijk.
Af,^ nen. Zie afgonnen.
Afhalen,

-loze

zw. ww. trans. i) Wegnemen, weg-

halen; wegdoen, wegnemen (b.v. zonde). 2) naar
beneden halen. 3) invorderen (boeten).

AFCRIGEN.

AFHANDICH.

Afhandich , -hendick, bnw. Uit de hand geraakt,
ontglipt, vooriemand
emand te loor gegaan; a. maken,
van de hand doen, vervreemden ; enen a. maken,
afnemen ; enen a. werden, voor iem. verloren gegaan,
hem ontnomen worden ; hem a. houden, zich weg
of schuil houden ; kern ere dinc a. maken, zich van
iets ontdoen.
Afhangen, st. ww. intr. Afhangen, naar beneden
hangen.
Afhangende , deelw. Hellende ; dat afhangende,
helling (van een berg).
Afhane, znw. m. r) Helling. 2) afhankelijkheid;
eregenen a. hebben (van), niet afhankelijk zijn van.
3) uitstek, uitsprong van een bouwwerk: Vgl. a fI a e t, ede art.
Af heffen, st. ww. tr. i) Enen a., aftillen, aflichten, afnemen (van het kruis, een paard). 2) iet a.,
wegnemen; die tcafle a., afnemen; enen die waftene a., iemand van de wapenen ontdoen.
Af heit, znw. vr. Dwaasheid, zotternij.
Af helden , zes. ww. intr. i) Af hellen, hellen. 2)
:afwijken, van het rechte pad; afglijden.
Af heldich, -haldich, bnw. Afhellend; steil.
Af help eng st. ww. tr. t) Van het paard helpen,
helpen afstijgen. 2) enen des a., iem. van iets afhelpen, hem er van bevrijden.
Aihendieh . Zie a f h a n d i c h.
Af hertieh, bnw. Bevreesd, kleinmoedig.
Af hoeden, zes. ww. trans. Afhouden.
Af hof znw. m. Te hove ende te afhove, in den
hof en daa
rbuiten ? ; ten oplaove ende ten afhove,
ten hoogen en lagen gedinge, voor een hooger en
een lager hof.
Af horten, zw. ww. tr. Afrukken, afstooten.
Af houden , st. ww. tr. Wegnemen, weghouden,
wegtrekken (de hand).
Af houden . Zie afhouwen.
Afhouwen, st. ww. tr. Af houwen, af hakken,
omhakken; enen iet a., door hakken iemand iets
(nl. hout) ontnemen. — Af houwer .
Afhuren, zw. ww. trans. Enen iet a., iets van
iemand huren.
Afhurten. Zie afhorten.
Aijagen, st. Ww. trans. i) Wegjagen, verdrijven,
verwijderen (iets van iets anders). 2) (een paard) door
hard rijden afmatten. 3) enen iet a., het hem afhandt maken.
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Afkerven, st. ww. tr. i) Afleggen, wegdoen,
van zich zetten. 2) wegnemen, verminderen.
Afkeuren. Zie afcoren.
Afelagen, zw. ww. tr. Eene klacht of aanklacht
tegen iemand inbrengen met betrekking tot iets,
een eisch tegen iemand instellen.
Afeiaren, zw. ww. tr. Enen een oordeel a., iemand
een vonnis door de klaring, de hoogere rechtbank,
doen verliezen, het hem doen verliezen in hooger
bei
t,epVgl. o e c l a r e n.
fei eppen zw. ww. tr. Bij klokgeklep afkon-

digen.

Afelieven, st. ww. tr. Afklooven, door klopven
van iets verwijderen.
Afelimmen , st. ww. — I. Intr. Afklimmen. —
II. Trans. Enen iet a., door beklimming der muren,
stormenderhand, op iemand veroveren.
Afelouwen zw. ww. tí'. Afwrijven, een toegebrachte wond of de pijn van eene kastijding.
Afoloven, zw. ww. tr. Door klooven verwijderen
of afsnijden; enen a., afsnijden, als onwaardig ver werpe

lafen y st. ww. tr. Afknagen, enen iet a.,
iemand uit nijd iets afnemen of ontrooven.
Afcnaven, st. ww. tr. Afknauwen, afknagen,
afbijten.
Afenopen, zw. ww. tr. t) Afbinden, een lichaamsdeel. 2) ontknoopen, losmaken. 3) afknotten, afsnijden. 4) deelw. afgecnocht, ontbonden, duidelijk,
uitgemaakt, boven alle bedenking verheven.

Afcomen, st. ww. intr. i)

Van eene hoogere

Af^ockeeren, zes. ww. tr. Door een botsing (van

streek naar eene lagere komen. 2) afstammen. 3)
af.coren van, van iets terugkomen, met een pers.
als ondw.; van iets komen, als opbrengst, met eene
zaak als ondw. 4) wegkomen, verdwijnen, van zaken.
5) aftreden, een ambt neerleggen (van eenre officiën,
ook absoluut). 6) met den gen. van den pers. Van
iemand af komen, hem laten loopen. 7) met den gen.
der zaak, van iets afkomen, er van bevrijd of ontslagen worden, van iets afzien; van iets afkomen,
het kwijtraken; met iets ophouden of uitscheiden;
iets gedaan maken.
Afoolnen, znw. o. (eig. volt. deelw.). Nakomelingschap; m. mv. claw afeoinenc, afstammelingen,
nakomelingen.
Afeomende, znw. m. (eig onvolt. deeles.). Afstammeling; ook collectief: aft'tammelingen.
Afeomer, znw. m. Afstammeling.

A j onnen, zw. ww. tr. Misgunnen. Vgl. a f g o n-

eene lager gelegbn streek of land, overkomt
naar, bezoek aan (Nederland). 2) afstand, ontzegging,

twee op elkaar inrijdende ridders) wegnemen of af.
stooten.
n e n. -- Afjonste.
Afeaerden, zw. ww. tr. Met eene „caerde" of
wolkam wegnemen, ook met scherpe of hekelende
taal aan iemand ontrooven (de eer).

Afoavelen, . zes. ww. trans. Na eene discus-

sie ontzeggen, eene beslissing nemen in iemands
nadeel.
Afkeer, znw. m. i) Afkeer. 2) afval, afdwaling.

Afkennen, zw. ww. tr. In

rechte ontzeggen.

Afkenninge, Een bepaalde afstand waarop men

iets (van de zee uit) kan zien of kennen.
Afkeren, zw. ww. — I. Trans. i. Afkeeren, afweren. 2) afwenden. 3) afwenden, verdrijven. 4)
afwerpen, van zich doen. — II. Wederk. Zich keeren,
zich wenden (tot). — III. Intr. i) Zich keeren, te ruggaan; zich verwijderen, ook uit de schepenbank,
als in de zaak betrokken of als bloedverwant. 2)
zich ter zijde keeren. 3) afwijken, den rechten weg
verlaten, afdwalen. 4) des a., zich van iets afwenden,
het nalaten of er mede ophouden. 5) enen (dat.) a.,
zich van iemand afkeeren, van hem afvallig worden.
-- IV. deelw., afgekeert, afgedwaald, verkeerd,
goddeloos.
Afkerer, znw. m. Hij die een ingeslagen goeden
weg verlaat, afvallige.
Afkeriuge, znw. vr. i) Verd rijving. 2) afdwa-

ling.

AfCOmSte, - coomnste, znw. vr. i) Het komen naar

weigering.

Afcondigen, zw. ww. tr.
Afeoop, znw. m. Afkoop;

a. ,naken van (eene
afkoopen.
Afoopen, zw. ww. tr. i) Afkoopen, door afkoop
eene verplichting doen ophouden, zich van iets vrij koopen ; ook: een ander door afkoop er van vrijstellen. 2) - afkoopen, aflossen, eene rente. 3) enen
iet a., door koop iets van iemand verwerven; door
eene geldsom de toestemming tot iets van iemand

straf), haar

verkrijgen.

Afooren, -keuren, - koeren, zw. ww. tr. i) Bij

eene 'keur onteigenen. 2) afkeuren.
Afeorten, zes. ww. tr. i) Verkorten, korter maken.
2) verkorten, minder maken van duur. 3) aftrekken,
korten, van een gedeelte eener schuld. 4) enen cc.,
iemand afsnijden, als onwaardig verwerpen, uit roeien, uitdelgen.
Afoorter, znw. vr. Hij die iets verkort, een uit
-treksl
uit iets maakt (abbreviator).

Afoortinge, - curtinge, znw. vr. Korting, min.

dering.

Aferauwelen, zw. ww. tr. Met ijzeren „crau-

wels" of haken af krabben.
Aferigen, st. ww. tr. t) Van iets af krijgen, met
kracht verwijderen. Enen iet a., iets van iemand
door geweld verkrijgen, het hem ontrooven.

a6
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AFCRUPEN.

Afcrup en, st. ww. intr. Wegkruipen of naar
beneden kruipen.
A$aen. Zie aflaten.
A$aet, znw. m. en o. i) Nalatigheid, verzuim;
sender a., onafgebroken. 2) kwijtschelding, van eene
verplichting. 3) kwijtschelding of vergiffenis van
zonden. 4) kwijtschelding van kerkelijke straffen, door
de kerkelijke overheid den zondaren na de biecht
verleend ; lettere van a, late, aflaatbrief; in a. eens
siele, ter verkrijging van spoediger ontheffing van
de pijnen van het vagevuur der ziel van een afge.
storvene. 5) plaats waar de aflaat verleend wordt.
6) grote a., kruisvaart, kruistocht (waarvoor de volle
of groote aflaat verleend werd).
A$aet, znw. m. Uitstek, uitsprong van een
bouwwerk. Vgl. u t e l a e t.

A$aetebrief, znw. m.

Alaeteki8te, znw. vr. De kist waarin de aflaatspenningen worden bewaard.
A$aetsstoel, znw. m. Biechtstoel.

A$aIIgon, zw. ww. trans. Van iets afkrijgen,
op iets beknibbelen of uitzuinigen ; of hetzelfde als
allen en (?) ; z. aid.
Afaten, avelaen, st. ww. -- I. Trans. i) Laten
gaan, wegzenden, ontslaan. 2) laten varen, laten
gaan, loslaten. 3) laten loopen, nalaten, staken. 4)
laten varen, afstand doen van, ergens geen werk
van maken. 5) laten varen, verlaten (een ambt). 6)
(wijn) aftappen. 7) ophouden met; Bonder a., zonder
ophouden, voortdurend. 8) enen des a., iemand van
iets vrijstellen. 9) kwijtschelden, vergeven, geen
wraak of straf voor iets nemen. zo) neerlaten, laten
zakken; hert a., nederdalen. Is) uitlaten, niet aan.
doen, kleederen. -- II. Intr. z) Met den gen. van
den pers., van iemand aflaten, zich van hem iemand
verwijderen. 2) met den gen. der zaak, van iets
aflaten, er mede ophouden. --III. Wederk. Aftreden, van een overheidspersoon (oostmnl.).

Aflatenen, zW. ww. trans. Laten varen, nalaten
(oostmnl.).
A$atinge, znw . vr. i) Het ophouden met of
aflaten van iets. Sonde, a., zonder ophouden, voort durend. 2) vergeving, vergiffenis.
A$ech, znw. in. Afstand (in rechte).
A$eden, zw. ww. tr. (Een lid) van het lichaam
scheiden, vooral de hand. Vgl. o n t l e d e n.
j$eden. Zie afleiden.
.$eenre. Zie a f 1 e n e r.
Afle ggen, zw. ww. tr. i) Wegleggen, ergens
anders leggen; wegbrengen, ter zijde leggen; ergens
anders opslaan (eene koopwaar). 2) nederleggen,
van zich af leggen, zich van iets ontdoen (van hetgeen men aan heeft of bij zich heeft, ook van de
zonde). ;) afbakenen, eene bepaalde richting door
pakens aangeven, afzetten; van land, afmeten met
paakstokken. 4) afbreken, sloopen. 5) enen d Jc a.,
de verplichting tot onderhoud van een dijk opheffen.
7) doen ophouden, bijleggen, vereffenen (eene veete,
geschil enz.), betalen (eene schuld) ; ene mort a.,
een manslag zoenen door betaling der gestelde
boete; afschaffen, in onbruik brengen, te niet doen
eene gewoonte, gebruik, wet, enz.; a fgeleit (-ge Ieecht), afgeschaft, in onbruik geraakt; enen jet a.,
ten behoeve van iem. iets afschaffen, hem er van
ontheffen; afzetten (een overheidspersoon) ; te niet
doen, verbreken (eene verbintenis, een koop) ; afslaan, van de hand wijzen (een verzoek). 8) het
doen eindigen van een onrecht door Bene uitspraak
of beslissing. 9) afstaan, uitkeeren aan iemand Net
hem wettig toekomt. zo) beleggen, bepalen,-en
een dag).
Aflegger, znw. in. Hij die in eene twistzaak
den ander betaalt, de geleden schade vergoedt, aan sprakelijk persoon.
Aflegginge , mw. vr. i) Afschaffing (van tollen,
lasten enz.). 2) lossing, afkoop.
' Afleiden , -leden, zw. ww. tr. i) Wegleiden, wegbrengen. 2) afbrengen van iets, ook van de deugd.

verleiden. 3) enen iet a., iets van iemand verwijderen, er hem van berooven (vgl. a f1 e g g e n). 4)
iem. renvoyeeren naar eene andere rechtbank. s)
bijbrengen, doen verschijnen voor den rechter, ni.

getuigen.

Afleidinge, mw. vr. i) Het wegleiden van

van de rechtplaats. 2) het zenden, brengen,
renvoyeeren van iemand naar zijn eigen rechter. 3)
aansprakelijkheid voor een ander, het hem helpen
of houden uit de handen des rechters.
Afleken, st. ww. intr. Naar beneden druppelen;
iemand

af^keni,ié, lek.

ileen, zw. ww. trans. Krachteloos maken,
te niet doen, doen ophouden (een eisch enz.).
Aflenen, - benen, zw. ww. trans. Van iemand
leenen (enen iet a. ); soms ook met den ace. van

deners.
Ahener, .leenre, znw. m. Hij die iets van een
ander leent, die geld van een ander opneemt.
Aflengen, zw. ww. tr. Afkorten. Vgl. a f 1 a n gen.
Afiesen, st. ww. tr. i) Aflezen, afplukken, bijeenzamelen : tlumen a., pluisjes van iemands kleeren
wegnemen. Vgl. p l u u m s t r i k e n. 2) aflezen, in
het openbaar afkondigen of bekend maken. 3) door
het lezen van een bezwerings- of tooverforinulier
trachten te verwijderen (eene kwaal, zweer enz.).
Afleveren, zw. ww. tr. Leveren, ter hand stellen, in handen stellen.
Aflichten zw. ww. tr. i) Aftillen, afnemen of
r iets in de hoogte te brengen ; afwegnemen doo
lichten; die bant a., de hand wegnemen, zijne hand
afhouden van iets, geen recht op iets doen gelden.
Vgl. h a n t l i c h t i n g e. 2) ophouden, uitscheiden
(met verzwijging van het obj. die hant).
Afliggen, st. ww. intr. i) Afzitten, van het paard
doen stijgen. 2) aflaten, ophouden.
Afjijf, znw. o. i) Overlijden, dood. 2) dondschuld,
van poorters of leden eener corporatie. 3) heerlijk
recht, te voldoen bij het G verlijden van hoorigen.
Aflijfseh, Aflivich, bnw. Overleden, gestorven,

dood. -- Aflivicheit.
Afloden, zw. ww. tr. Met het lood of peillood

afmeten of onderzoeken.
Afloop, znw. m. Loop naar beneden; ook van
water, het afvloeien of afstroomen, verval.
Aflopen, st. ww. intr. i) Van iem. of iets weg
vlucht gaan. 2) van eene andere plaats-lopen,d

komen, aankomen, naderen. 3) nedervloeien. 4) afloopen, opgewozfden worden (een kluwen). 5) enen a.,
van iem. wegloopen, hem ontrouw worden, iem.
verlaten of in den steek laten. 6) aflopende Payementen, betalingen die op bepaalde tijden moeten
geschieden.
Afloping'e, mw. vr. Het afloopen, van eene
kaars.
Aflosen, - bossen, zw. ww. tr. i) Aflossen, van
een band losmaken, door het afbetalen eener schuld.
gezegd van goederen. 2) iet a., lossen, afbetalen,
afkoopen. 3) enen a., iem. afkoopen, losmaken van
een bezit door het betalen van eene som gelds.
AfloseneII zw. ww. tr. i) Aflossen, afkoopen,
eene zaak. 2) iemand afkoopen. — Afios(s)inge.
Aflossen, zw• ww. tr. i) Geheel lossen, afladen,
eene vracht. 2) aflossen, eene schuld. 3) hem a.,
zich losmaken, losgaan, loslaten.
g$IIden, zw. ww. tr. Bij klokgelui bekend maken.

Afludinge, znw. vr. Openbare bekendmaking;
ook: het geschreven stuk, de publicatie.
Afluken, st. ww. tr. Afscheiden, afsluiten.
Afluuc, -Iztyc, znw. m. Afscheiding, afsluiting.
Afmaeyen, -ineyen, -maycn, zw. ww. trans. Af-

maaien ; enen iet a., iemand van iets (koren, gras)
berooven door het af te maaien.
Afmaken, zw. ww. tr. Met den gen. der zaak,
maken dat iem. iets verliest, niet meer bezit; hem
van iets berooven.

Afmalen, st. ww. tr. Door malen verbruiken of
wegnemen (nl. water).

AFMANFN.

g fmanen, zw. ww. tr. Enen iet a., iem.. om iets
manen, iem. in rechte over iets (de voldoening eener
schuld) aanspreken.
Afmelken, zw. ww. tr. Door melken aan iemand
onttrekken of ontnemen.
Afmeten, st. ww. tr. Enen iet a., door meten
aan iemand ontnemen, van iemands eigendom afnemen.
.Lfinetsen, zw. ww. tr. Afmetselen.
Afmieden, zw. ww. tr. Afkoopen door loon of
geschenken, omkoopen.
Afrainnen, zw. ww. tr. Ontvrijen. Zie o n tin innen.
Afmoedich, bnw. Kleinmoedig, bevreesd. Zie
afher tic h.
Afmorden, -moorden, zw. ww. tr. Enen (dat.)
enen (acc.) a., iemand een ander doen verliezen
door hem te vermoorden.
Afmortbranden, zw. ww. tr. Enen een huus a.,
iemands huis in brand steken (te zijnen nadeele).
Afmuren, zw. ww. tr. Met een muur afzetten
of omheinen.
AfIIag elan, zw. ww. tr. Losmaken, ook: bevrijden, verlossen.
Afneemschotel, znw. m. Schotel gebruikt bij het
voordienen der spijzen en het afnemen der tafel.
Afneigen zw. ww. -- I Intr. Afwijken, zich afwenden. -- II. Trans. Afwenden, af keeren. — III.
Wederk. Afwijken, den juisten weg of het rechte
pad verlaten, zich bezondigen.
Afneig ieh, bnw. Hellend.
Afnemen, st. ww. — I. Trans. Y) Afnemen, ontnemen. a) wegnemen, afwisschen. 3) wegnemen,
te niet doen, opheffen, van iets dat iem. bezwaart.
4) een deel van iets afnemen, iets doen verminderen
(land). 5) invorderen, eene boete. 6) vergoeden (schade,
last e. a.). 7) enen iet a., iem. iets verhinderen. —
II. Wederk. Item des a., zich van Bene beschuldig losmaken door een eed te doen, zich door een
reinigingseed zuiveren, zijne onschuld bewijzen door
een eed (vooral oostmnl.). -- III. Intr. t) Afnemen,
in krachten verminderen. 2) afnemen, in prijs verminderen. 3) afnemen, slinken, mager worden.
Afnemen, znw. o. Vermindering, verkorting van
rechten.
Afnementheit, znw. vr. Vermindering, verslapping.
Afnet, znw. o. Een verboden vischnet.
Afnip en, st. ww. tr. i) Afnijpen, afknijpen; met
eene schaar, nijptang of snuiter van iets wegnemen.
2) enen iet a., iemand iets (een lid) afknijpen, afnijpen; ook: iets afknibbelen

of afpersen.

Afonnen, onr. ww. intr. Op iemand afgunstig zijn;

Bonder a.. zonder dat het iemand misgund wordt.

Afonste, znw. vr. Afgunst.
Afordelen, zw. ww. tr. Afwijzen, in rechte ont-

zeggen.

Afordineren, st. ww. tr. Door een order of
bevel afstellen, afcommandeeren.
AfpachteII zw. ww. tr. Enen iet a., van iem.
iets langs gerech
telijken weg voor schuld in bezit
nemen.
Afpalen, zw. ww. tr. i) Afmeten, afpalen, een
land. 2) enen iet a., zich wederrechtelijk toeeigenen,
een land.
Afpanden, zw. ww. tr. Enen iet ea., door gerechtelijke pandneming op iemands eigendom beslag
leggen; enen geit a., van iemand geld innen door
gerechtelijke pandneming, zich zelf betalen uit den
verkoop van in beslag genomen panden.
Atpeken, zw. ww. tr. Afbikken, uithakken
(steen).
Afpellen, zw. ww. tr. Afschillen, verwijderen.
Afpersen, zw. ww. tr. — Afpersinge.
Afplamen, Afplanen, zw. ww. tr. Uitvoegen,
uitwisschen, te niet doen.
Afpleiten, zw. ww. intr. De rol der bij eene
rechtbank aanhangige zaken afhandelen.
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Afpiecken, zw. ww. tr. Afnemen, wegnemen.
pluekeII • iocken, zw. ww. tr. Afplukken,

uitplukken, ui? den grond halen; afnemen, weg

-roven.

Afgniten, zw. ww. tr. i) Te niet doen, venue-

tigen. 2) aflossen, afbetalen, eene schuld ; enen :et a.,
iemand iets afkoopen. -- Afgniter, Afquitinge.
Afraden, st. ww. tr. i) Afraden. 2) enen iet a.,
iemands goed in „rade", d. i. bij rechterlijk vonnis,
doen verbeurd verklaren; op eene listige wijze ontnemen.
Afradieh, bnw. Enen a., kwalijk gezind jegens
iemand, vijandig, besloten om hem in ridderlijke
veete (aan lijf, eer en goed) te deren.
Afradicheit, znw. vr. Vijandige gezindheid
jegens iemand, laster.
Aframen, zw. ww. tr. Beramen, voorloopig bepalen (gezegd van een regeeringslichaam).
Afransoeneeren, zw. ww. tr. Brandschatten, de
betaling van eene zekere som (van iem.) afdwingen.
Afrapen, zw. ww. tr. i) Enen let a., van iem.
iets afhalen of afnemen, bep. pluisjes, vuil en dgl.
2) enen -den roeer a., de keel afsnijden.
Afrechenen. Zie afrekenen.
Afreiken, - reken, zw. ww. tr. Zóóver reiken
(eig. met een uitgestrekten arm) dat men iets
raakt, bereiken ; ook : den grond van iets bereiken,
peilen.
Afreinlg" en, zw. ww. tr. Afwasschen, uitwisschen, zonden.
Afreisen, zw. ww. intr. Reizen van eene bepaalde plaats, van huis gaan.
Afreken. Zie afreiken.
Afrekenen, -rechenen, zw. ww. — I. Intr. Afrekenen, eene betaling regelen, eene rekening af
sluiten. — II. Trans. Vereffenen, afbetalen; ook
enen jet a., iem. iets afbetalen.
Afrennich, bnw. Zie a f r i na i c h.
Af resen, zw. ww. tr. Afristen.
Afrepelen, zw. ww. tr. Afschillen.
AfrideII st. ww. --I. Intr. i) Afrijden, wegrijden. 2) enen a., iemand afvallen of ontrouw worden,
zijne partij verlaten. — II. Trans. i) Door rijden
onbruikbaar maken, afrijden, een paard. 2) enen a.,
iemand nederrijden, op hem aanrijdende hem uit
den zadel lichten en ter aarde werpen; ook: iemand
van een ander verwijderen door op hem aan te
rijden ',met Gene bep. met van). 3) een Zant a., het
rijdend doorkruisen om te rooven en te plunderen.
4) enen iet a., lets op iem. veroveren, door een
vijandelijken aanval (te paard). 5) als rechtsterm,, bij
gemeenschappelijken eigendom het gedeelte, dat van
den ander hoort, tegen taxatie overnemen.
Afrinnen, st. ww. intr. i) Afvloeien, afstroomen,
nedervloeien. 2) wegloopen.
Afrinnich, -rennich, bnw. A. werden, weg loopen, op den loop gaan, gezegd van een paard.
Afrinninge, znw. vr. Het wegloopen of weggaan, tocht, reis.
Afriten, st, ww. tr. Afrukken, met geweld verwijderen van iets waaraan het bevestigd is of vastzit.
Vgl. afrucken.
Afroden, - radeer (oostmnl.), zw. ww. tr. Rooien,
uit aen grond halen (boomen, struiken en dgl.).
Afroeyen, -rcyen, zw. Ww. intr. Wegroeien.
Afroepen,st. ww. tr. Afroepen, afkondigen,
eene verordening en dgl.; ook enen a., iemands
naam openlijk bekend maken. -- Afrroe in e.
• Afropen1 zw. ww. tr. Afrukken, afplukken..
Afroven, zw. ww. tr. Enen iel a., iels. iets dopt
roof ontnemen.
Afrucken, zw. ww. tr. Afrukken, afplukken, los rukken ; enen zet a., iem. iets uitrukken.
Afrumen, st. ww. tr. i) Wegruimen, opruimen
door iets weg te nemen. 2) Cile91 let a., iem. iets
ontruimen, afstaan (een vast goed).
-

Afruminge, -rruyminlge, znw. vr. Ontruiming,
afstand van een vast goed.

AFSAET.
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Afsaet. Zie a f s ate.
Afsagen, zw• ww. tr. Afzagen.
Afs e znw. (vr. en) m. i) Kroonlijst, aan een.

uitstek, uitsprong, uitlaat (vgl. a fI a e t en u t e 1 a e t) aan een gebouw. 2) stut, b.v.
onder een wiel, om het schoon te maken.
Afsehaden, zw. ww. tr. Enen iel a., iem. iets
tot zijne schade ontnemen, hem voor eene zekere
waarde benadeelen.
Afschaafsel, znw. o.
Afsohampelen, -schampen zw. ww. intr. Afschampen, van een zwaard.
Afschampen. Zie afschampelen.
Afschatten zw. ww. — I. Trans. i) Enen iet ac.,
iemand iets als schatting of rantsoen doen betalen,
afvorderen. 2) iet a., de door gerechtelijken verkoop verkregen som geheel en al besteden ten einde
ale schuldeischers te voldoen. -- II. Intr. Eene vorde ri ng verhalen op een pand.
Afsehattigen, zw. ww. tr. Hetzelfde als a f-

:
gebouw; ook

s c h a t t e n.

Afschaven, zw. ww. tr. •
Afscheden. Zie afscheiden.
Afscheiden, - scheden, st. ww. — I. Intr. Zijn af-

scheid nemen, vertrekken, scheiden. 2) met den gen.,
heengaan of vertrekken; des lives (levens) a., uit het
leven scheiden, sterven; van iets afstand doen, het
laten varen; der rc►erelt ea., afstand doen van de
wereld, een geestelijk leven gaan leiden: van iets
afstappen (een onderwerp); sunder a., zonder ophouden; voor eeuwig. — II. Trans. i) Iets van iets
anders scheiden, het er van losmaken. 2) afscheiden,
afzonderen, verwijderen. 3) uitkeeren. — III.- Als
znw. z) Afloop, einde. 2) aftreding, uit een ambt.
Àfscheidinge, znw. vr. i) Heengaan, vertrek.
2) uitkeering van goed. 3) afpaling van een erf.
Afscheit, znw. o. i) Het vaarwel zeggen of afstand doen van iets. 2) scheiding, deeling van goe(l eren, uitboedeling. 3) vereffening, overeenkomst,
besluit, beslissing, uitwijzing, waardoor eene zaak wordt
geëindigd of afgedaan. 4) grensscheiding, afscheiding.
Afschellen, zw. ww. tr. Afschillen..
Afschepen, zw. ww. tr. i) Inschepen en ver
goederen. 2) uitreeden, van schepen. -zend,va
Afscheppen, st. ww. tr.
Afsehepper, znw. m. Een voorwerp (lepel), waar mede men iets (room, vet, schuim) afschept.
Afscheren, st. ww. tr. Afscheren, afsnijden of
afknippen, van het haar.
Afschetten. Zie afschatten.
Afscheveren, zw. ww. intr. Afbrokkelen, losla
gezegd van steenen.
-ten,
Afschieten, st. ww. — I. Trans. i) Haastig uittrekken, kleederen en wapenen. 2) door schieten
verwoesten, platmaken, ook: onbruikbaar maken.
3) door schieten of een schot naar beneden doen
vallen. 4) afschudden, vruchten van boomen. 5)
afgraven, een bergtop, om hem te verbreeden. 6) enen
iet a., door schieten iemand zijn volk doen verliezen,
door neerschieten berooven van iemand. -- II. Intr.
Wegloopen, afloop hebben, van water.
Afschifelen, zw. ww. intr. Afschampen. Vgl..
schei fe1en.
Afschoren, - schuej -eln, zw. ww. tr. Afscheuren,
met geweld afrukken. — Afschoringe.
Af schou(W), znw. m.; afschou zee, znw. vr. x)
Het schouwen en goedkeuren van opgeleverde werken. 2) einde van een dijkvak.
Afsehonwen, zw. ww. intr. Onderzoeken, bezichtigen.
Afechrabbelen. Zie afschrabb en.
Afschrabben, -schrabbelen, zw. ww. intr. Afschrappen, afkrabben met de nagels.
Afschrappen, zw. ww. tr. x) Afschrappen. z)
uitschrappen, wegdoen. — Afsehrappinge.
.Afachrepen, st. ww. tr. i) Afschrapen. 2) uitschrappen, uitwisschen. 3) enen a., iemand royeeren,
hem als een onwaardig lid afsnijden.

AFSLAEN.

Afsehrifte, znw. o. Brief van iemand, of copie,
of schriftelijke opzegging (?).
Afschriven, st. ww. trans. i. Afschrijven, overschrijven op eene andere rekening. 2) uitwisschen,
delgen, royeeren. 3) afschrijven, copieeren. 4) door
het opmaken eener akte afstand doen van een recht.
Afschroden, zw• ww. tr. Afsnijden.
Afschromen, -scllroenien, zw. ww. tr. Wegjagen,
verdrijven.

Afschudden, zw. ww. tr.
Afechumen, zw. ww. tr. Schuimen, afschuinen.
Afsehuven, st. ww. tr. t) Afschuiven, wegduwen.

2) met een scheepsboom voortstuwen, boomen (een
schip. 3) afstand doen van, van zich afzetten. 4)
verschuiven, uitstellen.
Afschutten, zw. ww. tr. Opsluiten, gezegd van
vee dat schade aanricht in eens anders eigendom
ook (met een dat.) ten nadeele van een ander.

Afseggen, zw. onr. ww. -- I. Trans. i) Bij scheidsrechterhjke uitspraak vervallen verklaren, afschaffen,
intrekken. 2) iemand (van een ambt) vervallen ver
afzetten. 3) enen iet a., iemand iets in-klaren,hm
rechte ontzeggen, beweren dat hij geen recht op
iets heeft, iemand bij scheidsrechterlijke uitspraak
iets ontzeggen, ook: hem veroordeelen tot betaling
(eener geldsom). — II. Wederk. Zich ontdoen van,
afstand doen van iets, ook: van een ambt, zijn ontslag nemen.
Afseilen, te'. ww. tr. Zeilende neerhalen of naar
den grond doen gaan, stukzeilen.
Afsenden, zw. ww. tr. Afzenden, toezenden;
ook : een bode zenden.
Afsetene, znw. m. en vr. Hij die elders gezeten
of woonachtig is.
Afsetten, zw. uw. tr. i) Uit den zadel lichten,
het onderspit doen delven. 2) iemand wegzetten,
verwijderen; verwijderen uit eene betrekking, doen
aftreden, ontslaan (ook zonder ongunstige bijbeteekenis). 3) iem. afzetten, gewelddadig aanranden en
berooven. 4) afschepen, iemand; in den wind slaan,
ter zijde stellen, een verzoek. 5) van geld, de waarde
er van verminderen, den koers er van verlagen.
6) iet a., iets ter zijde zetten, afschaffen. 7) enen
iet a., ten behoeve van iemand iets afslaan of minderen, ook: zijn onderhoud in een dijk. 8) afzetten,
met verschillende kleuren beschilderen. 9) eene
stof, glanzen. io) een merkijzer, afzetten, scherper
maken.
Afsettin e, znw. vr. i) Verlaging van koers,
waardevermindering. 2) afzetting uit een ambt.
.Aside, znw. vr. Afgelegen plaats, heimelijke of
verborgen plaats in een huis.
Áfsieden, st. ww. tr. Afkoken, in kokend water

afwasschen.

Afsien, st. ww. -- I. Trans. i) Uit de verte zien, bespeuren. 2) enen iet a., iemand door zien iets af handig
maken. -- H. Wederk. .Hera des a., zich voor iets
wachten of hoeden.
Afsiën, st. ww. tr. Afzijgen, afzeven.
Afsiensel, znw. m. Af kooksel (van afsietlen), of
wat door zeven wordt afgescheiden (van afsien,J.
Afsi gen, st. ww. tr. Hellen, schuins naar be-

neden loopen.
Aflijn, onr. ww. intr. t) Des a., iets nalaten. 2)
ontzet zijn van een ambt, ook: niet benoembaar
zijn. 3) niet gebeuren. 4) afwezig zijn.
Afsitten, st. ww. intr. i) Afstijgen van het paard.
2) elders woonachtig zijn, in het deelw. afsittende
(vgl. afgezeten en afseten). 3) enen er., zich
van iemand verwijderen, hem niet bijblijven.
Afsiaeh, znw. m. en o. i) Het wegslaan van
land door den golfslag. 2) mindering, korting. 3)
vermindering in prijs. 4) verkoop, vooral van visch;
ook het geld dat de verkooper aan den afslager of
roeper schuldig is. 5) laadplaats voor koopwaren,
stapelplaats (? in verbinding met oAslach).
Afslaen, st. ww. --- I. Trans. i) Afslaan, met een
slag van iets verwijderen; dan a., dauwtrappen,
..

AFSWEMMEN.

AFSLIPPEREN.
ri nkelrooien. 2) afslaan, afhouwen; enen iet a., iemand
iets uit de hand slaan; enen duct hovet a., iem. het
hoofd afslaan; enen (acc.) a., iem. onthoofden. 3)
kuit a., doen wegbrokkelen, wegslaan, van het water
gezegd. 4) afslaan, omhouwen, vellen. 5) afslaan, af.
nemen van een kruis. 6) afslaan, verslaan. 7) enen
iet a., iemand zijn volk enz. doen verliezen door ze
te verslaan ; iemand iets ontweldigen, bv. vee; ook
een rechtsgrond ; enen (dat.) enen (acc.) a., iem.
zijn maag, broeder, man enz. doen verliezen door
hem te verslaan. 8) bij afslag verkoopen. 9) lossen,
goederen. io) weglaten, verkorten, verkleinen. ii)
aftrekken, in mindering brengen, korten. 12) overwegen. — II Intr. i) Van den weg afslaan, in eene

Afsteeoster,

andere richting gaan, zich verwijderen. 2) afslaan,
prijs verminderen.
Afslipperen, zw. ww. tr. Laten glippen, prijs

-gevn.

Afsliten, st. ww. — I. Trans. Enen iet a., iem.

•door de beslissing van een rechtsprekend lichaam
veroordeelen tot het betalen eener geldsom, ook:
iem. bij vonnis den eigendom van iets ontzeggen.
— H. Intr. i ) Afslijten. 2) door slijten afvallen.
Afslnten, st. ww. tr. Afsluiten; uitsluiten, bui
-tenslui.
Afslutinge, znw. vr. Afsluiting, afzetting of omeen
erf.
heining van
Afslnntsel, -slaavtsel, znw. o. Afsluiting, ook:
barrière, sluitboom.

Afsmeren, zw• ww. tr. Smelten, erts.

AfsmiteII st. ww. tr. i) Afslaan, afhouwen. 2)

om

het leven brengen. 3) terugwerpen,
verslaan,
afslaan, op de vlucht drijven.
Afsniden, st. ww. tr. i) Afsnijden, afknippen,
afhouwen; enen den basdel a., iem. zijn geld ontfutselen; van eene onstoffelijke zaak, van zich zetten,
wegdoen (gebreken). 2) iem. uitstooten. 3) enen iet a.,
ieni iets weigeren, ontzeggen.
Afsnidinge, znw. vr. i) Afsnijding, snoeiïng,
ook: afsnijding van de keel. 2) afsnijding, verzaking.
3) afsnijsel, afknipsel.
Afsnijtlinc, znw. m. Afsnijsel.

Afsnoeyen, zw. ww. tr.
Afsoene, znw. vr. Eindachtige zoen of verzoening.
Afsoenen, zw. ww. tr. Tevredenstellen door eene
afscheiden.

den mensch.
-ren,

Afspannen, zw. ww. tr. i) Afbinden, losmaken

en afdoen, het zwaard, de sporen. 2) afbinden, door
afbinding doen versterven en afvallen, van ledematen. 3) ontspannen, een bood
Afs liten st. ww. tr. i) Afrukken, afsplijten. 2)

ijderen, vooral leengoederen; enen
afscheiden, verw
iet a., iets van iem. verwijderen, scheiden.
Afsplitten, zw. ww. tr. Hetz. als afsfrliten ; ook:
iet van ere dans a., iets van iets anders afnemen
of scheiden.
Afspoelen, zw. ww. tr. Afspoelen, wegspoelen,
tan grond.
Afspotten, zw. ww. tr. Door spotten doen ver

-liezn.

Afspreiden, st. ww. tr. Uitspreiden.

iemand afstand van iets doet, hem er van berooven
(het tegenovergestelde dus van ndl. „iemand iets
afstaan ").
znw. in. Afstand ; a. doen, afstand
doen ; der werelt a. doen — der werelt afstam ;
a. doen van enen, zich verbinden om iem. niet te
helpen ; a., oorvede ende lofte doen, plechtig ver
dat men zich van vijandelijkheden zal ont--klaren
houden.
Af stallinge, znw. vr. Afstand ; a. doen ^ afstal doen.
znw. vr. De arbeidster wier werk
het is de wol te scheren.
Afsteken, st. ww. tr. i) Afstooten, neerstooten,
naar beneden doen vallen. 2) uit den zadel lichten
en ter aarde werpen, neervellen. 3) afstooten, neder stooten, een voorwerp. 4) verstooten, verwijderen.
5) enen iet a., iets van iem. wegnemen, het hem
ontnemen of afnemen. 6) afnemen, afdoen, een
hoofddeksel; afstrijken, de broek. 7) enen die kele,
die str - ote, thersenbecken a., iemand de keel, de strot,
de hersenpan afsteken, hem dooden door het doorsteken of afsteken dier lichaamsdeelen. 8) van schepen, afsteken, van den wal verwijderen, doen afvaren. 9) aftappen, wijn en bier. io) afscheren,
scheren, van wol.
Afsteker, znw. m. De arbeider, die de wol
scheert.
Afstekinge, znw. vr. Het afsteken van iemands
keel of strot.
Afstecken, -sticken, zw. ww. tr. Afsteken.
-Afstel, znw. o. Belemmering, verhindering; enen
a. doen, hem belemmeren, verhinderen.
Afstelen, st. ww. tr. Afstelen, stelen van.
Afstellen, zw. ww. tr. i) Iets van zich afzetten,
verre van zich houden. 2) iets weigeren. 3) afschaffen, doen ophouden. 4) afdoen, doen eindigen, doen
ophouden, een onrecht. 5) iem. ontslaan uit een
ambt. 6) afzetten, berooven, plunderen. 7) afzetten,
een lichaamsdeel.
Afstellinge, znw. vr. Het doen ophouden van
iets; het opgeven of laten varen van een ambt.
Afsterven, st. ww. intr. i) Enen a., iemand
door den dood ontnomen worden, door den dood
ophouden iemands eigendom (of ook schuld) te zijn.
2) door iemands dood komen in het bezit van een
ander. 3) sire menscheit a., ophouden te leven naar

Afstal,

in

uitkeering, uitkoopen.
Afsoeken, zw. our. ww. tr. Opzoeken.
Afsonderen, zw, ww. tr. Afzonderen, uitzonde
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Afspreken, st. ww. tr. i) Ten einde toe bespreken, afhandelen. 2) ontzeggen, verbieden. 3)
waarborgen, borg blijven voor iets.
Afspringen, st. ww. intr. Afspringen, naar de
laagte of ter zijde.
AfstaeII st. ww. — I. Intr. i) Zich verwijderen,
wijken, terg zijde gaan. 2) afstijgen, afstappen. 3)
eves a., zich van iemand afmaken, zich niet meer
met hem inlaten. 4) des a., zich van iets afmaken,
zich aan iets onttrekken; ook: afstand doen van
iets, het laten varen, er mede ophouden, ook absoluut gebruikt; der werelt a., van de wereld afstand
doen, zich aan een geestelijk leven wijden, in een
'klooster gaan. — II. Trans. Enen iet a., maken dat

Afstervinge, znw. vr. Het versterf, overlijden.
Afstieren, zw. ww. tr.; die bant a. vai., af-

houden.

Afstieken. Zie a f s t e c k e n.
Afstoot, znw. m. i) Het afstooten of naar beneden stootgin van iem. 2) afval, korte vezels van
de gekamde wol.
Afstormen, zw. ww. tr. Door stormloopen winnen
of machtig worden
Afstorten, zw. ww. — I. Trans. Afwerpen, snel
afdoen of nederleggen, eene wapenrusting.. — II.
Intr. Afstorten, afvallen, naar beneden vallen.
Afstoten, st. ww. tr. i) Afstooten, afwerpen,
neerwerpen. 2) enen iet a., af kapen, af handig maken,
berooven van.
Afstriken, st. ww. tr. i) Afstrijken, door strijken
wegnemen ; ook: afschrappen, metselwerk. 2) afsnij den, eene strook van laken (?). 3) afnemen, een
hoofddeksel. 4) enen iet a., iemand iets door strijken
ontnemen, een ring 'van den vinger.
Afstropen, zw. ww. tr. Afstroopen, vel; ook:
de kleederen van het lichaam.
Afstrouwen, zw. ww. tr. Wegstrooien, ver
-spreidn.
Afsturen, zw. ww. tr. Wegsturen. Vgl. a fstieren.

Afstuiven, st. ww. intr. Met eene snelle beweging
van iets afgescheiden worden, afvliegen.
Afsuveren, zw. ww. tr. Zuiveren, reinigen.
Afswemmen, st. ww. intr. Wegzwemmen.

3o AFSWEREN.

Afsweren, st. ww. tr. i) Afzweren, onder Bede
afstand van iets doen. 2) enen iet a., door een eed
iemand iets doen verliezen. 3) enen rnaech a., bij Bede
verklaren rechtens niet meer met iem. te maken te
willen hebben. 4) hem selven a., onder aflegging
van den gevorderden eed zijn ambt nederleggen,
ontslag nemen.

&fsWOene, znw. vr. (of afswoenr, m. ?). Uitkeering van goed, schadeloosstelling.
.A.fswoenen, zw. ww. intr. Een zoen aangaan,
zich verzoenen om daarmede de zaak uit te maken.
MI;, Acht, bnw. Friesche (en westfri.) vorm van
echt. Rechtmatig, wettig; ook: wettig, echt; alle-

Jack, afiend<rch, wettige rechtsdag, de dag bij de
wet bepaald of door de gewoonte vastgesteld ; afie
tlage, wettige aanklacht; afte stoel, aftenstoel, de
wettige rechterstoel; ofte goet, wettig goed, wettig
eigendom.
Aftebreken, st. ww. tr. i) Afbreken. 2) afbreken, ophouden, staken. 3) enen iel a., iem. iets met
geweld of list afnemen.
Aftedach . Zie aft.
Aftellen, zw. ww. tr. Door tellen van iets weg
aftellen, aftrekken, uitsluiten, niet meerekenen,-nem,
misschien ook: trachten te verkleinen, tornen aan.

Aftendach, Aftenstoel. Zie aft.

After. Zie achter.
Aftoren, -tecren, zw. ww. tr. Afteren, afeten,

wegvreten.

Aftie,h, bnw. Wettig, rechtmatig. Vgl. a f t.
Afticht, znw. vr. Afstand van iets. Vgl. af ti ë n.
Aftien, st. ww. — I. Trans. i) Aftrekken, uit trekken, uitdoen. kleederen en wapenen. 2) aftrek
afnemen, iets met iets verminderen. 3) aftrekken,-ken,
afrukken; enen den hals a., hetz. als afsteken. 4)
enen iet a., iemand - iets onttrekken, afhandig maken;
iem. iets onttrekken, weigeren, opzeggen. — II.
tVederk. Hem des a., zich aan iets onttrekken, het
laten varen, er afkeerig van zijn. — III. Intr. z)
Aftrekken, weggaan. 2) des a., .= Wederk.
jftiën. Zie afticht.
Aftisse, znw. vr. Hagedis.

.Aftornen, zw. ww. tr. Naden losmaken, aftornen.
A oevers, zw. ww. tr. Enen (dat.) enen (acc.) a.,

iemand door hem gevangen te zetten een ander
doen verliezen.

g.Ítrat, znw. m. Aftred, het ter zijde gaan of
afwijken.

Aftreden, st. ww. — I. Intr. i) Weggaan, zich
verwijderen. 2) afwijken, het rechte pad verlaten ;
a. van doochden, de deugd den rug toekeeren, afvallig worden. 3) des a., afstand van iets doen ;
enen iet a., iem. -iets afstaan. — II. Trans. i) Overtreden, zich niet aan iets houden. 2) vertreden, ver.
trappen, met voeten treden.
Aftrec, znw. m. Dat wat iemand verlokt of ver
verzoeking.
-leidt,
Aftreekeljjk, buw . Verlokkelijk, verleidelijk.
i)
Afen
zw.
ww.
—
I.
Trans.
Aftrecken, st.
trekken, uittrekken, afdoen, van kleederen en wapenen. 2) aftrekken, afrukken, ook lichaamsdeelen;
enen (een dier) den hals a. 3) afrukken, met geweld
verwijderen, b.v. iemand van een paard. 4) iemand
van een ander af keerig maken. 5) iemand aftrekken
van het goede, op een dwaalspoor brengen. 6) iet a.,
afdoen, wegdoen, wegnemen, te niet doen. 7) iemands
eer of goeden naam bevlekken, bekladden of ver
(lat. „detrahere"). 8) enen iet a., iem. iets-klein
ontrukken, afhandig maken; ere dine let a., iets
van iets anders scheiden, losmaken. 9) als znw.:
aftrekking, afleiding, verwijdering. -- II. Wederk.
Zich verwijderen, ook: van iemand. -- III. Intr.
i) Aftrekken, zich verwijderen. 2) zich onttrekken,
zich niet inlaten met, er af keerig van zijn; met van.
Aftreeker, znw. m. Hij die iem. iets af handig
maakt, iets (geld) uit den zak weet te kloppen;
roover, afzetter.

Altreekinge, znw. vr. i) Het aftrekken, ver-

AFVOEDEREN.
wij deren, trans., ook : het onttrekken. van iets aan
iets anders. 2) het aftrekken, verdwijnen; ook: verminderen, afneming van kracht, van bloei. 3) laster,
het bevlekken van iemands eer of goeden naam.
Aftrone. Zie A v e t r o n c.
Aftugen, zw. ww. tr. Enen iet a., iem. door
getuigenis voor den rechter zijn goed ontnemen.
Aftunen, zw. ww. tr. Afheinen, omheinen.
Afvaert, znw. vr. Ojvaert. ende a., het heenen weergaan, het komen en gaan ; bep.: het vrije
gebruik van een grondstuk.
Afvagen, zw. ww. tr. i) Afvegen. 2) wegvagen,
uitwisschen, uitroeien.
Afval, znw. m. i) Afval, wat van iets afvalt,
van spijzen ; ook van vee. 2) het van iets, eene
hoogte, afvallen, val uit de hoogte. 3) toevallige of
bijkomende bate.
Afvallen, st. ww. intr. i) Nedervallen, naar beneden vallen, afvallen ; van het paard vallen ; ook:
uitvallen, van het haar. 2) afstammen. 3) ophouden,
weggedaan worden. 4) als znw., afwatering.
Afvangen, st. ww. tr. Enen (dat.) enen (acc.) a.,
iemand een ander ontrooven door hem gevangen
te maken.

Afvaren st. ww. intr. i) Afgaan, heengaan;
ó^z►aren ende a., gaan en komen, volledige vrijheid
van handelen. 2) met eene snelle beweging van iets
afgaan of afgescheiden worden; ook van lichaamsdeelen, die door een slag van de romp afvliegen.
3) afrijden. 4) afvaren.
Afvaringe, znw. vr. Vertrek naar elders.
Afvechten, st. ww. intr. Hem enen a., zich door
aan emands
iemands macht onttrekken, zich van
hem vrijmaken. Vgl. o n t v e c h t e n.
Afvegen, zw. ww. tr. Afvegen; ook: wegvegen.
wegnemen (doode takken).
Afvellen, zw. ww. tr. i) Doen nedervallen, door
een slag van het paard doen vallen. 2) nedervellen,
omverhalen, verwoesten, eene stad. 3) wegnemen uit
een hoop of stapel.
,

Afverbernen, Afverbranden, st. ww. intr.

Geheel verbranden, door brand verwoesten.
Afverbot, affer-, znw. o. Afkondiging.

Afverdienen, zw. ww. tr. Van iemand te vorderen hebben voor bewezen diensten.
Afvereopen, zw. ww. tr. Geheel verkoopen, uit verkoopen.
Afvermorden, - moorden, zw. ww. tr. Enen enen
a., iem. van een ander berooven door hem te ver moorden, doen verliezen door moord.
Afverraden, st. ww. tr. Enen iet a., iemand
iets door verraad afhandig maken, op verraderlijke
wijze ontnemen.

Afverscheiden, st. ww. tr. Hetzelfde als a fs c h e i d e n. Afscheiden, verwijderen.
Afverslaen, st. ww. tr. Enen enen a., iemand
een ander doen verliezen door hem te verslaan;
vooral een veldheer of leger de manschappen.
Afvertigen,

-vortegen, zw.

ww. intr. Hetz. als

*a f v o r t e n. Afrotten, wegrotten
Afvervreemden, vert. van lat. abalienare.
Afvillen, zw. ww. tr. i) Met vel en al afrukken.
2) villen.
Afvlaen, - vlagen, st. ww. tr. Hetzelfde als afvillen, 2).
Afvliegen, st. ww. intr. i) Afvliegen; wegvliegen,
ook: van vonken. 2) afvliegen, met eene snelle beweging van iets afgescheiden worden, vooral van
deden van het lichaam.

Afvlien, st ww. intr. Wegvluchten.
Afvlieten, st, ww. intr. Wegdrijven. -- Af-

vlietinge.

Afvloeyen, zw. ww. intr. Wegvloeien, Wegstroomen; door den vloed wegslaan, gezegd van
land.
Afvlote, znw. vr. Afstrooming, wegvloeiing. --

Afvlotich.
Afvoederen, zw. ww. tr. Enen iet a., door

AFVOEREN.
voedering
verliezen.

van dieren iemand iets (koren) doen

Afvoeren, - voeren. zw. ww. tr. i) Wegvoeren,
wegbrengen, een persoon, eene zaak. 2) meteenekrach.
tige beweging doen afvliegen, afslaan, afstooten. Vgl.
a ( v a r e n. 3) ene boohc/,ab a., een last overbrengen.
* Afvorten. Zie afvertigen.
Afprage, znw. vr. Ondervraging. — Afvragen.
Afvr8 en, zw. ww. tr. Afperken, afzetten, omheinen. -- Afvredinge.
Afvreemden, zw. ww. intr. Vervreemden.

Afvriën, zw. ww. tr. Ontvrijen.
Afvueren. Zie afvoeren.
Afwaerts, bijw. Weg, heen, afwaarts.
AfWaeyen, -wayeta, zw. ww. intr. i) Wegwaaien,

vervliegen. 2) naar beneden waaien, omwaaien. 3)
door een snelle beweging naar beneden tuimelen.
Af aasel, znw. o. Wat door wannen wordt afgescheiden, kaf.
Afwasschen st. ww. intr. i) Afwasschen. 2)
uitwisschen, reinigen (zonden). — Afwasschinge.
Afwege, - weges, - weechs, bijw. t) Van den weg
af. 2) op eene afgelegen of verborgen plaats. 3)
afwezig.
Afwegen,

zw. ww. tr. Wegbrengen.
Afwech, bnw. Afgelegen.

Afweiden,

zw. ww. tr. i) Afweiden, afgrazen.
door grazen of weiden (door
het brengen van vee in eene weide) doen verliezen.
Afweigeringe, znw. vr. Het ontzeggen of niet
toekennen van iets.
Afweken, -weeken, zw. ww. tr.
enen iet a., iemand
emand

Afwenden, zw. ww. — I. Trans. Afkeeren, wenden. — II. Intr. Zich afkeeren of afwenden, zich
verwijderen, wegtrekken.
Afweren zw. ww. tr. t) Weren, niet toelaten,
wraken, als uigen.
get
2) weren, buitensluiten.
Afwerpen, - waren, - worjen, st. ww. tr. t)
Van zich werpen; ook: verwerpen, versmaden. 2)
iemand met geweld van eene plaats werpen, afslaan. 3) iemand uit den zadel werpen, op den grond
werpen. 4) naar beneden werpen of doen komen,
afschudden, van boomvruchten. 5) iets met geweld
van iemand scheiden of verwijderen; afslaan, afhouwen, een been. Vgl. a f s m it e n. 6) verslaan,
dooden (?). 7) neerwerpen, omverhalen, vernielen,
sloopen; q. in den grond, slechten. 8) vernederen,
naar de laagte halen. 9) verwerpen, afkeuren (i 6de
eeuw). to) opbrengen, opleveren (t 6de eeuw), gezegd
van hout.,
Afwerven, st. ww. tr. Enen iet a„ iets van iem.
verkrijgen.

Afweseljc, bnw. Afwezig, afwezend. Vgl. afwo r di c h.

Afwesen, onr. st. ww. intr. i) Afwezig zijn. 2)
met een eden (ook Oden nv.), ergens buiten kunnen,
iets kunnen ontgaan. 3) afgeschaft worden, niet lan.
ger bestaan. 4) met een meerv. subj., van elkander
af zijn, afzonderlijk geplaatst zijn, op verschillende
plaatsen berusten.
Afwesende, deelw. bnw. Afwezig, afwezend. —

Afweser. -- AfWBsinge.
Afweven, st. ww. tr. Afweven, ten einde toe
weven.

Af Wj S, znw. o. Hetzelfde als a f w i s i n g e.
AfWi^ken, st. ww. intr. i) Van deu rechten of
den goeden weg afgaan. 2) heengaan.
Afwikinge, znw. vr. Afwijking, het afgaan van
den rechten of den goeden weg.
Afwinden, st. ww. tr. i) Afwinden, een kluwen.
2) afwinden, met een windas naar omlaag brengen.
Afwinnen, st. ww. tr. i) Iet a., iets in den strijd
winnen of veroveren; enen iet a., iets op iemand in
een strijd winnen of veroveren; enen den wijch a„
op iem. de zege behalen. 2) in een gerechtelijken
strijd. Iet a., iets gerechtelijk voor schuld in bezit
nemen; enen a., een vonnis tegen iemand verkrijgen
tot betaling; enen iet (of des) a., hetzelfde; enen
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sine ere, siju kovel, laf of lit a., iemand eer, lijf of
lid bij rechterlijk vonnis doen verliezen ; hem eerloos
doen verklaren, ter dood laten brengen, tot verlies
van lijf of lid laten veroordeelen. 3) iets 'afknjgen.
scheiden van datgene waaraan de zaak verbonden
was. 4) iets weghalen of wegnemen van de plaats
waar het ligt. 5) enen iet a., iem. iets afwinnen,
ook met spelen.
Af winner, znw. m. Hij die door eene rechter
uitspraak een goed verkrijgt, waarop hij recht-lijke
heeft.
Afwinninge, znw. vr. Gerechtelijke inbezitneming, eigening, het door een rechterlijke uitspraak
wederverkrijgen van een goed waarop men recht
heeft; ook : het rechterlijk vonnis zelf; a. doen, den
eisch er toe instellen.
Afwisen, zw. en st. ww. tr. i) Ener: a., iemand
afwijzen, terugwijzen. 2) enen iet a., iets aan iemand
bij vonnis of rechterlijke uitspraak ontzeggen. 3) iets
aanwijzen om het aan iemand te geven of het hem
uit te betalen. 4) bij vonnis bepalen dat iets niet
zal gebeuren of dat iets zal zijn afgeschaft. 5) afWijzen, weigeren.
Afwisinge, znw. vr. A. doen, aanwijzing doen
tot verhaal eener schuldvordering.
Afwisschen, -wissen, zw. ww. tr. i) Afwisschen,
wegvegen. 2) uitwisschen. 3) uitroeien. 4) uitdooven,
verduisteren. -- Afwissohinge.
Afwonden, 2W. ww. tr. Iemand iets (een dier)
door eene verwonding doen verliezen.
Af woekeren, zw. ww. tr. Enen iet a., iemand
iets door woeker ontnemen.
Afwonen, zw. ww. intr. Elders wonen.
Afwonende, deelw. bnw. Elders woonachtig.
if Woninge, znw. vr. Woning buiten een
zeker rechtsgebied, het hebben van zijn domicilie
elders.

Af Wordich, bnw. Afwezig.
Afwordioheit, znw. vr. Afwezigheid.
Afworpen . Zie afwerpen.

Afwringen, st. ww. tr. Enen iet a., iemand iets
door wringen afrukken, met geweld van het lijf
wringen.

Afwriven, st. ww. tr. i) Afwrijven, afschuren.
2) afwrijven, uitwisschen, een smet of blaam. )
opwrijven, gladmaken. 4) enen iet a., iem. iets ontnemen of betwisten.
Agaat, znw. m. Agaat. Nu en dan verward en
samengevallen met gagaet, barnsteen.
Agatensteen, aechtensteen, znw. m. Agaat:
ook: barnsteen, zwarte barnsteen, git. Zie a g e t.
Age, znw. Kaf, stroo.

Agedoehte t ave - , aef- , akedockte, aefdoclit. Zie

hagedochte.

Ageer, znw. m . - Korte werpspiets.

Ageloen , ageleer, znw. Naam van eene kleine
Oostenrij ksche munt.
Agelen. Zie hagelen.
Agendboec, aegend-, znw. o. en m. Boek waarin
de „agenda", d. i. de liturgieën voor de verschil lende kerkdiensten worden geschreven.
Agerste. Zie e x t e r.

Agot, .znw. m. Zwarte barnsteen, git.

Agottl]n, -en, bnw. Van git, gitten.
Aggele, znw. vr. Fakkel.
Agger, znw. m. Naam van een oud ambacht
op Zuid- Beveland.
Agnusdei, agues-, znw. Een ovaalrond stuk
witte was, waarop een „lam Gods" (agnus dei), een
lam dat een kruis vasthoudt, is afgebeeld.
Agoen, znw. m. De doodstrijd, het sterfuur.
Agoy, znw. Win van agoyen. Zie a s o y.
Agroste, znw. vr. Wrangheid.
Agret, znw. o. Het wrange sap dat uit de onrijpe wijndruif geperst wordt.
Agt, znw. vr. Vrouwenaam. Aagt, Agatha.
Agulgoude, znw. vr. Naam van eene bloem

plant, misschien: aloë.

of
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ACCOORT.

Agustjj n. Zie Augustijn.

Ah a, tusschenw. A ha !

y, ai, tusschenw. Al ! ach! helaas ! Ook tweelettergrepig, A -i!
Àyamant. Zie adamant.

Ayboy . Zie a. y v o y.
*yen, zw. ww. Zie haeyen.
Ayeren, -eeren, zw. ww. tr. Helpen, ondersteunen.
Aylaee, al-, -las, -lase, tusschenw. Zie a 1 a.s.

Aymant. Zie adamant.
Aymi, tusschenw. Ach mij ! wee mij!
Áyse 7 aise, eyse, znw. Gemak, rust, kalme tevredenheid. Taise s n, leven, tevreden, opgewekt zijn,
leven ; hem Mise Iwuden, hetz. ; qualike iaise sin,
slecht op zijn gemak zijn, droevig gestemd zijn, in
een treurigen toestand verkeeren, er slecht aan toe
zijn. Vgl. „te gemake" bij g e m a c.
Ay8e, aise, bnw. Welgemoed, tevreden, opgewekt, zich op zijn gemak gevoelende. in eene behaaglijke stemming verkeerende, vroolijk; hem aise
maken, zich vroolijk maken, zich verlustigen.
Àysement, aise., ace-, asi-, am-, znw. o. i)

Gerief, gemak. 2) recht van gebruik, gebruik, bezit.
3) huisraad, meubelen, al wat tot eene huisinrichting
behoort, ook : al wat tot een huis en erf behoort,
toebehooren. 4) huisvesting, herberg. 5) kamer, bin.
nenkamer, vertrek waar men zich afzondert; in a.
zijn, in de rust zijn. 6) geheim gemak.

Aysementelike, aise-, bijw. Op eene gemakkelijke wijze.
,Aysementcamere, -carver, znw. vr. Eene ka-

mer ingericht om zich rust, gemak of verkwikking
te bezorgen, kleedkamer en dgl.

Aysieren, aisieren. - eren, zw. ww. — I. Trans.
i) Iemand op zijn gemak zetten; hem gastvrij onthalen, verzorgen. 2) iemand op zijn gemak zetten,
geruststellen. 3) eene plaats van het noodige voorzien; geaysiert, van versterkingen voorzien. — II.
Wederk. i) Zich gemak en genoegen verschaffen,
uitrusten; zich verkwikken, zich verlustigen. 2) zich
geruststellen, alle vrees laten varen. — III. Intr.
Hetzelfde als wederk., i).
Aysi e, aisige. Zie bij a si c h d o e m.
Aysi , aisrjl, aisel, eysel, eicel, znw. m. Azijn.
Ayr n, aisijru, aisin, znw. o. Azijn.
^

Aysiioh, ais -, -ech Aysinich, ais
,

-,

-ech,

Azijnig, azijnachtig, zuur, wrang.
Aysuur, aesuer. Zie a s u e r.

bnw.

Ayuen, ajuun, amen, anjuun, znw. o. Ajuin, ui.
enioen (o"nioen).
Ayuuntiende, znw. vr. Tiend gegeven van uien
-veldn.
Acaet, znw. m. Hetzelfde als a g a e t.
Asallen, tikallen, zw. ww. intr. Raaskallen, zot
uitslaan.
-teklap
Asare, accare, ackere, znw. vr. Pauk, keteltrom.

Vgl.

.Asaren, zw. ww. intr. Op de pauk of keteltrom

slaan.

Aearijn, acc-, -ien, znw. m. Hij die de pauk of

keteltrom slaat, paukslager.

Acarlse, tics-., znw. vr. Hetz. als a c a r e.
Acatoen, znw. o. Lastpaard, paard.
Accent, znw. o. Klemtoon.
Accenten , zw. ww. intr. Accentueeren, klemtoon
aanbrengen of leggen.
Acces, znw. m. Opkomst van de koorts, koorts-

aanval.
Accidentiën, znw.

vr. mv. i) Bijkomende

omstan-

digheden of gebeurtenissen. 2) bijkomende voordeelen.
Assijs. Zie assijs.

ACCijsmeester. Zie assijsmeester.
Ake, ac/ic/Ic, znw. m. Aak, vaartuig.
-Age, -aker. Zie meinake, -aker.
Akel, znw. m. z) Leed, onrecht, schade. 2) hekel, tegenzin.
Akelye. Zie acoleye.
*Ake 'ch. Zie ackelich.
Aken, znw. Aken, de stad.

Aken bnw. Zie a k ij n.
Akenliorn, znw. m. Naam , van een muziekwerktuig, eene soort van schelklinkenden hoorn.
Aker, akere, haker, eker, ekere, ekeren, znw. ni.
Aker, metalen wateremmer.
Aker. Zie a k e r r e.
Akerboom, znw. m. Eikenboom.
Akeren, zw. ww. intr. Eikels zoeken, voor de
varkens.

Akerich, bnw. Eikelachtig.
Akelre, aker, aenkerre, bijw., a. steen, van eene
deur : op een kier of reet staan.
Akst, acket, znw. m. (?). Slimme streek, listige
vond, bedrieglijke kunstgreep.
Akijn, aken, bnw. Eikenhouten (? ).
ACCare enz. Zie a c a r e.
Aokeleye. Zie acoleye.
Ackelieh, akel-, -lijc, bnw. Akelig, afschuwelijk.
Acker, znw. m. Akker ; sast-, jool., wéid-, boon-,
bloemenacker e. a. ; ook : naam van een landmaat.
Ackerbouwer, znw. m. Bouwman. -- Acker-

bouwinge.

Asheren , zw. ww. — I. Intr. Ploegen, den akker beploegen, bebouwen. — II. Trans. Beploegen, bebouwen.
Ackere. Zie a care.

Ackerlant, znw. o. Akkerland.
Ackerloon, znw. m• Opbrengst van een akker.
Ackerman, znw. m. Akkerman, bouwman, boer;
mv. ackerliede, -lude.

.Aekerneringe, znw . vr. Akkerbouw, landbouw.

Ackernoot .

Zie o k e r n o o t.

Ackerrecht, znw. o. Opbrengst van een akker.
Ackermente, znw. vr. Akkerment, veldment,

veldmunt, eene plant.

A.ckerroof, znw. m. Roof op iemands akker of

land gepleegd.

Aekersohade, znw. vr. Schade gedaan aan of

aangericht op iemands

land.
Ackersiec, bnw. Melaatsch.
Ackervorsch, znw. m. Kleine kikvorsch.
Ackerwi]fj znw. n. Vrouw van het land ; boerin.
Acket. Zie a k e t.
Accoort, accort, znw. m. en vr. i) Eensgezind-

heid, eenstemmigheid; in (te) accorde bringen, tot
eensgezindheid brengen, verzoenen. 2) samenstens ming, overeenstemming, instemming, medewerking;
a. houden net, samenstemmen met; van énen acorde
zijn, samenstemmen, overeenstemmen, overeenkomen;
a. doen te, instemmen met iets, er deel aan nemen,
aan medeplichtig zijn; ook: onderling verband,
samenhang tusschen de verschillende deden van
één voorwerp, en: overeenkomst tusschen de ver schillende daden van eenzelfden persoon (in de
uitdr. a. houden in weldoene, er in blijven, volharden) ; des a. werken, handelen in overeenstemming
met iets, nl. met zijne woorden. 3) samenstemming
v an gevoelens en meeningen; overeenstemmend ge

voelen of meening. 4) vereeniging van personen die
dezelfde gevoelens zijn toegedaan, partij; van enen
accorde sin, tot iemands partij behooren; enen van
sinen accorde hebben, iemand tot zijne partij rekenen, tot bondgenoot hebben; aen eves a. vallen, tot
iemands partij overgaan; enen crigen, werven, treeken an zijn a., iemand tot zijne partij overhalen,
voor zich winnen; lokken, verlokken. 5) gezelschap.
6) akkoord, een geheel van overeenstemmende tonen;
toon; (negeen) a. dragen, (niet) overeenstemmen, niet
harmonieeren; iet voegen een stln a., iets met iets
doen overeenstemmen; speeltuig, dat accoorden
voortbrengt. 7) overeenkomst, verdrag, akkoord ;
taccor•de bringen, tot eene overeenkomst brengen,
vereffenen; taccor de, in accorde (accort) Betten, steile ii,
hetz. ; van accords vallen, met een pers. als ondw.,
het eens worden ; met eene zaak als ondw., tot
stand komen. 8) aard, natuur; na syn a., naar zijn
aard, naar behooren, naar den eisch; bi accorde,
hetz. 9) handeling, handelwijze, eig. van personen
onderling; zaak.
-

ACCOORT.
A0000rt, accort, bnw. Eenstemmig, overeen.
stemmend.
Acoorden, accoorden, zw. ww. intr. ; a. met, met
iem. of . iets een verdrag maken ; zich er mede inlaten ; er mede omgaan, iets hanteeren.
Accorderen, acorderen, zw. ww. -- I. Intr. i)
Overeenstemmen, harmonisch samenklinken. 2) overeenstemmen met, toepasselijk zijn op. 3) a. met,
met iem. een verdrag, akkoord, overeenkomst sluiten.
4) a. tot, in iets toestemmen. — II. Trans. i) Stemmen, een muziekwerktuig. 2) in overeenstemming
brengen. 3) overeenkomen, bepalen. 4) antwoorden.
.Aecordich, bnw. Eensgezind; a. sin, het eens
zijn, overeengekomen zijn.
Accort. Zie accoort.
Accotoen. Zie a c o t o e n.
Aooleye, akeleye, ackeleye, znw. vr. Akelei, ook
als benaming der H. Maagd.
Acolite, acol t, accol Jt, acolitus, znw. m. Geestelijke van lagere orde, in rang volgende op den
subdiaken. — Aooliptsehap.
Acolitusbrief, znw. m. Akte waaruit blijkt dat
iemand „acoliet" is.
Acolissiehout. Zie colissiehout.
Aconiseeren, - ieren, zw. ww. wederk. Zich bekend maken (bij), zich voorstellen (aan). Vgl. a cquenteren.
Acoort. Zie accoort.
Acotoen, aaccotoen, znw. o. Katoen; een wambuis
dat de ridders onder het harnas droegen.
Acouter, ascouter, znw. m. Verspieder.
Acquent, znw. m. Bekende, goede bekende.
Acquentanse, aquitanse, -tance, znw. vr. Bekendheid, kennis met of aan iemand; a. maken an
enen, kennis met iemand maken.
A.equenteeren, acquint-, acquit-, aquit-, -ieren,
zw. ww. — I. Tra..s. Iemand gemeenzaam leeren kennen of kennen, vertrouwelijk met hem omgaan. —
lI. Wederk. Kennis met iem. maken. — I.II. Intr.
Hetz. als wederk.; geacquentiert, gemeenzaam, bekend met.
Ac uitveren. Zie a c q u e n t e r e n.
Acte
f achte, znw. vr. Ambtelijk stuk, akte.
Acteur, znw. m. Bewerker.
Al, ol, onbep. voornaamw. — I. Bijv. vnw. Al. In
het enkv. zoowel in de bet. van lat. Lotus, geheel,
als van omnis, elk; in het mv. alleen in die van
omnes, alle. — II. Zelfst. vnw. i) Alles; niet dan al,
niets dan; alles, als, al te voren, vóór alles; bovenal;
alles boven, als te boven, bovenal; met allen, geheel
en al, te eenen male, volkomen; inderdaad; met
allen wel, geheel en al, volkomen; (al) met allen
niet, niet met allen (alle), volstrekt niet; volstrekt
niets; al met allen, te eenen male, geheel; (ne)geen
met allen, volstrekt geen, geen enkel; al met allen
geen, hetz.; al noch half, half noch heel, in het
geheel niet. 2) al gevolgd door het aanw. vnw.
dat, dit, gedurende al dien tijd, ondertusschen. 3)
van allen tal, van al tal, aan alle kanten, over de
gansche uitgestrektheid; in ieder opzicht, geheel en
al; in den ganschen omvang, van het begin tot het
einde. 4) over al, al over al, overal; in elk deel, in
ieder opzicht, geheel en al; in het geheel, alles te
zamen. 5) dore al (alle) dat (desen), met of bij
dat (dit) al, niettegenstaande dat, ondanks dat; met
al dien dat, hete. 6) al vore (jegen) al setten, wagen,
aventuren, alles op het spel zetten. 7) al omme al,
geheel en al, met lijf en ziel.
Al, alle, bijw. i) Geheel, geheel en al; al anders,
heel anders; al niet, niet al (alle), niet geheel, of
ook: in het geheel niet, volstrekt niet (niets) ; *niet
dan al, niet anders al, volstrekt niets anders (dan) ;
alle ende vol, vol ende al, wel ende al, geheel en
al, volledig; al een, ene, vgl. a 11 e n e; al een swel,
bloei, een en al eelt, bloed. 2) al door, aanhoudend.
3) volstrekt; in elk geval. 4) al of (ofte, octet), geheel of, alsof.
Al, voorz. Eig. het bijw. in de bet. „geheel en
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al". i) Door, over, in den omvang van ; al pie see

varen ; min vader lief al dat lant, het geheele
land door. 2) langs ; al desen Pat varen, al dien
week gaen.

Al, alle, voegw. i) Al, ofschoon, alhoewel, hoewel ; ook al — schoon ; al wordt ook uitgelaten. 2)
toen. 3) zoo dikwijls als. 4) als, indien. 5) als, gelijk, zooals. 6) alsof, als.
Alabaster, albaster, albaester, znw. o. Albast.
Alabastrijn, -tren, bnw. Albasten, van albast.
Alabondine, .-bandine, znw. vr. Een edele steen.
Alaem. Zie allame.
Alaen. Zie alant.
,slaes, allaes, aylas, aylaes, -lace(n), -lase, tusschenw. Helaas.
Alame. Zie a 11 a m e.
Alange. Zie alinge.
Alanges. Zie allanges.
Alant, alaen, znw. m. Naam eener plant : alant,
alantswortel.
Alarme, allarme, alerni, znw. Beroering, opschudding.
Aib, znw. m. Naam van een kleine munt : wit.
penning, blank.
Albaester. Zie alb aster.
Albe. Zie al v e.
Albboom. Zie a l b o o m.
Albedalle, allebedalle, bijw. Geheel en al, volstrekt; a. niet, volstrekt niet (niets), niet (niets) hoegenaamd; niemant a., volstrekt niemand.
Albedi, bijw. Hetz. als be d i.
.Albedri jf znw. m. Bedilal, bemoeial.
Albeel. Zie abeel.
Albeeljn, -en. Zie a b e e l ij n.
Albers er g -ere, znw. m. Alversclhaffer, albe
bron van alle goeds (God).
-zorge,d
Albereeit, -bereet, bnw. Geheel gereed, kant en
klaar.
Albereits, bijw. Alreede, alreeds.
Albestiert, znw. m. Bestuural, hij die alles regelt of doet, lat. „factotum".
Aibl oot, bijw. Hetz. 'als b loo t.
Alboom, albbooin, znw. m. Abeel.
Alboomen 1. -bomen, bnw. Van abeelhout.
Aldaer, bijw. • i) Aldaar. 2) relat. alwaar. 3)
alstoen, alsdan.
Aide, Alt (oostmnl.). Zie oud e, out.
Aldan, -danne, bijw. Dan, alsdan; ook: toen.
Aldelman. Zie a l e m a n, 2).
Alder- (oostmnl.). Zie o u der-, ook in samelstellingen met verwantschapsnamen aldervader,
- moeder.
Alder -, in samenst. met bnw. in den superl. Zie
aller-.
Alder-, in samenst. met znw. (bant, eiere e. a.).
Zie aller-.
Aldiewile. Zie bij wile.
Aldine, onb. vnw. Alles. Vgl. alle man, alm an,
Aldo. Zie a 1 d o e.
Aldoch, voegw. Hetz. als d o c h. Echter, toch.
Aldoe, -do, bijw. Toen, alstoen.
Aldore, -duere, -dure, bijw. z) Van ruimte,
geheel door, door en door; door, doorheen, aldoor,
recht door; in alle richtingen door, oyeral heen,
naar alle kanten; ook: overal, aan allen kant. 2)
van tijd, aldoor, aanhoudend, tot op het laatste toe
door, ten einde toe.
Aldorentore, bijw. Hetz. als d o r e n t o r e.
Aldos. Zie aldus.
Aldosseherwijs. Zie aldusschprwijs.
Aldosgedaen. Zie aldusgedaen.
Aldostaen, dosten. Zie al dus d a en.
Alduere. Zie al d ore.
Aldulc, bnw. Uit alduslijc. Zoodanig, dusdanig.
Vgl. iade-eeuwsch dusk, dusch en zie aldus
sc her wij s.
Aldus, -dos, bijw. i) Aldus, op deze wijze. 2) op
deze voorwaarde. 3) dus, daarom.
-

-
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Aldusdaen, -dus/tien, -dostaen, - dosten, AldIIsdanich, Aldusgedaen, Aldusgedanich, bnw.

Alfsch, alfs, bnw. Zot, dwaas ; alfsche droch.
Zie alfsgedroch.
Alfsgedroch, gedrochte. Afegedwas, znw. o.
Bedrieglijke verschijning door de alfen veroorzaakt,
spookverschijning, spookgestalte, spook.
Alfvastene, -ine. Zie halfvastene.
Algader, alle -, -gadere, -gaer,bijw. i) Te zamen,
te gader, in het geheel; ook: al (lat. omnis). 2) geheel
en al, volstrekt.
Algader, znw. vnw. onz. Alles te zamen, alles
met elkaar.
Algebra, znw. vr. Het vereenigen van deelen
tot een geheel, ontleedkunde.
Algedaeds, bijw. Gedurig, aanhoudend, altijd.
Algeheel, algeel, bnw. en bijw. Geheel, gansch.
Algeheellike, gehelike, bijw. Ganschelijk.
Algelije, zelfst. vnw. Alles gelijkelijk, alles te
zamen.
Algelikerwise, -wijs, bijw. Geheel op dezelfde
wijze.
Algelike, gelijc, bijw. Gelijkelijk, evenzeer.
Algemeenlinge, lange, bijw. In het algemeen;
vgl. gemeenlike en - lange.
Algemene, -gemeen. Zie gemene, gemeen.
Algereet, bijw. Dadelijk, aanstonds.
Algerne, bijw. Zeer gaarne.
Algeweldich, bnw. Almachtig. Vgl. a 1w e 1dich en aelweldich.
Al nder, bijw. Ginder, ginds, aldaar.
fileel bnw. • en bijw. Geheel, volkomen.
Aiheit, -ludo, znw. vr. Geheelheid, het geheele
wezen.
Alhent, voegw. (oostmnl.). Totdat.
Alhier, bijw. Alhier; alhier te voren, hier voormaals, voor dezen.
Alho e , bijw. en voegw. — I. Hoe; hoe — ook.
— II. Alhoewel.
Alignce, znw. vr. Verbond, alliantie.
Aliëren, -eeren, zw. ww. — I. Trans. Verbinden;
gealieert, verbonden, vereenigd (met iets). — II.
Intr. Zich verbinden, een verbond sluiten met.
,,iet, alieut, znw. m. Bondgenoot.
,Al e1 aelljc, bnw. Volledig, geheel, volkomen.
Alindich. Zie e l l e n d i c h.
Alindicheit. Zie e l l e n d i c h e i t.
Alineen, al in een, aleneen, alneen, bijw.
Voortdurend, aanhoudend, altijd door; gedurig, telkens weer.
Alinge, -inc, -ingest, alange, bijw. Geheel en al,
volkomen, volstrekt; niet a., niet geheel; a. ende al,
gans ende a., geheel en al.
Al inn, aellinc, aelinc, allinc, bnw. Geheel, volkomen.
Alineheit, znw. vr. Geheelheid, volledigheid,
volkomenheid.
Alinelike, aellinc-, ailing-, bijw. Geheel en al,
ten volle; a. ende ie male, a. ende altemale.
Alinse. Zie a l t e i s e.
Alint(h). Zie a 11 e n d e.
Alivuere, -vure, znw. vr. Verkeerde lezing voor
aluwiere, beugeltasch?
.11ïemie, alkamie, znw. vr. Alchimie.
Alkemist, znw. m. Alchimist, goudmaker.
teaen. Zie alant.
Allaes. Zie alaes.
Allalme, alame, halame, an-, hal-, - lamme,
-laem, -lain, -tern, alam, alem, znw. m. en o. Grond
andlame, an/lame. i) Huisraad, benoodigdhe--vorm
den, ook: een stuk huisraad; huusalame, huisraad;
cokena., keukengereedschap; schee5sa., scheepstuig. 2) opschik, tooi. 3) krijgsvoorraad. 4) werktuigen, gereedschappen. 5) werktuig, middel om iets
uit te werken; list, kunstgreep.
Allanges , langs, voorz. Langs.
Alleen. Zie allene.
Alle, vnw. Zie a 1, vnw.
Alle, bijw. Geheel. Zie al, bijw.
Alle, voort. Langs. Zie a 1, voorz.
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Dusdanig. Vgl. a1 d u s t a e n.
Aldnsdaniger s 2 -dustenigerw s, bijw. Op
deze wijze; ook : uit dien hoofde.
Aldusscherwijs, -doscerwijs, bijw. Uit alduslikerwj/s (vgl. bij al d u 1 c). Op dusdanige wijze,
aldus.

Aldussulo, bnw. Dusdanig, zoodanig. Vgl.

al.

sosulc.

Aldustaen, -dustanich.

Zie aldus da e n,

-d anich.

Aldustenigerwijs. Zie aldusdanigerwijs.
Aldusterwij s, -dosierwijs, bijw. Uit aldusléner-

w ijs (van aldicstaen) of verkeerde lezing voor aldus sceruwijs (-dusscherwijs).
Ale, znw. Zie a e 1 (aal, de visch).
Ale, hale, ael, znw. o. Aal, eene soort van moutdrank of bier, met minder hop dan in het gewone
bier en dus zoeter van smaak; goede ale, goedale,
eene goede. soort aal.
Ale -, bijw. Hetz. als alle -, al-, als versterkend
woord bij bnw. Vgl. alewaer, alecort, aelmachtich (-mechtich), aleweldich naast
almechtich en alweldich.
.l ebrouwer, znw. m. Bierbrouwer.
Aleen. Zie allene.
Aleenkine, bijw. Langzamerhand, ongemerkt.
Zie allenkine.
Aleenlike. Zie alleen like.
Aleenskine, bjjw. Zie bij alleenkin .e.
Aleer, alleer, voegw. Voordat, aleer.
Aleffen, alleffen, bijes. Alevenwel, in weerwil
daarvan, desniettegenstaande. Vgl. a 1 e v e n w e 1.
Aleye. Zie a l l e y e.
Aleereren. Zie allegeren.
Aleinde. Zie a 1 e n d e.
Aleinde. Zie ellende.
Aleinsken. Zie a l l e e n k i n e.
Aleeort, bnw. Heel kort, zeer kort. Zie a 1 e-.
Aleman, ael-, znw. m. Alemanniër, Duitscher.
Ook aldeman.
Aleman, ael-, aelle-, znw. m. Platboomde schuit
voor het vervoer van aal of bier, bierschuit, ook:
schuit; schuit gebezigd bij het heien.
Alembijt, -bic, -bic, znw. o. Glazen klok, distilleerklok.

Alemis. Zie aelmoesene.
Alemoesene. Zie aelmoesene.
Alende, znw. vr. Zie e 11 e n d e.
Alende, - einde, -inde, znw. o. Uiterste einde.
Alendich. Zie ellen dich.
Alendicheit. Zie e l l e n d i c h e i t.
Alene. Zie allene.
Alengeren. Zie allege ren.
Alentlike, allent-, allint-, bijw. Geheel en al,

ganschelijk, ten volle.
Alerm. Zie alarme.
Alevenste. Zie ellevenste.
Alevenwel, -wael, bijw. Evenwel, alevenwel,
alevel, in weerwil daarvan, desniettegenstaande.
Alewaer, aleweer. Zie a l w a r i c h en ael.
warich.
Aleweldich, bnw. Almachtig. Vgl. a 1w e 1 d i c h.
Alexandrjn, bnw. Alezandrijnsch, bepaaldelijk
van eene kostbare purperen stof, te Alexandrië ver
-vardig.
,Alf. Zie half.
Zie
a
1
v
e.
Alf.
Alf, znw. m. Elf. i) Booze geest, die den mensch
door allerlei bedrieglijke beelden kwelde en verbijsterde. Vr. alvinne. 2) zot, dwaas. Vgl. a 1 fs c h.
Alfagijnspille, znw. vr. Dokterspillen; zekere
pillen, naar een Arabisch recept gemaakt.
A1$.jn, alfrhijn, znw. m. De raadsheer in het
schaakspel.
Alfmaent. Zie h a 1 f m a e n t.
Alfonder. Zie h a l f o n d e r.

-

-

O

-

ALLEENKEL.

ALLERQUAETST.

Alleengel, bijw. Hetz. als alleenkine.
Alleenkine, (al eenkine), allenkine, -kin, -ken;
ook alleenskine, allencskine, alleynckine, alleynsken,
allensken, alleynsen, alleiskine, bijw. Een voor een,
bij gedeelten, stuk voor stuk; langzamerhand. Oorspr.
verbonden met een gen., die afhing van een ; al
eenkine worde gaat scaemfe nut, met ieder woord
(dat men aanhoort zonder er tegen op te komen)
verliest men iets van zijn schaamtegevoel.
Alleenlike, al eenlike, allenelike, bijw. Alleenlijk.
Alleens al eens, bijw. en bnw. Geheel eens.
i) Eveneens, gelijk. 2) eenerlei, onverschillig; het es
alleens, het is om het even, hetzelfde. 3) gelijkluidend.
Alleenskine. Zie
.AJleer. Zie ale e r.
Allegac1e, znw. vr. Het aanvoeren of bijbrengen
van redenen, bewijzen, aanspraken, rechtsgronden enz.
Allegader. Zie a1gader.
Allegeren, alegeren, alligeren, alengeren, allen geren, - ieren; allyeren, - eerera, zw. ww. trans.
Aanhalen, aanvoeren; vooral als rechtsterm: aan voeren rechtsgronden, bewijzen, enz.
Allegorie, znw. vr. Allegorie, voortgezette en
uitgewerkte beeldspraak.
Alleinde. Zie a 11 e n d e.
Alleye, aleie, znw. vr. Omloop van een toren.
.Alleinkelijo..Zie allenkelike.
Alleinken, - leincsken, -leinscen, -leinsen, -leinsken. Zie alleenkine.
Alleinschen, bijw. Langzamerhand, van stap tot
stap, allengs.
Alleinselen. Zie allentelen.
Alleinskine. Zie alleenkine.
Alleise, znw. vr. Reis, keer, maal, werf.
Alleiskine. Zie alleenkine.
Alleleens, al alleen, al aleens, bijw. i) Op
dezelfde wijze; -gelj/c, -of, even alsof, (net) precies
alsof; a sin, gelijk zijn. 2) eenerlei, onverschillig;
het is (court) mi a., het is mij om het even.
Allelene, al allene, bijw. Eigenlijk, alleenlijk,
slechts.
Alleluia, znw. o. Hallèluja; ook als benaming
van een deel der mis, dat van Septuagesima tot
Paschen werd weggelaten en vervangen door een
gebed; acct a. leggen, het h. weglaten. Spreekw.
thallelnjaa is geleit, de pret is gedaan.
Alleen. Zie aflame.
Alleman. Zie a 1 m a n.
Allemoesene. Zie aelmoesene.
Allemachtich. Zie almachtich.
Allende. Zie ellende.
Allendeljjc. Zie ellendelike.
Allendieh. Zie ellendich.
Allendicheit. Zie ellendicheit.
Allene, Alene, znw. vr. Helena. Sinte Alene,
Allcene, de H. Helena, de moeder van Constantijn
den Groote. Ook kan hier en daar bedoeld zijn de
Belgische maagd en martelares Alena. — Met eene
woordspeling in de spreekwijze enen sente Allenen
bevelen, iemand alleen laten, hem verlaten.
Allene al ene, alleene, alleen, aleen, -eii, -ien,
bnw. en bijw. — I. Bnw. i) Geheel één, volkomen
gelijk. 2) eenerlei, hetzelfde, onverschillig; het is mi
(allene) al een. 3) geheel alleen, zonder gezelschap;
allene sterven, van - dieren, een eigen dood sterven (?).
4) ook attributief gebruikt en verbuigbaar: an eenen
alleenen anker meeren ", in eenen alleenen pointe".
— II. Bijw. Geheel eens. i) Op dezelfde wijze,
eveneens, gelijkelijk. 2) op dezelfde plaats, bijeen.
3) op denzelfden tijd, te gelijk, tevens; ook: in één
keer, in eens; misschien ook: op een keer, eens.
4) in eenen (eens) door, aldoor, altijd. 5) overal. 6)
geheel en al, in het geheel, te eenen male, ten volle;
precies, juist; allene niet, in het geheel niets, totaal
niets; niet allene, niet eens, zelfs niet. 7) gezamenlijk, te zamen, in het geheel. 8) eeniglijk, alleenlijk,
slechts; niet er., niet alleen, niet slechts; allene

twee, slechts met hun beiden, zonder ander gezel-
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schap.

Alleneen. Zie a 1 i n e e n.
Al) enich, bnw. Alleenig, eenzaam, geheel alleen.
Allenigen , alleenegen, bijw. Alleenlijk.
Allenesalieh, bnw. Eenzaam, moederziel alleen.
Allenkede, -eynkede, bijw. Hetz. als alleenkine.
Allenkelike, alleynkelic, bijw. Hetz. als al-

1 e e n k 1 fl e.

Allenken, -kine, -he. Zie a 11 e e n k i n e.
Allenos, allincs, allenchs, bijw. Allengs (16de

eeuw 1; ook : hoe langer (zoo).
.11enesken, -kine, -kene. Zie a 11 e e n k i n e.
Allenselen. Zie allentelen.
Allenselike. Zie a l l e n t e 1 i k e.
Allenseling e, allinselinge, -sehelinge, bijw. Hetz.
als allen telen.
Allenskene. Zie alleenkine.
Allent, oostmnl. onz. van al, vnw.
Allentelen, - lentselen, -lensselen, -lenselen, bijw.
Allengs, lan?zamerhand. Van e n t e 1.
Allentelike, - lentelken, -lenselike, bijw. Hetzelfde.
Allenthalven, bijw. Van alle kanten; in a.,
hetzelfde.
Allentoos, -tois, bijw. Altoos. Zie a 1 t o o s.
Aller -, vóór den superlatief van een bnw. Aller-.
Alleraehterst, -echterst, bnw. Allerlaatst.
Allerbedrnekest, bnw. Zoo neerslachtig mogelijk.
Allerbest, bnw. Allerbest; ten. allerbesten, zoo
goed mogelijk.
Allerdagelike, (uit alre dage (ge)like), bijw.
Dagelijks.
Allerdorelnehtiohst, alre-, dor-, dur-, bnw.
Allereehterst. Zie a l l e r a c h t e r s t.
Allereerst, alre-, -ierst, alreerst, bnw. en bijw.
Allereerst; metten allereersten, zoo spoedig mogelijk.
Allergenadiehst, alre-, genedichst, bnw.
Allergoedertierenst, alt e-, bnw. Allerbeminnelij kst.
Allerhande, alre-, alrande, allerande, ook alle
uitdr. Allerhande, allerlei.
-hande,bijw.
Allerhandesins, alre-, bijw. Op allerlei wijzen.
Allerhande, alre-, vnw. Allerlei dingen, van
allerlei (?).
Allerheiliehst, alre-, bnw.
Allerheiligen, alre- (ook aller heiligen dach).
De gedenkdag van alle heiligen, Allerheiligen.
Allerheiligenmaent, alre-, znw. m. en vr.
November.
Allerhelligenmesse, - heiliger-, - misse, znw. vr.
Allerheiligen.
Allerhoochete, alre-, bnw. en znw. Allerhoog
ste; dat a., het hoogste, de top, de nok.
Allerkinderdach, alre-, znw. m. Aller kinderen
dag, 28 December.
Allereonne, alre-, -cunne, bnw. Van allerlei
soort.
Allerlangest, alre-, lancst, bnw.
Allerleye, alre-, -leie, bnw.
Allermale, alre-, -nzalljc, - manloc, onb. vnw.
Iedereen.
Allermeest, alre-, bnw. Allergrootst, allermeest.
Allerminst, alre-, bnw. Allerminst, allerkleinst.
Allernaest, alre-, -neest, bnw. en bijw. i) Alleinaast, zoo nabij mogelijk. 2) van tijd, weldra,
zeer spoedig, haast. Ook voorz. met den datief, a.
sire hout, op zijn bloote lijf.
Allernederst, alre-, -niderst, bnw. Alleronderst,
allerlaagst.
Allerneest. -Zie al1ernaest.
Allerontsienst, bnw. Zeer gevreesd (titel van
vorsten).
Allerorberlig est, bnw. Allernuttigst, allervoordeeligst.
Alleroverst, celre -, - oeversi, bnw. Allervoornaamst, opperst.
Allerquaetst, alre-, bnw. Allerslechtst.
-

-
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ALLERSALICHSTLIKE.

ALSBERCH.

Allersalichatlike, alre-, bijw. Op eene wijze
die voor iemands zieleheil het best is.
Allerslachte, alre-, alle-, -slacht, bnw. Van
allerlei soort, allerlei, verschillende.
Allertiere, alre, bnw. Hetzelfde.
Alleruterste, alre -, alder-, -uyterste, alleruiterst,

Aline. Zie halme.
Almechtich -heit. Zie a1machtich, -heit
en vgl. aelmechtich, -*machtich.
Almeest, bnw. Voor het grootste gedeelte, inzonderheid.
Almeniere, -meiniere. Zie a e 1 in o e s n i e r e.
Altnet. Zie altemet.
Annet , bijw. Almede.
Alminiere. Zie aelmoesniere.
Almisse. Zie aelmoesene.
Aim18ss, aelmisse, znw. vr. Een tot de schouders
afhangend hoofddeksel, kap, muts.
Almissier. Zie aelmoesenier.
Almoesniere, almoniere. Zie aelmoesniere.
Almogen, znw. o. Alvermogen, almacht.
Almogende, - muegende, deelw. bnw. Alvermogend, almachtig. — Almogentheit.
Almore, -moor, znw. m. (o. ?). Hetzelfde als
almarie.
A1neen. Zie alineen.
Alnooh, bijw. Nog steeds, nog altijd.
Alnochtoe, bijw. Tot nog toe ; toen nog.
Alnu, bijw. Nu.
Aloë, aloës, znw. vr. Aloë.
Alloy, alloy , znw. o. Allooi, menging van min-

allerlaatst; als znw., eves a., zijne laatste oogenblikken, zijn uiterste.
AllerWege, alre-, - wegen, bijw. Allerwegen,
overal. Val. allewege.

AllerWi st,

alre-, bnw.

Alles, • genitief van al, i n het Ndl. tot nominalief geworden; als bijw. i) In alle opzichten, in
hooge mate. 2) al te zamen. Vgl. a 1 s, bijw.
Allesins (alles sins), allesens, bijw. Overal, van
of aan alle kanten; van a., van alle kanten.
Alleslachte. Zie a l l e r s l a c h t e.
Allet, oostmnl. onz. van al, vnw.; als bijw. i)
Overal, aan alle kanten. 2) voortdurend, steeds.
Alletenen. Zie altenen.
Alletgader, vnw. (oostmal.). Hetz. als algade r.
Alletjjt. Zie altij t.
Alletoos. Zie altoos.
Allettel. Zie allutte1.
Allettelkijn. Zie a l l u t t e l k ij n.
Allevene. Zie e 1 even e (elf).
Allevot, allebot, bijw. Slag op slag, gedurig;
altijd door.
AlleWege, bijw. uitdr. i) Altijd, bij alle gelegenheden, gedurig. 2) altijd, aanhoudend. 3) overal.
Vgl. a 11 e r w e g e. 4) in elk opzicht, in allen gevalle.
Allyëren. Zie a 11 e g e r e n.
.. Alike, alliken, alli c, bijw. Op eene geheel gelijke wijze, evenzeer, zonder verschil.
Allikegoet, bijw. Evenwel, toch.
Allikeveel, zelfst. onb. vnw. Evenveel.
Allikewel, bijw. z) Even wel, even zeer, insgelijks. 2) evenwel, echter, niettegenstaande dat.
Allinde. Zie ellende.
Alliage, allinglike. Zie a 1 i n g e, a 1 i n c 1 i k e.
Allinc, znw. Zie hall inc.
Al11no , bnw. Zie a 1 i n c.
Allinebroot. Zie hallincbroot.
Allinhen, -bene. Zie a 1 1 e e n k i n e.
Allincs , all=ncx. Zie a l l e n c s.
Allinsahelinge. Zie alle n s e l i n g e.
Allinse. Zie a 11 e i s e.
gllinseliage. Zie a l l e n s e 1 i n g e.
Allinskene, allinskens. Zie alleen kin e.
Allintlike. Zie a 1 e n t 1 i k e.
Allintselinge. Zip; allenselinge.
Alloys znw. o. Allodiaal goed.
Alloy. Zie a 1 o y (allooi).
Allorton, (uit aldor len ?), bijw. Daar, aldaar.
Allute. Zie a1ute.
Alluttel libel, - letlel, bnw., als onz. znw. Een
weinig, een klein beetje; verklw. alletielkijn, el-,
-luttelkijna. Hetzelfde.
Alluttel, -let/ei, bijw. Een weinig, eenigermate.
Verklw. alluttelkijn, • el-, letlelbj n, -ken.
Alluttelkin, -ken. Zie de beide vorige woorden.
Aim, uit allen:, allam. Zie a 11. a m e. Een stuk
huisraad, een gereedschap: „een aim oft geweer
brengen om den brant mede tuutene".
Almnachte, bnw. Almachtig.
Almachtich, alle-, -»mechtich, bnw. Almachtig.
Vgl. aelmechtich.
Almaehtieheit, alle(tt)., - mechticheit, znw. vr.
Almacht.
Almaenge, znw. vr. Duitschland. Vgl. a 1 e m a n.
Alman, alleman, zelfst. vnw. Iedereen, een iegelijk.
Almanac, znw. m. Almanak (16de eeuw).
Almarie, almarjs, znw. vr. Plankenkast, kast.
Almatike, znw. vr. Hetzelfde als dal in a t i k e.
Een opperkleed of staatsiekleed met wijde mouwen,
vooral: het gewaad van diaken en subdiaken bij
het misdienen.

dere metalen met goud en zilver, wettelijk gehalte,
ook: het met goud en zilver vermengde mindere
metaal.
Aloyeren, alogieren, zw. ww. Met mindere metalen vermengen (goud en zilver).
.Alombe. Zie al o m m e.
Alomme, -ombe, bijw. i) Over de geheele oppervlakte, overal. 2) alom, aan alle kanten.
Alommegaens, bijw. Rondom.
Alommeganc, -ombeganc, bijw. (Een zekeren
tijd) voluit, van het begin tot het einde.
Alommetomme, bijw. Aan alle kanten, rondom.
Alop, -up, bijw. Ten einde toe, geheel en al.
Alorh, znw. m. Gang, corridor.
Aloutsvleesch, -vleisch, znw. o. Elandsvleesch(?).
Alowiere. Zie aluwiere.
Alpe, alt, znw. Een schepbord aan het rad van
een watermolen; het wiel zelf heet wiel van alen,
of altwiel, alpenrat.
Alphtjn. Zie a l f ij n.
Alrande. Zie allerhande.
Alrandesins, allerhande-, bijw. Op allerlei
wijzen.
Trede, -reede, -reide, bijw. Alreeds.
Alreine,. -rene, bijw. i) Geheel, geheel en al,
2) gezamenlijk.
Alrune, -ruyn, znw. Alruin, alruinwortel, hek
-senoftvrwl
(lat. „mandragora").
Als. Zie hals.
Al B alles, ols, Bij w. genitief van al, als zelfsi.
vnw. — I. In het geheel, al te zamen; „hi regneerde
als twee jaer"; „als ware één" (in het geheel maar
één); „als eens" (in het geheel eens, niet meer dan
één keer); in als, in het geheel; in als noch in
deels, geheel noch gedeeltelijk; niet als, als niet,
als geen, in het geheel niet, volstrekt niet (niets) ;
als niet en connen van (an), in het geheel geen
verstand hebben van. — II. In de uitdr. als ende als.
i) In het geheel, alles te zamen genomen. 2) geheel
en al, te eenen male. 3) volstrekt, stellig; „dits te
lachteren als ende als". 4) stellig, ontwijfelbaar.
Als, voegw. Alhoewel, ofschoon, hoezeer, al; „si
moeten met haer wenen, als hadden si herten gehad als stenen"; „als was dat sake... nochtan";
al ware het; „waervan dattet oc sy, als van enen
seer cleynen dinghe".
Als, bijw. en voegw. Zie alle.
Als te boren, Als te voren. Zie bij a 1.
lsaen, bijw. Aldra, weldra, zeer spoedig.
A
A18aenken8. Zie ansaenken9.
'

Alaam _voegw. Alsof.

Alsamen, bijw. Ganschelijk, geheel en al.
Alsberch. Zie h a 1 s b e r c h.

ALTAERLAKEN.

ALSDAN.

Alsdan , as dan, bijw. Dan, in dat geval, alsdan.

Alsensop znw. o. Alsemsap.
Alsent. Zie a1sint.
Alsesulo. Hetz. als a1sosu1c.
Aisheels, alseels, bijw. In het geheel, geheel en

1lsd0e(n), bijw. Alstoen.
A1Be. znw. vr. Hetzelfde als a 1 s e n e , ie Art.

Al8e , als, as, bijw. Toonlooze vorm van also, en
daarmede in bet. gelijkstaande. Alzoo, zoo, evenzoo,
evenzeer; „wel was dat ors in sijn gewilt; alse was
Ferguut, diere up sat". Bij aanroepingen en bezweringen, „alse helpe mi sente Amand; alse geve mi
God". Veelal gevolgd door als(e) als voegw. bij vergelijkingen : „appelen als groot alse mans hovet";
„alse verre als". Als(e) goat, al zoo goed, wel zoo
goed, ruim zoo goed; alse wel, al zoo wel, ruim zoo
wel ; alse lief, wel (ruim) zoo lief, liever ; noch alse,
als(e)
nog eens
met hem
waren,
en a
alse dat i s
gereet
dath dat si
g
mochten varen".
Alse n als, asse, as, voeges. In dezelfde bet. als
also, doch als conjunctie opgevat. — I. Als vergelijkend voegw., als, zooals, gelijk : „claer als(as) die
dach"; nu en dan door bijgedachte (aan gel j c) met
een datief: „hij wert ontverwet als enen doden";
„alle den scape ende der coe"; „alse die vroede' _
vroedelike ; „ic ben als een die sterven waent" (ik
ga den dood te gemoet), omschrijving voor „ic
wane sterven"; alse te met eene onbep. wijs ter aanduiding van doel of strekking; „A. bereit sine vaert
alse te (om te) comene harewaert"; „alse hi dede",
= „so dede hi" (zoo deed
aan het slot van een zin, =
hij ook inderdaad) ; „als hi ooc en dede" (en zoo
deed hij ook niet). Nu en dan staat alse ook na een
comparatief; „dat meere feeste noit gesien en wart
else men •inden vergiere vant' ; „dat beter raet en
ware geen als dat men Gode aenriepe"; „roder alse een
crieke root"; „ic hads liever littel als vele". —
II. Als voegw. van _ wijze, als, als het ware of als
ware het (mnl. „alse hi hadde, als hi ware"), alsof:
„geanscijnt alst een mensch ware"; „alse hi ware
God"; gelj/c als(e), recht (rechts) alse, net alsof, juist
alsof; alse (quamsijs), alsof hij zeggen wilde. --- III.
Als voegw. van hoedanigheid.: als, als-zijnde; „alse
God so wilt God sijn gewerdt, alse vader met minnen
aneverdt, alse here ontsien." Ook zonder als: „hi
starf een heilich mensche; die daer regneert ghewarich God; hi sat coninc daer." — IV. Als verklarend voegw. als, namelijk, te weten: „onse cureyt,
als heer W."; „hi wert ayes geset up een paert, alse
dat anschijn achterwaert." Ook bij opsommingen,
namelijk. (in het Ndl. heeft als de bet. van ,,bijvoor beeld"); als dat, (namelijk) dat (conj.) : „si geeft die
ziele raet, als dal si alle ydele gedachten van haer
keert"; „so waer hij te vreden, als dat die abt der
vrouwen dat gaf'; alse van, alse te, wat betreft, met
betrekking• tot. — V. Als voegw. van tijd. Als, toen;
nu; wanneer (van het verledene, het tegenwoordige,
de toekomst); „als hi quam"; nu alse ic beur out";
„als ic sterve". — VI. Als voorwaardelijk voegw.
Als, indien, het gewone woord is of. — VII. Als
causaal voegw., ter uitdrukking van een grond: als
(naardien) du een mensche sijste ende niet God";
„als mach van dinen worden comen toren groot." —
VIII. Als expletief, d. i. voor de bet. onvertaald
kunnende blijven. Alse koe, alse wat, hoe, wat.
Vooral bij tijdpartikels, alse heden, alse morgen, else
in allen stonden; alse nu –• alse nu, nu-nu, nu
eens-dan eens, dan weder. Ook nu-alse nu, alse-

nu, a. nu-so, a. nu -te kant;

a. nu- daerna,

a. nu-

morgen.

Alseels. Zie aisheels.
Alsegedaen. Hetz. als a 1 s o g e d a e n.
Alse . Zie assel.
Alselgereu. Zie asse1geren.
Alsele. Zie alsulc.
Alselkerhande. Zie alsulkerhande.
AlSelp, uit als help, else helke, nl. (mi God), zoo
waarlijk helpe mij.
AIsdJx. Zie als u 1 x.

Allene, alsen, alsine, alsen, alssen, znw. vr. Alsem.
Alsene. Zie e t s e n e.
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al; niet eene ontkenning (niet, geen), volstrekt niet,
in het geheel geen.
Alsjjn. Hetz. als a is ij n.
Alsint, -sent, bijw. Steeds, voortdurend.
,Alsmaar, bijw. In het geheel slechts; met eene
ontkenning (die ook kan worden weggelaten); slechts
niet geheel, d. i. bijna geheel.
Alsnooh, bijw. Nog.
Alsnn bijw. Nu. Vgl. alse nu bij alse.
Also -soo, -soe, bijw. z) Alzoo, zoo; a. verre,
vele als, voorzoover ; also dicke, also menich
e. a. ; a. koude, seen, schiere, oollike, vroe, zoo
dadelijk, aanstonds; gevolgd door als(e) : zoodra als;
a. vele als iet, met eene ontk., zooveel als niets,
volstrekt niets. -- Also dat, zóódat, zoodat. Bij also
(en so) wordt herhaaldelijk gaen verzwegen: „ende
also ten cloostre waert" ; „ende also danen". Vgl.
bij s o : „ so henen". Bij verzekeringen onder cede:
also waerlike enz. ; „also moetic met eren leven".
2) evenzoo, ook zoo, insgelijks, eveneens, ook; a.
wel (wale), insgelijks, eveneens; noch a., nog al
zoo, nog eens zoo, wel eens zoo, dubbel zoo ; also
ne (of en), so ne, evenmin. 3) zeer, in hooge mate.
4) bi also (hier staat het woord met een znw. gelijk),
op die voorwaarde, voor het geval dat, indien ; in
geval dat, op voorwaarde dat, mits ; ten ware bi
also of, behalve voor het geval dat. 5) also staat
evenals so, dus, aldus, in de plaats van een object,
„ne gheloofdic niet also".
Also, -soo, -soe, voegw. Vgl. a 1 s e. -- I. Als ver
Als, zooals, gelijk „hi sal u alsoo-gelijkndvow.
(bij w.) bereiden, alsoo hi dede hem beiden". — II. Als
voegw. van tijd. Als, wanneer, toen, zoodra. — III. Als
grondaanduidend voegw. Naardien, daar, dewijl. —
IV. Als verklarend voegw. Namelijk, te weten, als.
— V. Expletief. Also hoe, hoe; also dat, als dat, dat.
Alsodaen, alsodanich, -sotanich, alsogedaen, bnw.
Zoodanig, dusdanig.
-o voegw. Als of.
Alsof, -off,
Als 0 elike ao elikerwise, -wis, bijw. Evenzoo,
insgelijks, desgelijks; a. als, op gelijke wijze als,
evenals, zooals (gevolgd door een hoofdzin met also).
Alsolijc, -lic, bnw. Zoodanig, dusdanig. Vgl.
a 1su1c.
Alsomenich, onb. vnw. Zoo velen. Vgl. bij
also, bijw.
Alsonder, voorz. z) Zonder. 2) behalve.
Alsonder, bijw. Behalve dat, bovendien.
Alsos. Zie als u s.
Alsostaen 2 -sosten. Zie a 1 s u s t a e n.
Alsosule, bnw. Zoodanig, dusdanig. Vgl. als u 1 c.
Alsotanieh. Zie a l s o d a n i c h.
Alsowie, onbep. vnw. Alwie.
Alssen. Zie a l s e n e.
Alste, bijw. Alte, veel te (als te, veels te).
Alster. Zie halster.
sister, znw. m. Ekster.
Alsteets, bijw.. Voortdurend, steeds, altijd.
Alstronomijn. Hetz. als a s t r o n o m ij n.
Alsule, sec, bnw., bijna altijd attributief ge bruikt. Zulk, zcodanig.
•

Alsulodanich, -tanicli, -tenich, -sultenich, Alsulcgedanich, bnw. Zoodanig, dusdanig.
Alsulkerhande, bnw. Zoodanig.
Alsuletenich, -sultenich. Zie a ls u 1 c dan i c h.
Alsuix, -sel r, bij w. Op eene zoodanige wijze.
Alsus, -sos, bijw. Alzoo, aldus.

Alsusgedaen, Alsustaen a Alsustanieh,

bnw.
Zoodanig.
,Alt, (oostmnl.). Zie out.
Altaer,, alter, altre, znw. o. Altaar. Zie o u t *a e r.
Altaerhere, alter-, -heer, znw. m. Onderpriester,
die een altaar te bezorgen heeft, vicaris.
Altaarlaken, alter-, znw. o. Altaarkleed.

ALTAERSTEEN.

AMBACHTSBEWARER.

Altaersteen, alter-, -sleyn, znw. o. Altaarsteen,
de gewijde steen in het midden van het altaar.
Altaerwiinge , aller-, znw. vr. Altaarwijding.
Altariste, -ast, znw. m. Hetz. als alt a e r h e r e.
A te, ook alten (onder den invloed van een volgend verbogen woord), bijw. i) Al te, te zeer.
2) zeer, in hooge mate ; a. sere, uitermate ; a. wel
(wale), buitengewoon wel of goed ; a. node, hoogst
ongaarne.
Alteen. Zie altenen.
Altegader, gadere, bijw. en onbep. vnw. In
het geheel, te zamen. — Bij een enkv. woord, alles
te zamen, geheel, gansch; bij een meerv., allen te
zamen.

Alwaers, in de uitdr. al waers naenen, wanen►
iets voor ernst of ernstig gemeend houden, in ernst
opnemen of opvatten. Zie w a e r.
Aswant, -went, -wint (limb.), voorz. en voegw.
--- I. Voorz. Totaan, tot. — II. Voegw. Totdat.
Aiwarich, bnw. Dom, onnoozel. Vgl. a e lwarich.
Alwarieheit, znw. vr. Onnoozelheid.
Alwege, bijw. Hetz. als a 11 e w e g e.
Aiweldich bnw. Almachtig. Vgl. a 1 g e w e 1dich.
llweldicheit, znw. vr. Almacht.
glwije, wijl, bijw. Op het oogenblik, voor het
tegen woordige.
AlWillens1 bijw. Uit eigen beweging, uit vrijen wil.
Amaehtich, -mzechtich, bnw. Machteloos, afgemat, verslagen, amechtig, uitgeput naar lichaam en
geest; a. sins sinnes werden.
Amachtieheit, -mnechticheil, znw. vr. Onmacht,
uitputting,, verslagenheid.
Amalereu. Zie amelgeren.
Amandel, -?Hander, amondel, znw. m. Amandel,
mangel ; ook : keelgezwel.
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Altehant, -hande, - handen, -pants, -hans, althants, althans, alfanis, bijw. i) Terstond, aanstonds,
oogenblikkelijk. 2) voor het oogenblik, thans. 3) van
het tegenw. oogenblik, nu. 4) van een oogenblik in
het verleden, zoo even; ook: pas, even te voren,
nauwelijks.
Altemale, alle-, - :nael, bnw. en onb. vnw. i) Te
eenen male, geheel en al, ganschelijk; met a.
niet, in het geheel niet. 2) grootelijks, uitermate,
zeer. — Bij een enkv. woord, geheel, gansch, al;
bij een mv., allen.
Altemet, almet, bijw. i) Allengs, achtereenvolgens. 2) allengs, langzamerhand. 3) somtijds, nu en
dan, telkens als er aanleiding toe bestaat. 4) altemet dat, al naarmate, naar gelang dat. Vgl. met, znw.
Altenen, alle-, -teen, bijw. Aanhoudend, voort durend, steeds; gedurig, telkens.

Altenengader, (al tenen Ander), altent -, bijw.

en onb. vnw. Geheel en al, ten volle, te eenen
male. — Bij een mv. znw., allen gezamenlijk.
Altenenmale, al tenenmale, bijw. Geheel en
al, ten volle.
Alter. Zie altaer.
Altesamen, bijw. Te zamen, gezamenlijk.
Altevoren bijw. Hetz. als als t e voren. Zie als.
-huevich. Zie o ut ho e v i c h.
Althoeviol,
Alt jt, -tijdt, ook altijts, bijw.
Altjjtvermeerder, znw. m. Titel van den duitschen keizer (vert. van lat. „semper augustus").
Altoe, bijw. i) Ook, mede, insgelijks. bovendien.
2) zoo ver, tot zoo ver, tot zulk eene hoogte. 3)
altijd door, steeds.
Altoewaert, bijw.. i) Reeds, alreeds, nu. 2) in
het vervolg, voortaan, van een bepaald oogenblik af.
Altoos, alle-, allen-, -toss, bijw. i) Altijd, bij
iedere gelegenheid, telkens. 2) in allen gevalle, alleszins, volstrekt ; voorzeker, stellig; altoos niet, niet
altoos, altoos en, in geen geval, volstrekt niet; a. geen,
volstrekt geen, niet één; neminermeer a., volstrekt
nooit meer; nierrui a., a. nierren, volstrekt niemand;
a. nieroer, volstrekt nergens; a. rnaer en, in het
geheel maar.
Alumbe, bijw. Hetz. als a 1 o m m e.
Alumnus, znw. m. Kweekeling; hij die door
iemand, ook eene stad, wordt onderhouden.
Alute, -nul, bijw. Van het begin tot het einde,
geheel uit; ook: ten volle, tot het einde toe.
Aluun, aluyn, alluyn, alun, znw. o. Aluin.
Alnnnachtich, aluyn-, bnw. Aluinachtig.
Aluut. Zie alute.
Aluutende, znw. o. Uiteinde; int a., in de
allerlaatste plaats, bij slot van rekening.
Aluwiere, ale-, alo-, -wire, znw. vr. Tasch,
buidel, beugeltasch.
Alve, albe, znw. vr. Het witte linnen kleed van
den dienstdoenden priester, koorhemd.
Alvinne. Zie a If.
Alvonder. Zie halfonder.
Alvore -voor, -voir, -voren, voegw. Voor, alvorens; alvoor ende eer, voor en aleer.
Alvoren, bijw. i) Van te voren, vooraf. 2) vooreerst, in de eerste plaats.
Alvorevoets, -voorvocts, bijw. Terstond, onmiddellijk.

Amandelboom (Amanderboom), Amandel
-mel,
Amandelnoot.
Amandeleit, znw. o. Een amandelgebak of eene

spijs, bereid met amandelen.
Amander, -boom. Zie amandel, -boom.
Amasone, znw. vr. Amazone.
Amasoonsoh, bnw. Amasoonsche vrouwen, Amazonen.
Amans, znw. o. en vr. Email, een geemailleerd
voorwerp, vooral : geëmailleerde plaat, veelal met
wapens, wapenschild.
Ambacht, ambocht, znw. m. Dienaar, beambte,
bediende.

Ambacht, ambocht, anbocht, ambet, ammecht,
ammel, amt, ambt, amt, znw. o. i) Bediening,
bedrijf, kostwinning; ambt, werkkring, ook van een
vorst. 2) kerkelijke bediening, het ambt van hoogere
en lagere geestelijken; kerkelijke plichten der leeken, die ambochten der heilige kerken; kerkdienst,
ook: het dienen eener mis; de woorden der mis;
ook: sacrament (o. a. het laatste oliesel); heilich amnbacht (ambt), het heilig sacrament der stervenden;
ook: de plaats waar iemand ligt die bediend is, in
zijn doodsbed (eene vrijplaats). 3) rechterlijke bediening; de bediening van den ambtenaar, wien de
waarneming der rechten van den landsheer was
toevertrouwd, meestal van de lagere (van amman,
schout en meyer), doch soms ook van de hooge
rechtsmacht of halsheerlijkheid gezegd. Vooral in
Holland, benaming der heerlijkheid met lagen rechtsdwang, ambachtsheerlijkheid ; a. heffen, een ambachtsheerlijkheid of erfelijk schoutambacht in leen ontvan.
gen. 4) rechtsdistrict, ambacht (in plaatsnamen, vooral
in de Vlaamsche en Zeeuwsche streken). 5) ieder burgerlijk ambt, elke post of bediening, door den landsheer of de overheid aan iem. toevertrouwd. 6) ambacht, handwerk, broodwinning, beroep; ambacht,
amt, amt doen, een bedrijf uitoefenen; der st,'it
arnfrte trecken, tien, de bedrijven ter begeving der
stad staande pachten. 7) gilde, ook: het lidmaatschap
van een gild. 8) dienst, werk, bedrijf, taak, verrichting; der ontfarmicheit a., het werk der barmhartigheid ; ook: functie, van eene zaak gezegd, b. v.
in de spraakkunst. 9) dienstbodenkamer.
Ambachten5 anabochter, znw. m. i) Dienstman,
ambtenaar. 2) lid van een gilde..
Ambaehthouder, znw. m. Opzichter over een
gild; ook: ambachtsman, lid van een gild (?).
Ambachtich, ambochticla, bnw., in de uitdr.
bochtige lede, de leden van het lichaam die in dienst
van andere staan, de functies der andere leden
mogelijk maken.
Ambaehtsbewarer, amboclits-, -bewaerre, znw.
m. Ambachtsbewaarder of - verzorger, benaming van
gegoede - ingezetenen, gekozen om met en tegenover

AMPULLE.

AMBACHTSGEVOLCH.

den schout de belangen
te behartigen.

van het ambacht (zie aid. 7)

Ambaehtsgevolch, znw. o. Collectieve benaming van alle rechten en voordeelen aan eene
ambachtsheerlijkheid verbonden, behalve het eigen
ambacht, d. i. het ambachtsheerlijk gezag.
-lijke

Ambaehtsbeerl icheit, znw. vr. Ambachtsheer

bevoegdheid van den-lijkhed,zownbt.„
ambachtsheer" als van „het gebied waarover zijne
bevoegdheid zich uitstrekte ".

Ambachtsheerscha p , znw. vr. en o. i) Ambachtsheerlijkheid. 2) ambachtsheer.
Ambachtshere, amboehts-, -heer, znw. m. Ambachtsheer, hi' die met het ambachtsrecht is bekleed.

Ambaehtshuus, znw. o. i) Rechthuis, zetel der
schepenbank. 2) werkplaats.
Ambachtsenape,

Handwerksgezel

amnbochts-, -knaeq,

(in een gild).

znw. m.

Ambaehtscneeht, anabochts-, znw. m. Hetzelfde.
Ambaehtsehap, znw. o. Hetz. als am b ach t s-

h e e r s c h a p.

Ambachtsliede, -ludo .

Zie ambachtsman.

Ambachtsman, ambochtsman, mv. -liede, -lude,

znw. m. i) Ambtenaar, dienaar, bepaaldelijk: de
schepenbode. 2) ambachtsman, handwerksman.
Ambachtsrecht o . Het recht tot. een ambacht,
eene ambachtsheerlijkheid behoorende.
Ambachtsteken - teiken, znw. o. Zinnebeeldige
voorstelling, attribuut van een handwerk of gild.
Ambaehtswereman, znw . m, Dienaar, bediende.

Ambaciate, ambassiate, ambassate, -saet, znw.
m. Gezant, afgevaardigde.

Ambelaken. Zie ammelaken.

Amber, ammer, znw. m. of o. Grijze amber, ook
ambergrijs geheeten, eene soort reukwerk of specerij.
2) gele amber, barnsteen.
Amber s. Zie amber.
AmberiII ammerg n, -ren, bnw. Van barnsteen.
ij

.

Ambersteen, ammer-, znw. m. Barnsteen.

Ambicie,

-tie, -ci,

znw. vr. Eerzucht.

Amblant, bnw . Den tel gaande, telganger, van
of muilezel gezegd.
Ambocht. Zie am b acht, ook de samenstel

paard

Amboehter . Zie a m b achter.

-linge.

bnw. Aamborstig, kortademig.
Amborstich,
Ambt. Zie a m b a c h t; ambt was de bepaalde
benaming voor eene onderverdeeling van het platteland (vgl. het Oldampt).
Ambtman, znw. m. Zie a m t m a n.
Ame s aem, znw. vr. Aam, eene maat voor vloeian-,

stoffen.

Ame. Zie ha m e.
Amecht, ammecht. Zie a m b a c h t.
Amechte, bnw. Hetz. als a m a c h t i c h.
Amechtich . Zie a m a c h t i c h.

Amechticheit, znw. vr. Hetz. als a m a c h

ticheit. AmeehtiII e, aem-, znw. vr. Uitputting.
Ameide, Ameie. Zie h a mei d e.
Amecanne, -kan, znw. vr. Naam van eene wijnmaat. Vgl. a m e n, ww.
Amelaken. Zie ammelaken.
Ameldonc. Zie a m i d o e n.
Amelgeren, ainmel-, amael-, amaleren, etaleren,
- ieren, zw. ww. tr. Emailleeren, brandschilderen,
kleuren op metaal schilderen.
Amen, znw. o. i) Amen, het slot van een gebed;
2) eene onomstootelijke waarheid; so waer als amen.
Amen, zw. ww. tr. i) Een vat, ijken; 2) wijn,
roeien. Vgl. a m e r en a m i n g e.
Amende, znw. vr. Boete, straf.
Amer, znw. m. Amer, amel, eene soort van tarwe
of weit.
Amer, aemer, znw. m. IJker. Vgl. a m e n.
Amerael
. Zie amirae1.

Amerdipn, znw. o. Heete asch.
Amerie, znw.

vr. Keuring

of ijk van vaten.
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Amersade. Zie e m m e r s a d e.

Amete znw. vr. Mier, eemt, groote mier.

Ametenei, znw. o. Mierenei.
Al'netiste, znw. m. Amethyst, een edele steen.

Amy , tusschenw. Ai mij ! wee mij!

Amidoen - amnidom, ameldonc, znw. o. Amelmeel,
zetmeel, stijfsel.
Amië, amye, znw. vr. i) Vriendin, geliefde. 2) bijzit.
Amiesehap, amy-, znw. vr. Concubinaat, de toestand van bijzit ; a. driven, iemands bijzit zijn.
Amict. Zie a m i t.
gmig, znw. o. Eene specerij.
Amjs, znw. m. i) Vriend. 2) minnaar, boel.
Aminge, znw. vr. Keuring of ijk van vaten.
Vgl. amen.
Amirael, ame-, amme-, ammi-, admi-, mirael,
znw. m. i) Emir, vorst over Sarracenen en Turken.
2) legerhoofd, vlootvoogd; ook amirael van der see,
Ier see.
Amiraude, amiraullde. Zie e m e r a u d e.
Amit, amict, ammit, amicte, mitte, znw. vr. i)
De witte doek, waarmede de priester bij de mis
borst en schouders dekt. 2) hoofddoek.
Amlaken. Zie ammelaken.
Amman, amfiman, znw. m. In Vlaanderen en
Brabant, hetz. als a m pt m a n.
Ammanie,

ammannie, ammenie,

znw. vr. i) Het

rechtsgebied, ook: het ambt van den „amman". 2)
het gebouw dat onder beheer en toezicht .van den
„amman" tot gevangenis of gijzelhuis diende .

Ammanrle, znw. vr. Hetz. als a m m a n i e, x).
Ammanschap, znw. vr. en o. De bediening van
den „amtman.
Ammo, znw. vr. Voedster, min.
Ammo, znw. vr. Vat. Vgl. a m e.

Ammecht. Zie ambacht.
Ammelaken ambe-, am-, ame-, znw. o. Tafel laken; data. oden, olesen, weren (wvlaamsch), het
tafellaken wegnemen, de tafel afnemen.
Ammelgeren. Zie amelgeren.
Ammenborste, znw. vr. Borst der min.
Ammenie. Zie a m m a n i e.
Ammer. Zie a m b e r.
Ammerijn, ren. Zie a m b e r ij n.
Ammersteen. Zie ambersteen.
Ammet, ammeyt. Zie a m b a c h t.
Ammirael. Zie amirael.
Amne, znw. Rivier, stroom.
„moorse, znw. vr. Lokaas.
Amorous, -roos, bnw. Verliefd; znw. afnorose,
i geestelijken zin.
minnaar, ook in
-

Amoroselike,

amorous - ,

bnw. Op de wijze van

verliefden.

Amors,

amours, amoef -s,

znw. o. Liefde, min-

genot.

Amortisacie, znw. vr. Verlof om in de geestelijke hand te brengen.
Ampel, bijw. Breed, uitvoerig.
Amper, bnw. i) Scherpzuur, wrang, ook: bitter.
2) bitter, hard, onaangenaam voor iemand.
Ampt. Zie ambacht.

Amptbedriver, znw. m. Ambtenaar, hij die het
eene of andere ambt bekleedt.
*Amptbroeder, znw. m. Ambtsbroeder, collega,
ambtgenoot.
Ampten, zw. ww. tr. Het laatste oliesel aan iem.
toedienen.
Amptman, znw. m. i) Hetz. als a m m a n, maar
vooral gebruikt in de noordelijke gewesten. Benaming
van den landsheerlijken ambtenaar, die elders
„schoutete" of „schout" en hier en daar „drost" werd
genoemd. 2) regeeringspersoon, ambtenaar; mv.
a^nfitliede, -luede, de overheid.
Amptsnster. znw. vr. Vrouwelijke ambtgenoot.
Ampulle, ajbulle, ampul, kulle. z) Kruik, flesch,
kan met wijden buik; ook, in de katholieke kerk,
bestemd voor het bewaren der heilige olie. 2) het
schuim op de urine; ook verkleinw. ambullek jn.
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*Amser, znw. Unster, bascule.
Amt. Zie a m p t en de samenstellingen.
An, voegw. Als.
An, voorz. Zie a e n.
An, ww. Zie onnen.
Anborstich. Zie a m b o r s t i c h.
Anacorite, It, znw. m. Kluizenaar.
Anbaeht, - bocht. Zie a m b a c h t.
Anchel, znw. m. Wrevel, weerzin, hekel.
Andach aen-, znw. m. Octaaf, de achtste dag

na een kerke
lijk feest.
Ande, harde, tiende, znw. vr. en o. i) IJver,
drift, heilige begeerte. 2) drift, toorn ; sine a. wreken,
zijn toom wreken, wraak nemen op hem die of
over datgene dat de toom veroorzaakte, (ook met
God als onderw.); enen sine a. vergeven, zijn toom
(over iemands schuld) vergeven, hem de schuld ver
enes, Gods a. wreken, den hoon God of een-gevn;
inensch aangedaan wreken op zijne vijanden ; hem
ter a. sellen, zich vertoornen en willen wreken.
3) ,gevoel van ergernis of spijt, leedgevoel; des a.
hebben, zich ergeren. 4) verdriet, smart, leed, subjectief en objectief; sonder a., zonder verdriet d. i.
met ingenomenheid.
Ande, mv. Zie h a n t.
Ande , ( westfriesch). Hetz. als e n d e, voegw.
Andelen. Zie handelen.
Anden, handen, zw. ww. tr. i) Pijnlijk aandoen, grieven, ergeren, met de bijgedachte dat iem.
daardoor tot wraak aangezet wordt, met eene zaak
als ondw. .2) iem. benijden. 3) zich ergeren en die
ergernis doen blijken. 4) zijne ergernis over iets
door daden toonen, nl. door er wraak over te
nemen.
Andene, andeen, andein, znw. Eene bepaalde
soort van staal.
Ander, bij v. en zelfst. vnw. i) Tweede; dander
Martin, de tweede M.; ten anderen male, ten twee.
den male; die (dat) anderde; (met) hem anderen,
met hun tweeën, met. hun beiden. 2) de tweede, de
andeir, van twee personen waarvan te voren de
eerste genoemd is (lat. a 1 t e r). Veelal staat hier
ander zonder lidw.; etc groet anderen; elc was
anders viant (vgl. ndl. „elkander"); manli c (haerljc, haergeljc) andren, elk van beiden den ander
(ndl. „malkander"). Ook ander alleen (zonder elc)
drukt wederkeerigheid uit, „in anders arm waren si
bevaen"; later die ander: „wi sijn die den anderen
minnen mogen". 3) van tijdruimten, de naaste,
naastaangrenzende, zoowel de naastvoorgaande als
de naastvolgende; sanderdages, (des) anders dages,
's anderen daags; over anderen dach, om den anderen
dag. 4) ander, lat. alias. Als zelfst. vnw., m., een
ander: „felre wart noit geboren ander"; onz., anders iet, iets anders; anders genoech, genoeg anders, van andere dingen; anders dan, iets anders
dan; negeen ander, niets anders; een ander, iets
anders. „Lantsheren ende ander papen", d. i. anderen, nl. papen; „eenen saluyt (een gouden munt)
ende enen anderen (nl.) silveren penninc".
Anderalf. Zie anderhalf.
Anderdages, bijw. i) Den vorigen dag. 2) den
volgenden dag. 3) dezer dagen, onlangs. 4) kort
daarna (?).
Anderde, bnw. Zie an d e r. Andenie wolle, zie
an d er w oil e; it anderde, met een ander, met u
beiden.
AndereII zw. ww. tr. Veranderen.
Anderhande, bijw. uitdr. Van eene andere
soort. Vgl. h a n t.
Anderhalf, -alf, telw. Anderhalf.
Anderhalfsehat bijw. Anderhalfmaal de (eene
bepaalde) waarde. Vgl. schat.
Anderheit, znw. vr. i) Het anders zijn, onderscheid, het tegenovergestelde van „eenheid ". 2) het
anders zijn, het vervreemd zijn van zich zelven,
verstrooiïng of verbijstering van den geest. 3) verschil, oneenigheid.

ANE

Anderhort, znw. Ruzie, oneenigheid, botsing.
Anderleye, bijw. uitdr. Van eene andere soort.
Anderlino, znw. Achterneef, neef in den tweeden

graad.

Andermael, anders-, bijw. Andermaal.
Anderman s vnw. Een ander.
Andermande, znw. Benaming van laken van
eene bepaalde bewerking.
Anders, anderst, bijw. i) Op eene andere wijze,

ook : op eene andere plaats. 2) in een ander geval.
3) anders, van een andere soort ; a. vele liede, veel
andere menschen ; a. gene have, geen ander goed;
anders •enich; a. menieh; als vnw. gebruikt; a. dat
daertoe hoort, het andere dat er bij hoort, hetgeen
er verder volgt; ende a., en het overige, en de
rest. 4) voor het overige, verder, vervolgens. 5) ten
minste, althans, anders. 6) a. dan, tenzij, behalve
dat, ten ware dat, dan dat.
-Andersaten. Zie verandersaten.
Andersins, anders-, sints, -sens, -seins, bijw.
i) In een anderen zin, op eene andere wijze. 2) aan
den anderen kant, anderdeels. 3) anders, in het
andere geval. 4) anders, althans, ten minste. 5) In
eene andere richting, naar een anderen kant, naar
elders, ook : elders. 6) als onbep. vnw. en bij een
enkv. en eery mv. woord. Iets anders; anderen; van
gescutte, van hoeder of a. ; met netten no a., als a.,
etcetera; bij wisselaers ende a., en anderen.
Andersmael. Zie and ermae1.
Anderst. Zie anders.
Anderstont (an der siont), bijw. Tot a. dat, totdat;
eer, vore a. dat, voordat.
Anderswaer, ander-, waert, -wart, wert, bijw.
t) Op eene andere plaats, elders; van a., van elders;
luttel a., bijna nergens elders; a. toe, ergens anders
toe, tot iets anders. 2) naar eene andere plaats.
Anderswaerher, bijw. (oostmnl.). Van elders.
Anderswaert. Zie a n d e r w a e r.
Andersweer, znw. m. Achterneef, kind van een
vollen neef of nicht.
Andertiere, bijw. uitdr. als bnw. Van eene andere
soort.
Andertjj ts, -bijw. Eertijds, voor eenigen (een
langeren of korteren) tijd, op een anderen tijd (in
het verledene).

-

Anderwegen, bijw. i) Ergens anders. 2) naar

elders.

Anderweide, -en, bijw. (oostmnl.). Anderwerf,

wederom.

Anderwerf, -waerf, -werve, - werven, bijw. t)
Ten tweeden male; ook ianderwerftide. 2) een
ander maal, op een anderen keer, zoowel: vroeger,
voGrheen, te voren, voormaals, als: later.
Anderwjj s bij w. Eenigermate, tot op zekere hoogte.
Anderwolle, -wol, znw. vr. Wol van eene min-dere hoedanigheid, wol van het tweede scheersel (?).
Ook anderde wolle.
Anderwort, - voort, znw. o. Uitspraak, eig.:
antwoord, verantwoording (?).
Andlalne. Zie a 11 a m e.
Andolie, znw. vr. Beuling.
Andries, znw. m. Andreas, de apostel. Sint A.
dacht, 3o November; Sint A. avont, 29 Nov.; St.
Andriescruce, liggend kruis; in de wapenkunde,
schuinkruis; Andriesgulden, ook andries, eene gouden munt, genoemd naar de afbeelding van den
apostel Andreas met zijn kruis.
Andside , bijw. Uit an de side (?). Ter zijde.
Andgast. Zie h a n t v a s t.
Andwerp. Zie antwerp.
Andwort e. a. Zie a n t w o r t e. a.
Ane, bijw. en voorz. Zie a e n.
An,e, aen, an, ayn, voorz. en bijw. - I. Voorz,.
t) Zonder, vrij van; vooral oostmnl. ; ane vaer, aen
argelist, zonder vrees, arglistigheid. Algemeen mal.
is ane (oen, an) minen (dinen, sinen enz.) danc, tegen
mijn enz. wil, mijns ondanks; ook sonder danc. -- II.
Bijw. as a. sin. i) Iets kwijt zijn. a) vrij zijn van iets.
-

ANE.

Ane j znw. Zie anichhere, - vrouwe.
Ange, znw. m. i) Angel, prikkel. 2) inwendige

prikkel, aandrang. 3) aandrang, luim, opwelling.
jnge, bijw. Eng, benauwd, beklemd. Het is mi
ange, het benauwt, beklemt mij ; het wert , mi ange,
het wordt mij bang om het hart; het doet mi ange,
het kwelt of benauwt mij, doet mij zeer.
Angel, znw. m. i) Angel, haak, ook: vischhaak.
Zie voetangel en vischangel. 2) prikkel;
den angkel des dools.
Angel. Zie engel.
Angel. Zie hangel.
Angelen, zw. ww. trans. (Met den angel) steken.
Angelen, zw. ww. intr. Hengelen. Zie h a n g e 1 e n.
Angelich, bnw. Met angels voorzien, stekelig.
Angelier, znw. m. Anjelier.
Angelot, znw. m. Naam van eene gouden munt.
Angen. Zie hangen.
Anger, -ier, znw. m. Veld; weide, beemd.
Angermonie,. znw. Naam eener plant, 'agrimonie (bij Dodon.).
Angest. Zie an x t.
AIIgien. Zie engien.
Angier. Zie anger.
Angoen. Zie e n i o e n (o n i o e n, o n g o e n), ui.
An s8e, angwisse, anwisse, znw. vr. Benauwd.
heid, pijn, ook: angst voor den dood, doodstrijd.
Anguissen, angwissen, zw. ww. tr. Kwellen,
benauwen, in het nauw brengen.
AnguWisse, angwisse, znw. vr. Eene soort peer.
An wisse. Zie a n g u i s s e.
Aniehhere, (oostmnl.) znw. m. Grootvader.
niehvrouwe, (oostmnl.) znw. vr. Grootmoeder.
ngg, annijs, anies, znw. o. Anijs.
Anijsconf jt, znw. o. Een gebak met anijs bereid.
AD AAII, anjuen. Zie a j u e n.
AIIke anken (oostmnl.), znw. m. Boter.
.Ankef, znw. m. Enkel. Vgl. an c 1 a u.
Anker, znw. m. (en o. ?). i) Anker, scheepsanker;
den anker uitwerben, schieten, het anker uitwerpen ;
den anker winnen, het anker inhalen. 2) ijzeren
houvast in steenen muren.
Anker. Zie hanker.
Ankeragie , - age, znw. vr. Ankergeld.
Ankeren, zw. ww. -- I. Intr. i) Ankeren, het
anker uitwerpen; ook: landen. 2) ankers in muren
slaan. -- IE. Trans. i) Ankeren (een schip). 2) beves-

I

tigen,

Ankerhovet,

ankers -, -hooft, znw. o. Anker-

hoofd, hoofd of uitstekend gedeelte van een anker
in een muur.
Ánkerie, znw. vr. Met ankers bevestigd metselwerk.
Anhereabel, znw. m. Ankerkabel.
Ankereorde, coorde, znw. vr. Ankertouw.
Ankernagel, znw. m. Een nagel dienende om
de veer van een muuranker aan den balk te bevestigen.
Ankerreep znw. m. Ankertouw.

Anolan, -cliia, -clauwe, -cluwe, -cluwen. Ook
anclief, znw. m. Enkel.
.Antilief. Zie a n c l a u.
Anoljc, bnw. Angstwekkend, gevaarlijk.
Anoln, ancluwe(n). Zie a n c 1 a u.
*AIIOSel, znw. o. Angst, benauwdheid (van angen)
óf verkeerde lezing voor antsel, ansel, wraak, wrok
(van arden). Vgl. Mnl. Wdb. op an c hel.
Anost. Zie a n x s t.
Ancsteljjo. Zie anxte1ijc.
Anlame. Zie alla ni e.
Anne. Zie a e n, bijw.
Annin. Zie hannen.
Annunciesse, znw. vr. Aankondiging, boodschap, bep. Marra Boodschap.
Anooy, Anoot, znw. o. Moeite, last.
Anoyeren, zw. ww. tr. Goedkeuren, honoreeren.
Ansaenkens, bijw. Telkens, aanhoudend.
Anse Ansebroeder. Zie h a n s e, h a n s ebroeder.
?

ANTWORDEN.
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Angel. Zie ants e 1.
Ansel.. Zie a s s e 1.
AIInul, znw. o. Hetzelfde als a y s ij 1.
Anst. Zie a n x t.
Antave. Zie h a n t h a v e.
Ante , znw. (oostmnh). Zie a e n t.
Antekerst. Zie antikerst.
Antenoos, -oys, znw. Vischjes een jaar oud.
AIIter, voeges. An/er -- ofte (of), hetzij — of;

of --- of. Vgl. a n t w e d e r.

Anteren. Zie hanteren.
Anteringe, - ieringe. Zie hanteringe.
Anthovet, - hooft, znw. o. Dam, waterkeering,

ophooging van den grond ; ook : stoep, drempel.

Antieren. Zie hanteren.
Antiffenaer. Hetz. als antiphonae1.
AIItlffene, -fen, - effene, - ifene, antibhene, antifA

phone, znw. vr. Eig. een kerkelijk beurtgezang aan
woorden uit de H. Schrift ontleend, en door twee
koren gezongen ; later ook de schriftuurplaatsen die
vóór en na de psalmen gezongen worden, alsmede
gezegd van sommige gebeden ter eere van Maria e.a.
Antjjc, -tiec, bnw. Ouderwetsch; op sin antique.
Antjjedraeyer, anttjck-, -dreyer, znw. m.
Kunstdraaier.
Antij osnider, znw. m. Beeldsnijder.
Antikerst, ante-, ant-, en/c-, - kerst, - korst, znw.

m. Antichrist.

Antiphenboee, znw. o. Hetz. als a n t i p h o-

nae1.

Antiphonael, antifemel, znw. o. Een boek
waarin de „antiphonen" of „antiffenen" staan opgeteekend.
Antkerst. Zie antikers t.
Antlaets, znw. (oostmnl.). Aangezicht.
Antlame. Zie allame.
Antonia, Antonie (Sin/c-), znw. m. De Heilige
Antonius, Sint Anthonie (ii Januari). In Sint A.
gilde sijn, onder curateele staan; stadkind of stee kind gemaakt worden; Sint-Antonievarken, een aan
het Sint-Antoniegilde toebehoorend varken.
.Antraes, an/race, znw. m. Pestkool.
Antschtjn, znw. o. Hetz. als a e n s c h ij n.
Antsel, ansel, znw. o. Wraak, wrok. Vgl. a n-

chel.

Antvast, Zie h a n t v a s t.
Antweder, antwer. Hetz. als a n t
-worde, -woirde, -woorde, znw. vr.
Tegenwoordigheid. In enes (Gods) a., in tegenwoordigheid van; tuges antwerde, antwerdes, in tegenwoordigheid van getuigen; antwerdes steen, tegenwoordig
zijn, voor het gerecht staan om zich te verantwoorden.
Antwerde. Zie a n t w o r d e.
Antwerden, -warden, - worden, zw. ww. tr.
Leveren, overleveren, ter hand stellen.
Antwerden. Zie a n t w o r d e n.
Antwerder. Zie a n t w o r d e r.
Antwerdes. Zie bij antwer d e.
*Antwerc, znw. o. Werktuig, instrument. Zie

Mnl. Wdb. op h a n t w e r c, Aanm.
Antwerp, znw. m. Het tegen het water opgeworpen land, dam.
Antwien, bij w. Hetz. als. o n t w e e.
AntWilen, bijw.; wilen (ende) antwilen, op tijden
en hunne weertijden, te allen tijde.

Antworde, and-, - woordti, -wois de, - zeverde, znw.
vr.; antwort, -waert, znw. vr. en o. i) Antwoord.
2) toestemmend antwoord, plechtige belofte. 3) beantwoording van een groet, eene toespraak. 4) ver
rekenschap; verantwoording voor het-antwordig,
gerecht, antwoord op eene aanklacht of een eisch,
verdediging; worde ende a., tale ende a, het door
beide partijen aangevoerde; a. neonen ende geven,
eene schikking met iemand treffen.
Antworde. Zie a u t w e r d e.
.hntworden, and-, - woorden, -woirden, - werden,
-waerden, zw. ww. tr. i) Antwoorden. z) rekenschap
afleggen, verantwoording doen; antwoorden op eene
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aanklacht of een eisch. 3) de partij, de verantwoording voor iemand op zich nemen, voor iemand pleiten . 4) beantwoorden aan, overeenstemmen met.
Antworder, -woorder, -werder, znw. m. Gedaagde.
Antwordes . Zie bij a n t w e r d e.
Antwordinge, -wer Binge, znw. vr. Verantwoording, ook : het voor iemand antwoorden, pleiten,
instaan ; bescherming, verdediging.
Antwortsbrief, antweris-, znw. in. Schriftelijk
antwoord.

Aport, znw. o. Vrijwillig geschenk, offerande aan
geestelijke gestichten of personen.
Apolttjf, apoeri f, znw. o. Misgeboorte. Vgl.
abortij f.
Apostate, znw. m. Apostaat, afvallige, renegaat.
Vgl. v e r n o y e e r t. — Apostateren .
.Apostel, znw. m. Apostel. Ook de twaalf armen,
ween men op Witten Donderdag (zie m a n d a t e)
de voeten wiesch.
Aposteldach, znw. m., mv. Aposteldagen, aftostelen-, ahosiolen-, heilige dag aan een der apostelen gewijd ; in het bijzonder : Peter en Paulus,
29 Juni ; aller apostelen dach, apostelscheiding, 15 Juni.
Apostels. Zie apostille.
Aposteljo, bnw. Apostolisch.
Apostelinne, af ostolinne, znw. vr. Apostelin.
Vooral van Maria Magdalena, die de boodschap der
opstanding aan de apostelen bracht.
Apostelmisdach, ajjiostel-, -snesdacla, znw. ni.
Hetz. als a p o s t e l d ach ; ook : kerkdag aan een
der apostelen gewijd.
Apostelscl , ajbostoolsch, bnw. Apostolisch.
Apostelsehap, znw. o. Apostelschap, de bediening van apostel.

Anwisse. Zie anguisse.

luxel. Zie hancse1.
Anxene, anxen, znw. vr. i) Benauwdheid, pijnlijke of angstige toestand, nood en gevaar. 2) benauwdheid, angst.
Anxenen, zw. ww. tr. In benauwdheid, in een
pijnlijken toestand brengen, beangstigen.
Anxt, ancst, angest, angst, aassi, anx, hancsi,
znw. m.; anxte, znw. vr. i) Benauwdheid, pijnlijke
of angstige toestand, gevaar. 2) risico. 3) benauwdheid, vrees, verlegenheid, angst. 4) vrees, ontzag.
5) schaamtegevoel; gecke a., valsche schaamte.
Anxteljj0, ancsi-, anst-, anx-, ans-, bnw. i) Benauwdheid of kwelling verwekkend, pijnlijk.
pijnlijk. 2) gevaarlijk. 3) angstwekkend. — Anxtel

Anxtelike, ancst-, anchst-, bijw. r) Met angst

of vrees, bevreesd. 2) gevaarlijk, hachelijk. 3) op een
angstwekkende wijze, verschrikkelijk. 4) als bijw. van
graad, ontzettend, buitengewoon, geweldig.
geren, zw. ww. — I. Trans. Angst aanjagen, benauwen. — II. Intr. i) Vreezen, gruwen, ijzen,
angstig zijn. 2) zich angstvallig en zorgvuldig gedragen, zich uitsloven.

Anxteneren, zw. ww. tr. Beangstigen, benau-

wen, vrees aanjagen.
Anxteneringe, znw. vr. Vreesaanjaging.
Auxteren, zw. ww. tr. Beangstigen, benauwen,
kwellen.
Ánátieh, Anxtichljo, bnw. Angstig, beangst.
Anxtvoudelike, voldélzke, bijw . Zorgvuldig,
angstvallig, met zorg en inspanning. — Anxtvoudich, - voldicli. — Anxtvoudieheit, - voldicheii.
Aoest, znw. m. Augustus.
*p. Zie nap.
Ape, znw. m. Aap.
Apee1, ajj5eel, abel, znw. o. i) Oproeping voor
het gerecht. 2) hooger beroep, appèl. 3) slagwerk in
eene klok; verklw. ajbeelkijn, klokje, bel; ajôeelwiel,
adel -, rad waarmede een slagwerk in beweging
wordt gebracht.
Apeert, bnw. en bijw. — I. Bnw. i) Flink, kloek.
Vgl. op e n b a e r. 2) onbeschaamd, schaamteloos. —
II. Bijw. i) In het openbaar. 2) onbeschaamd.
Apel . Zie appel.
Apel. Zie ape el.
Apen (oostmnl.) . Zie open.
Apenstert, znw. m. Apenstaart. Naam der ge
-vangeis
te Zutfen.
Aper, bnw. Open, vacant, onbeheerd, verlaten,
van goederen; aj5ere djfc (vooral te Utr.), hetz. als
b ij s t e r; misschien ook: open, van brieven.
Apergoet, -guet, znw. o. Onbeheerd, opengevallen goed, goed zonder eigenaar.
Aperinge . Zie h a p e r i n g e.
Aperment. Zie operment.
Apert . Zie apeert.
Apertich, bnw. Bekwaam, handig.
Apertise, znw. vr. Behendigheid, kunstgreep.
-

Apie, znw. Eppe, juffrouwmerk.
Apinne, znw. vr. Apin. Verklw. atinnekijn,
- neigen, apinnetje.
.plein, znw; int afhein, filain, duidelijk, open.
lijk, met name.
Aplom p e, znw. vr. Plompe, waterlelie.
dp ointement znw. o. Schikking of regeling
tot bijlegging van een geschil, dading. — g oin-

teren.
p
Apolljjn, znw. m. God der Sarracenen (Apollo).

Aposteme, znw. vr. Gezwel.

A.postemeren, zw. ww. intr. Zweren.

Apostille, a^osiéle, znw. vr. i) Beroepsbrief, fra.
„lettre d'appel". 2) kantteekening, naschrift, aanbeveling toegevoegd aan eene petitie of memorie.
Apotecarie, -ticarie, znw. vr. Apotheek, kruide
-nierswkl,
specerijenwinkel.
Apotecarijs, znw. m. Kruidenier, apotheker.
Àp otheke, ajbjeteke, ahieke, -teek, znw. vr. Ap o .
theek, specerijen- en kruidenwinkel. — Apoteker.
p
Apoticarie. Zie apotecarie.
Appatissement znw. o. Schatting, geldheffing.
Appeel, a¢ftcl. Zie ape e 1.
Appel s adel, znw. m. i) Appel; iet vercoften om
een aftftel of om een ei; een soete a., een sure a.,
een verrotte, vorte a., een ganse (gave) a.; a. van
granaten (ook: pumegarnate) ; granaatappel; a. van
aranyen of aranieaphel, (ook ponterancie), oranjeappel. Verklw. aftftelkijn, ahelk jn, appeltje. 2) appel
van het oog, oogappel. Zie o o chap pel. 3) appel
van het zwaard, ronde knop boven aan het gevest.
,

4) appelvormig sieraad boven op tenten, bekers,
e.a. ; appel boven op een helm ; kroon, torenspits.

Vgl. pumeel

en pijnappel.

Appelachtig, aftfteld- bnw. Appelachtig.
Appelaar, -ere, znw. m. Appelboom.
Appelbane n znw. vr. Bank of stalletje op de
markt waar appelen verkocht worden.
Appelbete, saw. vr. en m. Appelbeet, vooral
met toespeling op de Paradijs-geschiedenis.
Appelbloesem, znw. m. — Als bnw., als appelb oesem, met de kleur er van.
Appelboom, znw. m.
Appeldrang, znw. m. Appeldrank, appelwijn.
Appelgarnate, granate, gernate, znw. in.

Granaatappel.

Appelgrau, -gra, bnw. Appelgrijs, appelgrauw.

Appelhac, znw. m. Appelkoopman.
•ppelkijn, znw. o. Appeltje; ook: kleinigheid.
Appeleoper, znw. m. Appelkoopman.

Appellaeie, -atie, znw. vr. Beroep op eene

hoogere rechtbank.
Appelleren fteleren, - ieren, zw. ww. intr.
Zich beroepen op, een beroep doen op.
Appelman, znw. m. Appelkoopman.
Appelmanger, - menger, znw. m. Appelkoopman.
Appelmate, znw. vr. Appelmaat die verpacht
werd de door de stad geijkte maat, waarmee appelen
moesten worden afgemeten.
Appelpap , znw. vr. Appelmoes.
Appelpo te, znw. vr. jonge appelboom.
Appeirooster, znw. m. Rooster om appelen te
braden.
Appelsehale, znw. vr. Appelschil.

APPELSPISE.

Appelspise, znw. vr. Een gerecht van appelen
of met appelen bereid.
Appelstede, znw. vr. Appelboomgaard, plaats
waar appelen groeien.
1ppeltasseye, zuw• vr. Appelkoek, appeltaart.
Appeltere, znw. vr. Appelboom.
Appelvaer, bnw. Appelkleurig.
Appelvat, znw. o. Een vaatwerk ter opdiening
van appelen.
Appelvercoper, znw. m. Appelkoopman.
Appelverwaerre, znw. m. Appelkoopman, eig.
hij die appelen in het groot opdoet.
appelvrucht, znw. vr. Appel, aan den boom.
Appelwtjn, znw. m. Appeldrank, appelwijn.
Appendance - anclze, znw. vr. mv. Aanhoorigheden. Vgl. appendicie.
Appendieie, znw. vr. i) Aanhoorigheden, bij
een bepaald grondgebied. Hetz.-honged,va
beteekent a p p e n d ij i s c,h a p, mv. ajendij1schej5e. 2) het aanhangen van het zegel aan eene
oorkonde.
1ppertise. Zie a p e r t i s e.
Appetjjt, znw. m. i) Lust, trek, aandrift. 2) eet
ook: „appetijt van etene ende van drinken". -lust,
.Appointement, znw. o. Schikking, regeling,
overeenkomst, dading.
Approberen, zw. ww. tr. Goedkeuren, zijn zegel
hechten aan, prijzen.
AppnlleL znw. vr. Zie ampulle (apulle).
Aprel. Lie op rel.
April, ajbrel, a riël (rijmende op wel), znw. m.
April; ook: die april, aprul, aprille.
Aprilsch a ahrulsch, bnw. Van april.
Apteke, -ker. Zie apoteke, -ker.
gpulle. Zie ampulle.
Aquarijs, znw. m. Waterman (in den dierenriem).
Agnitanee, -eren. Zie acquentance, -eren.
Arabi, bnw. Arabisch; ors a., arabisch paard,
renpaard.
Arabj n, -ien, bnw. Arabisch; znw. Arabier.
Araenge, grange, -ce, aranie, znw.; aj5 el van
artsengen, oranjeappel. — Als bnw., oranjekleurig,
en als znw., naam van eene oranjekleurige stof.
Arapen. Zie h a e r r a p e n.
Arastologie, znw. vr. Aristolochia, oosterlucie,
holwortel.
Araut , znw. m. Heraut. Zie h e r a u t.
Arbeidel e, bedelde, *-beitlijc, -beilijc, bnw. i)
Moeilijk, komme
rvol, verdrietelijk. 2) in de uitdr.
arbeidelijc loon, arbeidsloon,
Arbeidelgoheit, -beiljcheit, znw. vr. Moeilijke
taak of werk.
Arbeidelike aerbeid-, arbed-, bijw. Op eerie
moeilijke wijze, moeilijk.
Arbeiden, aerb-, arbeden, - biden, -bellen, zw.
ww. intr. ' en tr. -- I. Intr. i) Arbeiden, veldarbeid
verrichten. 2) moeite doen, zich inspannen, zijn best
doen, trachten te verkrijgen; a. na, streven naar;
a. tusschen twee, als bemiddelaar tusschen twee partijen optreden, 3) moeite of last hebben, in moeite
of last zijn, zich vermoeien of afmatten, moede
worden; a. in arbeide van kinde, in barensnood
zijn. — II Trans. Enen a., i) Iem. pijnigen, folteren,
kastijden, kwellen, ook het lichaam. 2) iem. kwellen,
hem leed veroorzaken. 3) iet a., bebouwen, bearbeiden,
bewerken (land). 4) door arbeid of inspanning verder
brengen; een schij5 ofrwaert a., met inspanning een
schip stroomopwaarts brengen. -- III. Wederk. Hem
(oostmnl. Bich) arbeiden, zich moeite geven, zich aftobben, zich beijveren (na of ombe iet, voor iets).
Arbeider, znw. m. i) Werker, werkman, arbeider;
ook: hij die veldarbeid verricht. 2) werker, hij die
hard werkt. 31 bewerker, bearbeiden.
Arbeid1IIg e, znw. vr. Het verrichten van werk,
ook: van veldarbeid.
Arbeit, aer-, are-, -beide, -bede, znw. m. en vr.
i) Arbeid, werk, veldarbeid; enen in a. houden,
em. aan het werk houden, in beweging houden,
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niet tot rust laten komen. 2) moeite, inspanning,
door iemand aangewend ; a. doen, moeite doen, zijn
best - doen; dat es mi a., dat kost mij moeite ; roet a.,
met inspanning, met moeite ; oft sinen anxt, cost
ende a., terwijl risico, kosten en moeite voor zijn
rekening blijven. 3) moeite, leed, smart, subjectief
als toestand; a. driven, rouw bedrijven, weeklagen.
4) moeite, leed, verdriet, objectief als bejegening;
a. doen, pijn doen, verdriet doen. 5) barenswee, barensnood ; ook : a. van kinde ; in arbeide, arbeit geren,
barensweëen beginnen te krijgen; in arbeide liggen,
in barensnood verkeeren. 6) pijniging, foltering op
de pijnbank. 7) hetgeen iemand door zijn arbeid
wint, arbeidsloon.
Arbeiten. Zie arbeiden.
Arbeitsam, -saem, bnw. Moeilijk.
Arbeitsloon, znw. m. Arbeidsloon, bep.: verdiend
loon.
Arbeitsman, znw. m. ; mv. arbeitsliede, -lude,
werkman, arbeider. — Arbeitsvole.
Arbeitastede, znw. vr. Werkplaats.
Arbiden. Zie arbeiden.
Arbiter, znw. m. Scheidsman.
Arbitrael . w. Bij scheidsrechterlijke uitspraak.
Arbitrair3 p e, bij w. Ook arbitralike, bnw. Naar
goedvinden, naar bevind van zaken, van het bepalen van boeten en straffen bij vonnis.
Arborst, -burst. Zie a r m b o r s t.
Aroh, aerch, arech, erch, eerch, bnw. i) Kwaad,
slecht, gemeen, boosaardig, van menschen; kwaadaardig, nijdig, van dieren. 2) slecht, nietswaardig,
gering van waarde. 3) van zaken, boos, slecht, ver
gemeen, schandelijk; ar ge list, gemeene list;-kerd,
arge schame, kwade, onteerende schande; voor
iemand ongunstig, ook in zedelijken zin; arge waen,
zie a r c h w a e n; int arge overliden, er leelijk voor
iem. gaan uitzien ; aen dagge ende sin, het onderspit delven; eren darger boort sin, aan lager wal
zijn, ongelukkig zijn; int arc/isle keren, ten kwaadste
keeren, de ongunstige uitkomst veroorzaken; ten
archsten, op zijn ergst of slechtst, in den deerlijksten
toestand; int arc/isle keren, leggen; ob tarchste keren,
in den voor iemand ongunstigsten, slechtsten zin
opvatten, uitleggen. 4) slecht, gemeen, gering, van
weinig waarde. 5) dat arc/isle, als znw. schade, nadeel; op enes a. sin, op iemands schade uit zijn,
hem kwaad willen doen; int a. sijn, duct a. hebben,
in het nadeel zijn, het onderspit delven; dat a. uien
stele dragen, hetz.
Arch, aerck, erech, arech, znw. o. i) Kwaad,
subjectief, als feit of toestand, ook gemoedstoestand:
boosheid, slechtheid, het kwade, zedelijk slechte;
arch ende list, arglistigheid; Bonder a. ende list,
zonder booze oogmerken of bedoelingen, te goeder
trouw; in arge bevaen sin, in het kwaad verstrikt
zijn. 2) kwaad, objectief als bejegening; enen a.
doen, iemand kwaad doen; a. seggen, s preken, kwaad.
spreken; in arge, met eene kwade, arglistige bedoeling, ook: in een kwaden zin ; in arge keren,
wenden, nemen, bevaen, on/teen, tien, trecken, iets
in een kwaden zin opvatten, uitleggen, ergens kwaad
van denken, iets kwalijk nemen. 3) kwaad als gevolg van eene handeling of gebeurtenis, onheil, leed,
ongemak, schade; mv. onheilen; targe gekeert worden, vergaen, slecht voor iem. afloopen; a. hebben,
pijn, letsel hebben, wonden of kwetsuren ontvangen
hebben (meestal met eene ontkenning) ; a. van der
Boot hebben, doodelijke wonden ontvangen hebben,
in doodsgevaar verkeeren. 4) kwaadheid, boosheid,
gramschap.
Archangel, znw. m. Aartsengel.
Arehdoen, arg-, znw. o. Kwaaddoen, kwaad.
Archebisschop, znw. m. Aartsbisschop.
Areheit, aereh , arech-, erch-, erg-, haercli-,
znw. vr. i) Booshèid, slechtheid, ondeugd, zonde,
kwaad, boosaardigheid; mv. ondeugden; in a. ver staen, in een kwaden zin, als kwaad, opvatten of
uitleggen; iet in a. spreken, zeggen met eene kwade
-
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bedoeling; engene a. bekinnen, pensen, geen kwaad
denken of kennen, nog onschuldig zijn. 2) list,
bedrog, arglistigheid. 3) ergernis, spijt, gevoel van
afkeer.
Archetecltjn, archi-, -declijn, -tricljn, znw. m.;
die brulocht (van) A., de bruiloft te Cana.
Archidiaken, -diaec, znw. m. Aartsdiaken, koorbisschop. — Arcbidiakenschap
AArchier, aertsier, et-trier, erszer, hersier, znw. m.
Boogschutter; ook: ruiter van de bende van ordonnantie, door de Bourgondische hertogen ingesteld.
Archier, erker, znw. m. Borstwering. Vgl. a rkier.
Archipriester, znw. m. Aartspriester.
Archlic. Zie a r g e 1 ij c, znw.
Archljj c, like. Zie a r g e 1 ij c, like.
Archiistich . Zie argelistich.
Archoen. Zie artsoen.
Archste . Zie arc h, bnw.
*Archwaen, (meer arge waen) , znw. m. Een
ongunstig vermoeden over iemand of iets, achterdocht.
Archwanich, arg-, -wenicli, bnw. i) Ergdenkend,
achterdochtig. 2) argwaan wekkend, verdacht.
Archwilligen, zw . ww. tr. Enen a., iem. kwalijk gezind zijn, hem vijandelijk behandelen, kwellen,
kwalijk bejegenen, vijandelijk aantasten; ene stat a.,
bestoken, overvallen.
Ard. Zie a e r t.
Arde. Zie harde.
Arden. Zie aerden en erder.
Arderen . Zie harder e n.
Ardsbisschop, ardsche b., znw. m. Aartsbisschop. Zie ertschbisschop.
Ardsch, arc/s. Zie erdsch.
Ardsdiaken . Zie ertsdiaken en archi.
diaken.
Arduun, znw. o. Arduin, arduinsteen. Vgl. o r
duun.
Are, znw. vr. Aar, korenaar. Vgl. a e r, o.
Are , znw. m. Arend. Vgl. a e r en aren.
Arebede, -beide, -beit. Zie a r b ei t.
Arech, heit. Zie arch, archeit.
Arem. Zie arm.
Aremborst . Zie armborst.
Aren, zw. ww. intr. Ploegen. Vgl. e r e n, e r i e n.

schadigen, bederven. 3) het arget enen van, het
ergert iemand, maakt hem bezorgd over.

.

-

-

Aren, ww. Zie n a r e n.

Aren, aern, arn, haren, znw. m. Arend, adelaar
(zie a e r) ; ook als veldteeken en in wapens; den
aren afleggen, den adelaar als teeken der rijksmacht
neerleggen.
Aren. Zie a r n e n.
Arenbosch, -bos znw. m. Garf, schoof.

Arenen. Zie a r ít e n.
Arenmaent, am-, znw. vr. Augustus.

Arens(ch), bnw. Arnhemsch; arensgulden.

Arenst, enz. Zie e r n s t.
Arent, harent, znw. m. Hetz. als a r e n, znw.
Verklw. arentijn, arendje (als merk op laken).
Arentsgnlden, aerents-, znw. m. Benaming
van eene munt (te Rotterdam).
Breven. Zie e r v e n.
Arewete. Zie erwete.
Arf, enz. Zie erf.
Argeljc, arch-, -lic, znw. o. Twist, ruzie.
Argel ij c, bnw. Slecht, gering, armoedig.
Argelike arch-, bijw. Op een snoode, boosaardige wijze; slecht, snood, boos.
Argelist arch-. argen-, erge-,- -lust, znw. vr.
Arglistigheid, bedrog; sonder a., te goeder trouw.
Argelistel j c, arch-, -listljc, bnw. Bedrieglijk.
}

^-

-- Argelistellke bijw.
Argellstich, arch-, bnw. Bedrieglijk, loos, argArgelisticheit, arch - .
Argen aergen, ergen, zw. ww. intr. en tr. — I.
Intr. i) Vere
rgeren, erger, minder, slechter worden,
van personen of zaken. 2) bederven. 3) schade lij den, beschadigd worden. — II. Trans. i) Enen a.,
iem. benadeelen, hem kwaad doen. 2) iet a., be-

listig. —

Argenisse, ruw. vr. Beschadiging.
Arger. Zie arch. Als znw., iets ergers.
Arger, -ere, znw. m. Verderver, de duivel.
Arg eren, oergeren, ergeren, zw. ww. trans. en intr.
— I. Trans. i) Enen a., iem. slechter maken, minder
maken, bederven. 2) iem. kwaad doen, deren. 3)
iem. ergeren, de oorzaak zijn van iemands zedelij ken achteruitgang. 4) iets minder maken, verergeren,
bederven, benadeelen, beschadigen, vernielen (vgl.
ergeren) ; van slechter allooi maken, in gehalte
verminderen ; oft enes a. ende verbeteren, zóó dat
iemand de risico heeft van vermindering of vermeerdering der waarde. — II. Intr. i) Verergeren,
minder of slechter worden, van personen en zaken.
2) schade lijden ; in waarde verminderen.
.Arg'eringe, aerg-, erg-, znw. vr. i) Beschadiging, letsel. 2) ergernis, aanstoot. 3) verergering,
achteruitgang.
Argertiere, bijw. uitdr. als bnw. Bedorven,
slecht, ontaard, van een slechten aard of soort.
Arginge, aerg-, haerg-, znw. vr. Achteruitgang
of vermindering in waarde, het schade lijden, bederf.
Arguacie, znw. vr. Tegenwerping, redetwist,
gekijf.
Argueren, crgeweren, zw. ww. intr. — I. Intr.
Redetwisten, redeneeren, bewijzen aanvoeren. —
II. Trans. i) Iemand terechtwijzen, berispen, bestraffen. 2) iets betwisten, weerleggen, afkeuren.
Arguerer, - eerre, znw. m. Hij die redetwist,
of iemand berispt, terechtwijst.
..
Argueringe, znw. vr. Bewijsvoering, argu-

mentatie.

Argument, znw. o. i) Bewijsgrond. 2) woordenwisseling. — Argumenteren .
Arismetlke, znw. vr. Rekenkunst.
Ariveren. Zie arriveren.
,Arks, znw. vr. i) Gewelf, boog waaronder het
rad van een watermolen draait. 2) gewelfde oven,
eest. 3) val- of schuifdeur eener sluis, ook: sluisje.
4) kist, offerkist. 5) de ark van Noach.
Arkel, znw. m. Ring, kring, cirkel.
,Arket, znw. o. Gewelfboog; de bovenste, van
boven ronde, ruiten in een geschilderd venster.
Arkier, znw. m. Boogvormig uitbouwsel in
muren en vestingmuren, rondeel, wachttorentje. Vgl.
a rchier.
Arlebecken, zw. ww. intr. Kijven.
Arm, arem, aerm, erin, znw. m. i) Arm; arm
werpen off, . de hand slaan aan; onder sinen armen
nemen, onder zijne vleugelen nemen, beschermen;
arm van het kruis. 2) zeearm; Sinte Joris a., de
Hellespont of Dardanellen. Vgl. braes. 3) arm
van een rivier, zijtak, een a. van Eufraten. 4) voorwerp dat den dienst doet van een arm; verklw.
armekijn, ermek n, ermnken, koperen arm aan een
muur voor het eene of andere licht.
Arm, aerm, arem, erin, bnw. i) .Arm, behoeftig;
een arm, een arme. 2) gering van stand, onaanzienlijk; a. van geeste, nederig. 3) ellendig, ongelukkig,
rampzalig; ocharme, ach-, wach-, -ernie, -ermen,
ach ik ongelukkige, wee mij ongelukkige, helaas!
als znw., ellende, rampzaligheid, ongeluk. 4) , armoedig, slecht, sober, gering, ellendig, beklagenswaardig,
van zaken; ter armer tit, ter kwader ure.
Arman, (aren man), aerman, znw. m. Een arme,
ongelukkige.
Armberch, erm - , erem - , eren - , znw. m. Mouw.
Armboge, znw. m. Armring, armband.
Armborst, aren - , aren - , erm - , znw. m. ij
Draagbare arbaleet, handboog, voetboog. 2) staande
arbaleet, groote boog die met een windas in be^weging werd gebracht.
Armborstier, arem-, znw. m. i) Hand- of voet
-bogschuter.2)andfvobgmker.
Armborstmaker, znw. m. Boogmaker.
Armborstpile, znw. vr. Pijl voor een „armborst".

ARMBORSTSCHOTE.

Armborstschote, - schoot, -schot, znw. m. of o.

Boogschot.

Armborstslaeb, znw. m. Hetzelfde.
Arme, znw. m. Arme, behoeftige, enkv. een arm;
mv. die armen.

Armegelt, znw. o. Armengeld, vooral voort.
vloeiende uit de opbrengst van bepaalde goederen.
Armeye, aerm-, znw. vr. i) Slag, gevecht. 2)
veldtocht. 3) leger.
Armeklnder elt, zn w. o. Geld voor het onder.
houd van arme kinderen.
Armekinderlant, znw. o. Land waarvan de opbrengst bestemd is voor het onderhoud van arme
kinderen.
Armelant, znw. o. Land van „de armen ", land waarvan de opbrengst beheerd wordt door een armbestuur.
Armelap, znw. m. Armplaat, deel der wapenrusting.
Armelio, aerm-. erin -, bnw. Armelijk, arm,
ellendig, ongelukkig.
Armelike , armlike, bijw. Op eene armelijke,
armoedige, ellendige wijze; armoedig, ellendig.
Armelinge, bijw. Met de armen; a. vechten,
worstelen.
Armelino, znw. m. Arme drommel. Vgl. a r min c.
Armen, aermen, zw. ww. — I. Intr. Arm worden,
achteruitgaan. — H. Trans. Arm maken, verarmen.
Armensehult, eimen -, znw. vr Schuld ten nadeele der armen, het niet betalen van renten van
goederen, aan „de armen" toebehoorende.
Armeschede, -scheide, znw. vr. De dubbele armpijp of benedenarm.
Armevoget, voocht, znw. m. Lid van een armbestuur.
Armgat, znw. o. Armsgat.
Arm arnaseh, znw. o. IJzeren of stalen armstuk van het harnasch-.
Armheit, znw. vr. Armoede.
Armhertieh, bnw. Zonder geestkracht.
Armhertiehelt, znw. vr. Gebrek aan moed, aan
geestkracht, aan vertrouwen.
Armille, znw. vr. Armband, armring.
Arminc, aerm-, erm-, znw. m. Arme, arme
drommel, stumper.
Armleder, znw. o. Lederen armstuk.
Armoede, germ-, erm-, -mode, -muede, -mude,
-moet, znw. vr., m. en o. i) Armoede. 2) ellende,
ongeluk. 3) ballingschap, ook: oord der ballingschap.
Armoede , aerm-, arre-, -moet, znw. Uit arre moet
(eire-). In de uitdr. in aermoede, in drift.
Armoedieh, erm-, aerm-, bnw. Armoedig, ellendig, ongelukkig.
Armoedieheit, c -m-, znw. vr. Armoede, ellende.
Armoedigen, armodigen, zw. ww. tr. Verarmen.
Armoet. Zie armoede.
Armome. Zie harmonie.
Armsehene, znw. vr. i) Kleine armpijp. 2) hetz.
als armharnasch.
Arn. Zie aren (adelaar, arend).
Arnasch. Zie h a r n a s c h.
Al ne g arn, znw. vr. Oogst.
Am en g arenen, aernen, aren, zw. ww. trans.:)
Oogsten, inzamelen; zich op den hals halen. 2) de
(kwade) vruchten zijner daden plukken, er voor boeten.
Arnont, aern-, znw. m. Mansnaam; Sinte Arnout,
patroon der brouwers; sinte Aernouts broederschap,
het gild der bedrogen echtgenooten of horendragers;
Arnoldusgulden, geldersche gouden munt.
Aroma, znw. o. Welriekende plant, geurig kruid.
Ample, /zarftie, znw. vr. Harpij, grijpvogel.
arIuys, znw. o. Harpuis, mengArpoys, kar
sel van zwavel en hars.
Art as , znw. m. t) Handgeld, handgift, godspen.
ving, onderpand; ook arrasbenninc. 2) salaris van
advocaten, procureurs e. a.
Arraspennine. Zie a r r a s.
Arre bnw.Zie erre en -gl, armoede, ede Art.
Arre, eire, znw. vr. Hetz. als a r r a s.
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Arrede. Zie e r h e d e.
Arren. Zie erren.
Arrente, (fra. à rente (?), vgl. a v i e), znw. vr.

Rente, inkomsten; inkomen, bezoldiging; in arrente
(arrende) hebben, in pacht hebben.
Arrepennine, ar-, znw. m. Hetz. als a r r a spenninc.
Arrès, znw. o. Naam van eene dunne wollen stof,
vervaardigd te Arras.
Arrest, znw. o. i) Het steunpunt, veelal in het
harnas, waarop de lans gelegd werd die men ten
aanval velde, die lance int a. leggen, de lans vellen.
2) de opgemaakte en afgesloten rekening, het saldo.
3) beslag op goederen, aanhouding van personen.
Amrestement, arestement, rastenzent, znw. o.
Hetz. als arrest, 3).
Arresteren, rasteren, zw. ww. tr. t) Goederen,
in beslag nemen ; personen, arresteeren. 2) van eene
geldsom, goedkeuren dat ze in iemands credit wordt
geboekt.
Arrierage, znw. vr. Achterstand.
Arriveren, ariveren, - ieren, zw. ww. intr. Aan
land komen, landen.
Ars. Zie er s.
Arsadie. Zie arsedie.
Arsatere, act-s-, ems-, aeris-, -alt-e, -ater, -eter,
arsete, at-sale, arste, arst, eersitter, aertser, artzeder,
artzener, artzner, znw. m. Arts, wondheeler.
Arsateren, zw. ww. tr. iem. geneeskundig behandelen.
Arsaterie, act-s-, ers-, -alt-ie, -eirie, znw. vr. t)
Heelkunde, geneeskunst. 2) geneesmiddel, ook: geheim middel, toovermiddel. 3) Heel- of geneeskundige
behandeling.
Arsehap. Zie e r s c h a p.
Arsedie1 act-s-, arc-, ers-, eet-s-, -adie, znw. vr.
Geneesmiddel; ook: geheim middel, toovermiddel.
Amsediën r arts-, zw. ww. tr. Geneeskundig behandelen.
Arsediere, -diet-re, -dier, znw. m. Arts.
Arselen. Zie e rs e1en.
Arselmaent. Zie erselmaent.
Arsenie , arc-, znw. vr. Artsenij, geneesmiddel;
geneeskundige behandeling.
Arsete , -seter(e). Zie a r s a t e r.
Arsetrie. Zie a r s a t e r i e.
Arsoen. Zie artsoen.
Arst. Zie ha r st, braadstuk.
Arst. Zie hars, harst.
Arst, Arste. Zie arsater.
Arste. Zie e r s t e en raste, rust.
Art. Zie aert.
fitte, act-te, art, aeri, znw. vr. i) Kunst, kunst.
-vaardigheid; bi arten, door middel van kunst, kunstmatig; der waftine a.. wapenspel; der minnen a.,
het minnespel. 2) kunst, kunde, wetenschap; die
seven at-ten (liberale), de zeven vrije kunsten; meester der (in) anten, meester in de vrije kunsten. 3)
kunst, kunstgreep; art noch engien, kunstgreep noch
list; bovennatuurlijke kunst, toovermiddel,
Arteit, znw. vr. Hetz. als h a r t h e i t.
Artelerle. Zie artillerie.
Artentike, Artetike. Zie artritike.
Artike , Artikele. Zie artritike.
Articule, artikel, znw. o. i) Artikel, punt, zaak,
onderdeel. 2) stuk van het schaakspel.
Artillerie, - telerie, -ielrie, znw. vr. Werpge
schut, zoowel hand- en voetbogen, als (later)
werktuigen voor artillerie en genie.
Artilleur, znw. m. Artillerie- en genie- officier.
Artiste, znw. m. Beoefenaar der vrije kunsten,
kunstenaar, geleerde.
Artitike. Zie artritike.
Artlant. Zie a e r t l a n t.
Artritihe, act-t-, arti-, at-ie-, anten-, artike,
artikelti, znw. vr. Jicht, voeteuvel, podagra; á. van
Naels, venusziekte.
Artech. Zie e r t s c h.
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Artsehebissohop. Zie ertsbisschop.
Artsener, artser. Zie a r s a t e r.
Artsetri e. Zie a r s a t e r i e.
Artsier. Zie a r c h i e r.
Art8oen, trens -, aers-, ars -, and-, er -, her-,

-son, arc/then, znw. o. Zadelboom, zadelboog ; ooi
als mv., zadel (dat arsoen vore en tachterste artsoen),
Artwol . Zie aertwe1p.
Arvaehlie
h. Zie e r f a c h t i c h.
ArYe enz. Zie erve.
Arwete. Zie erwete.
As, voegw. Zie a is e.
As, znw. vr. As. Zie a s s e.
Asage , znw. vr. Beuzelpraat, sprookje.
Asbestoen, znw. Naam van een edelen steen.

Ascensioen, assensioen, ascensioensdach,

znw. m. Hemelvaart, hemelvaartsdag. Vgl. a ssum pt ie.
Asch. Zie es c h (de boom).
Asch. Zie assche.
Asehaehtieh, asg-, -echtich, bnw. i) Asschig,
aschachtig. 2) Aschkleurig, vaal.
Aschbroot, aschen-, znw. o. Brood in heete
asch gebakken. Vgl. a s c h c o e k e:
Aschdach, znw. m. Aschdag, de eerste dag der
groote vasten. Vgl. a s s c h e l w o e n s d a c h.
Aschdeceel, as-, znw. o. Potdeksel, deksel van
te vuur staande potten en pannen.
Aschdoren. Zie eschd oren.
Asche. Zie a s s c h e.
.Aachen -. Zie asch-.
Asehcoeke, aschen-, -coec, znw. m. Koek in
heete asch gebakken.
Aschsout, znw. o. Vervalscht zout, week zout.
Asehvaruwe, -varwe, znw. vr. Aschkleur.
Asehvaruwieh, -varwich, bnw. Aschkleurig.
Aschwage, znw. vr. Hoeveelheid van 165 pond.
A8e. Zie o s e.
Ase e. Zie asinge.
eren. Zie asselge ren.
Aserg
Asem, aessem, azem, znw. m. Adem, asem. —
Asemen, Aseujinge (esem
Aselnent. Zie aisement.
Asemeren, asemure. Zie a c h e m e r e n,
a e h e m u r e.
Aeon. Zie o s e n.
,Assn, esen, eesen, zw. Ww. — I. Intr. Zich
voeden, vreten, zich te goed doen, op voedsel uitgaan, vooral van dieren. Vgl. h e m v e r a s e n.
2) met aas visschen. -- II. Trans. T) Enen a., iem.
voeden, voeren, hem voedsel geven. 2) iets als voedsel geven. 3) iets als voedsel gebruiken, inslikken,
zwelgen. 4) van lokaas voorzien, een hengel.
Aser, asere, znw. m. Hij die dieren, met name
jachtvogels, houdt of fokt.
Asichdoem, aes-, -doom, -dom, znw. m. De
oudere rechtsbedeeling, vooral in de friesche streken,
in tegenstelling met „schependoem" in de frankische
gewesten; de rechtsspraak door den „asega" (asige),
d. i. ,,wets- of rechtszegger, hij die uitspraak doet".
Asichdoemseh, aes , -dom:sch, bnw. A. recht,
recht zooals de asega wijst, aasdomsrecht (tegenover
„schepenrecht"); ook asichdoemich (aesdomnich) recht;
er. goet, goed dat volgens aasdomsrecht vererft.
Asien, aasien, znw. m. Aziaat.
Asige, asege, asinge, znw. m. Hij die in het
aasdomsrecht het vonnis wijst, asega.
Asjjn. Zie aysijn.
Asi]nmate, -moet, znw. vr. Azijnmaat.
Asiment. Zie aisement.
Asinge, asinc. Zie a s i g e.
Asoy, azcy, azoey, znw. Benaming van een
franschen wijn; win van azoyen.
Isoleren, aseleren, zw. ww. tr. Gelijk, glad,
vlak, effen maken.
Aspal. Zie haspel.
Aspendier, znw. o. Basilisk.
Aspis, znw. Adder.
).

;

ASUUR.
Assaelgeren, -sailgeren, -sailgeren, -selgeren,
aselgeren, assalleren, asselleren, esselgeren, - ieren,
zw. ww. tr. i) Bespringen, bestormen, een vesting,
een land. 2) aantasten, een pe rsoon. 3) bespringen,
een vrouwelijk dier. 4) de hand slaan aan iets.
Assays, -seye, -say, znw. vr. Keuren van goud
en zilver, assaai. -- Assayer, -saeyer, ook -sayeur.
— Assayeren, -saeyeren.
Assaut, znw. o. Aanval, bestorming; enen (datief)
a. doen, iemand aanvallen, bestormen ; dirt a. roeien,
het teeken geven tot een aanval.
Assche, asche, asch, znw. vr., ook mv. z) Asch,
ook: stof; die a. ontfaen, het teeken des kruises
met gewijde asch en wijwater op het voorhoofd
ontvangen (op Aschdag) ; tasschen vergaen, tot stof
en asch worden ; taschen ente stove maken, tot stof
en asch maken, geheel vernietigen; iet in dasschen
slaen, iets tot niet doen worden, verspillen, vergooien; in dassche vallen, te niet gaan. 2) potasch,
weedasch.
Asseheldaeh, esschel-, znw. m. Hetz. als as c hd ach.
Asseheljje, bnw. Aschgrauw, aschkleurig.
Asschelwoensdach, assche-, asscheler-, znw. m.
Hetz. als -aschdach.
Assehen, aschen, bnw. Asschig, in heete asch
gebakken.
Asechenbroot -coeke. Zie asch-.
Asscherade ?asckgérade), znw. vr. Water met
asch gemengd.
Assehevtp ster, -ere, znw. m. Asschepoester.
Asschich, aschich, bnw. i) Asschig, aschachtig.
2) aschkleurig.
Assehicheit, Asschinge, znw. vr. Het vergaan
tot asch door verbranding.
Asse, znw. vr. As, vooral van een wagen.
As eel, assele, znw. vr. i) Schouder; ook: holte
onder den schouder. 2) vleugelholte bij het lijf, van
vogels.
Asselgeren, ieren. Zie a s s a e l g e r e n.
Assenement, assignament, znw. o. Aanwijzing
tot betaling, assignatie, onderpand.
Asseneren, assigneren, zw. ww. tr. Aanwijzing
tot betaling (assignatie) geven.
Assensloen. Zie a s c e n s i o e n.
Assent, znw. m. Toestemming.
Assenteren, zv. ww. tr. Toestaan.
Assij sbaer, bnrn. Belastbaar.
Assijsmeester, asfis. , znw. m. Hetz. als a ssiser.
Assise, assijnse, assijs, assji ns, asins, achijns,
znw. vr. 1) Schatting, belasting, accijns, inzonderheid van verschillende levensmiddelen; clene of smale
assise, kleine accijnsen. 2) rechtsgebied, ban waarin
de „assisen" geldig waren; in ener a. staen, op
iemands gebied komen, in iemands rechten treden.
3) laag; streep of strook op een kleed (?).
Assisenare, -erare, -ere, znw. m. Pachter van
accijnsen, ontvanger.
Assiser, znw. m. Ontvanger der accijnsen.
Assisevri, assts-, bnw. Vrij van accijns.
Assoinmeren, zw. ww. tr. Oproepen, een persoon; opeischen, eene zaak.
Assumptie, znw. vr. Hemelvaart.
gets znw. m. Tak; dwarsbalk van het kruis.
Ast, est, eest, znw. Droogoven. Vgl. e e s t
en nast.
Astrolo ff ie, znw. vr. Hetz. als astronomie.
Astromijn, aester-, aetxer-, -mien, znw. m. Hetz.
als astonomijn.
Astronomie, znw. vr. i) Sterrekunde. 2) sterrenwichelarij , touverkunst.
Astronomijn, -mien, znw. m. Sterrekundige,
sterrenwichelaar.
Astrneren, anstrueren, zw. ww. tr. Lastig vallen,
kwellen, • bezwaren,
Asument. Zie aisement.
Asuur. Zie aysuur.
-
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Ate, znw. m. Vader. Vgl. a e n hete.
-Ate, znw. m. Eter, hij die eet. Zie b r o o tat e

en *man ate.
Ate, hate, aet, haet, znw. vr. Eten, spijs, voedsel,
kost; ate (ele) ende dranc.
bnw. Vreeselijk, verschrikkelijk; van den
dag des oordeels.
Ateljj o, bnw. Hetz. als ate 1, gezegd van het weder.
AteII haten, zw. ww. tr. Eten geven, spijzigen;
als znw., spijziging, voedering, de kost.
Zie atrament.
•Atieh.Zie manatich, maelatich, meel.
atich, kiesatich.
Atle. Zie h a t i e.
Atlas, znw. m. Atlas, oostersche zijden stof.
Atmade znw, vr. Etweide, weide uitsluitend gebruikt om er het vee te laten grazen.
Àtmael, Zie admael en etmael.
Atoer, antoer, znw. m. i) Toebereidselen, toerusting, uitrusting, ook van troepen. 2) toebereidselen,
schikking, maatregel. 3) houding, voorkomen, aard.
4) handelwijze; ook: dappere daad, krachtproef.
Atrament, atrement, aterment, atriment, atremint,
znw. o. Inkt.
Atsameren, -semeren, -semure. Zie a c h e m eren, achemure.
,fitte. Zie e t t e.
Attente, znw. vr.; attent, atent, znw. m. en o.
i) Subjectief. Het voor oogen houden van iets, het
aan iets indachtig zijn, verwachting. 2) oplettendheid,
aandacht; a. geven, acht geven; in sine a. nemen,
aan zijne aandacht onderwerpen. 3) lust, verlangen;
sine a. setien ane, met, zijne zinnen zetten op, zich
inlaten met. 4) objectief, doel, bedoeling; ten a., met
het doel; na sine a., overeenkomstig het doel waartoe
iem. of iets bestemd is.
etter. Zie e t ter.
Attinge, znw. vr. i) Voeding, onderhoud. 2) het
recht op vrij onthaal en vrije tafel. 3) kostgeld. Vgl.
ettinge.
Attoucheren, zw. ww. tr. Aangaan, raken.
tusschenw. Uitdr. van verwondering, opwekking,anin
anm , he! hei! hou!
Aubeel, Aubeelijn. Zie abeel, a b e e l ij n.
Auberioen, znw. m. Kolder, halsbedekking. Vgl.
hals berg o ei.
Ancerois, znw. m. Wijn van Auxerre, een Bourgognewijn.
,Ader. Zie o u d
znw. vr. i) Gehoor. 2) terechtszitting ; ook: raad, rechtsgeleerd lichaam; meester van
der audijnciën, raadsheer, rechtsgeleerde. 3) pleitrede, woordenwisseling, argumentatie.
Audiëneier, znw. m. z) Gerechtsbode, deurwaarder. 2) controleur der financiekamer.
Augurs, znw. vr. Voorspelling.
Angustjjn, auwestijn, agustijn, znw. m. Monnik
van de vierde der bedelorden, Augustijner, Augustijner heremiet; augustijnre broeder.
Aucotoen. Zie a c o t o e n.
Auctoor, ruw. m. Schrijver.
.Auctoriseren, azit-, zw. ww. tr. i) Bekrachtigen met zijn gezag, waarmerken. 2) heilig verklaren.
Auctoriteit, actor-, znw. vr. Getuigenis van of
aanhaling uit een gezaghebbend schrijver, gezaghebbende plaats, spreuk, zedeles, spreekwoord.
AIIricalcus, -c/takes, znw. m. Bergkoper.
Autaar. Zie o u t a e r.
AIItentijc, bnw. Beroemd, aanzienlijk, vermaard.
Autoriseren. ' Zie a u c t o rise ren.
Auweet. Zie a weet.
AAWer, ouwer, bijw. Hetz. als iewer, ergens.
Auwestijn. Zie Augustijn.
Avaleren, aveleren, zw. ww. intr. Dalen.
Avaloys, znw. m. Bewoner van de lage landen
aan den Rijn en de zee, Nederlander.
Avantprij s. Hetz. als p o r pr ij s.
Ave, znw. vr. Naamvan den ekster in de dierensage.

Atel,
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Ave en de samenstellingen. Zie a f en enkele be-

neden.

Aye znw, vr. Vrouwennaam ; verklw. Ave/ten,
Avetien, Avetiaen (noordholl.), Aafje, Aaf ke.
Ave, znw. vr. Omzetting van Eva, als naam ge
voor Maria, met toespeling op den „engel.-bezigd
schen groet" (Ave, Maria).
*AYe, znw. m. Afkomst, . afstamming, of voorvader (?) ; enes vier aven, iemands vier kwartieren of
vierendeelen. Of te lezen apen (?).
Avedochte, aef-. Zie h a g e d o c h t e.
Aveel, znw. o. Aveelzaad, winterraapzaad.
,Avegaar, znw. m. Avegaar, navegaar, groote
boor voor het maken van wijde gaten.
Avegonste, aef- -gunst, znw. vr. Afgunst.
Avegonstig, bnw. Afgunstig.
Avocaet. Zie advooaet.
Avel. Zie navel.
AYe1ane, znw. vr. Hazelnoot.
Avaleren. Zie avaleren.
Avolin e znw. vr. Berm; strook lands ter weder.
zijde van e n dijk die niet mocht worden afgegraven.
Avelo s. Zie ava1oys.
Ave Maria Mary, het gebed, een Ave-Maria;
een a., de tijd noodig voor het bidden van een a.;
doe a. was geluut, toen de avond begon te dalen.
n zw. ww. onpers. Afgaan, afnemen; mi avet,
mijne krachten
chten nemen af, ik bezwijk.
Aven. Zie oven.
Avon. Zie avene.
.Avenant, bnw. en znw. -- I. Bnw. i) Bevallig,
lief, innemend. 2) welgevallig, welkom. -- II. Znw.
i) Evenredigheid, verhouding; in a., na a., ten
avenante, in evenredigheid, verhouding. 2) evennstig deel, aandeel, hetgeen iemand toekomt of
door hem betaald moet worden.
Avone, oven, znw. vr. Haver. Zie e v e n e.
Avent. Zie avont.
Avént, znw. m. Advent, naam der vier Zondagen
vóór kerstmis, adventtijd.
Avontlijo. Zie avontlij c.
Avontrone. Zie a vet r o n c.
Aventstonde. Zie a v o n t s t o n d e..
Aventure, avont-, -tier, znw. vr. i) Het gebeurde,
voorval, een geval of wedervaren als feit gedacht;
a) Vreemd of wonderlijk geval; stoute onderneming,
avontuur; van a-n, wonderlijk, wonder- (zwaard,
halsberg, kasteel) ; der a. genesen, zich uit een moeilijk avontuur redden, er behouden afkomen; die a.
te hovede bringen, het avontuur tot een goed einde
brengen; b) hachelijk geval, onzekere kans of toestand, gevaarlijk spel; in a., obi a.; in die a., ter a-n
setten, in de waagschaal stellen; in a -n stellen, in
da. slaen, op het spel zetten, wagen; in da. gaen,
loffen, zich in gevaar begeven, zich wagen; ter a-n,
in da. staen, s>n, hachelijk, onzeker zijn; op die a.,
op gevaar af (van te missen, schade te lijden), ter
a-n, hetz.; oft sine a., op eigen verantwoordelijkheid
of risico ; oft, in a., ter a. dat, of, misschien dat,
omdat het wel zijn kan dat, voor het onzekere geval dat; op a., van a-n, ter a-n, bi, met a., bij
geval, misschien; c) toevallige kans, toeval; bi, bi
der a., bij toeval; d) goed geval, geluk; e) kwaad
geval, ongeluk.. 2) de beschikking van goed of
kwaad geval, het lot, het geluk, de fortuin; a) als
beeld; sine a. nemen, zijn geluk beproeven, zijn
slag slaan; der a-n genieten, hetz., ook: zijn lot afwachten; die giften (gaven) der a-n, geluksgoederen,
de gaven der fortuin; b) bij persoonsverbeelding,
Fortuna, de Geluksgodin; dat rat van a-n; c) een
fortuintje, verval, toevallige bate, emolument, inkomsten; goederen van a., collaterale goederen, al
hetgeen men erft anders dan in de rechte lijn; die a.
de gemeentelijke eigendommen van Brugge. 3) bericht
of verslag van gebeurde zaken, verhaal, geschiedenis.
Avonturen, avont-, ueren, zw. ww. — I. Trans.
i) Wagen, ondernemen. 2) wagen, op het spel zetten, in gevaar brengen; taz'entuerne staen, gewaagd
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moeten worden; hem a., zich wagen, zich in gevaar
brengen ; deelw. geaventuert, in gevaar. 3) iets op
het spel zetten, wedden. 4) te gemoet gaan, eene
onzekere toekomst. — II. Intr. i) Eene kans wagen.
2) op avontuur uitgaan. — III. Onpers. Mi aventuert,
mi gevalt, het overkomt mij.
kventurens reícer, spreker, znw. m. Hij die
verdichte verhalen voordraagt.
Aventurieh, bnw. Gelukkig; a. maken.
Aventunrl jo, avont-, -uerljc, - url^c, bnw.
i) Gevaarlijk, hachelijk, onzeker. 2) van het toeval
afhangende, hazard-, aventuurljc sftel. 3) van
het toeval afhangende, verschillend, verscheiden.
4) ondernemend, waagziek, avontuurlijk. 5) aventuurlike lieden, menschen die van het geluk leven, geen
vast bestaan hebben, speellieden en dgl.
A9entuurllke, avont- , - uerlike, bijw. Toevalli-

geZijs.er, znw. m. Nakomeling;
van ouder tot ouder.

van aver

te aver

(tavere, tavre),

Averacht . Zie averecht.
Averecht, bnw. z) Verkeerd, omgekeerd, met
de binnenzijde naar buiten gekeerd; dat a., de verkeerde kant, de binnenzijde ; ook: het firmament
(tegenover „die rechte side" waar God regeert, de
hemel). 2) dat averechte, de zijde waarvan men iets
niet verwacht; enen bes
o daverechte,
iemand onverhoeds of van ter zijde overvallen. Vgl.
a e f s c h. 3) verkeerd, onjuist; dat averecht, ave.
rechte, het verkeerde, het onjuiste, wat niet goed
of geen recht is.
Averecht, bijw. i) Omver, het onderste boven,
hals over kop; a. vallen, turnen, liggen ; a. ter neder
lool6en, hals over kop, in aller ijl naar beneden loopen. 2) andersom, het binnenste buiten. 3) andersom,
omgekeerd , het achterste voren. 4) van den rechten
weg af, verkeerd, averechts.
Avereehten, zw. ww. tr. i) Van laken, scheren
op den verkeerden kant, aan de binnenzijde. 2) op
den verkeerden kant, den onderkant leggen; het
onderste boven keeren.
Averechts t bijw. Hetz. als averecht.
Averechteide, znw. vr. De verkeerde kant, de
binnenzijde.
Averen, zw. ww. tr. Bederven, vernielen, ver
-woestn;
huizen, met den grond gelijk maken.
Averone, averude, averute, znw. vr. Citroenkruid. Vgl. a e fr u y.
Averwijs, Averwittich, bnw. Onwijs.
,Yes, aues, aefs, bijw. i) Andersom, het achterste
voren. 2) verkeerd, averechts; a. gaen, van den rechten
weg afgaan, in de war gaan; a. staen, verkeerd
staan, slecht staan, in de war zijn; a. syn, in de
war zijn, zich op een dwaalweg bevinden; in a.,
op eene verkeerde wijze, ten onsechte, in a. keren,
verkeren, in de war brengen, ook: eene verkeerde
uitlegging aan iets geven, verdraaien; in a. varen,
verkeerd loopen; in a. zijn, oneenig zijn.
-

Aveech, aefscli, aesch, bnw. en bijw. — I. Bnw.
Afwaarts gekeerd, verkeerd, zijdelingsch; van ter
zijde of van achteren toegebracht, van ' wonden;
.avescher hant, met omgekeerde, naar boven gekeerde hand, zoodat een toegebrachte steek of stoot
van onderen naar boven geschiedt. 2) verkeerd,
dwars, van den rechten weg af keerig; a. sign niet
enen, met iem. in onmin mijn, overhoop liggen. —
II. Bijw. Averechts, omgekeerd, andersom.
,vet, znw. o. (oostmnl.). Ooft.
Avetronc, aven-, hage., hatroye, znw. m. Een
onecht kind. Hetzelfde woord als a v o n t t r o n c.
Avis, bijw. uitdr., rente a., lijfrente. Vgl. a rrente en bilevinge.
gy ~ s, advijs, znw. o. i) Zienswijze, meening,
gedachte, denkwijze; na enes avijs. 2) raad, beraad;
met, bi avise, met beraad, welberaden; - in sulken
avise, op zulk eene wijze.
Aviseren, - ieren, zw. ww. — I. Trans. i) Enen a.,
iemand raden, waarschuwen, hem raad geven; hem

a., zich beraden, zich bedenken ; deelw. (ge)aviseert,
-iert, welberaden, verstandig; ook: bescheiden, wel
iets raden, als zijn meening of advies-opgevd.2)
uiten. 3) bedenken, verzinnen, overleggen. — II.
Intr. Aviseren op, op iets bedacht zijn, iets verzinnen, op iets zinnen.

Aviseringe > znw. vr. i) Raadgeving, aan-

sporing. z) het uitdenken, het vermogen en vernuft
om uit te denken.
Avoy, bijw. Weg, heen; a. varen, te niet gaan.
Avoy, tusschenw. Komaan, loopheen, uitroep van
verbazing, terechtwijzing, opwekking.
Avont, avent, znw m. en vr. i) Avond; des
avonts, avents, 's avonds ; te avonde gaen, naar den
avond gaan of neigen, ten einde loopen ; enen (dat.)
goeden a. geven, iem. geluk wenschen ; quade(n) a.
hebben, ongeluk hebben, bij verwenschingen gebezigd ; a. eten, het avondeten gebruiken ; tavont,
van avond ; tavont of morgen, te eeniger tijd ; gister
navont, gisteren avond ; navonts, 's avonds ; zie
tavontmere. 2) avond, ook: dag voor een
kerkelijk feest; vgl. „Kerstavond" en „Sinterklaasavond" ; Heilige a., avond voor een heiligen dag;
hoge a., avond (dag) voor een hoog feest; nieuwe
a., jaers a., oudejaarsavond, oudejaarsdag.
Avontbedinge, znw. vr. Avondgebed.
Avonteten, znw. o. Avondmaaltijd; het laatste
Avondmaal (van Christus).
Avontgan ger, znw. m. Hij die 's avonds zijne
geliefde bezoekt ; ook in geestelijken zin toegepast op
Jezus.

Avonteloeke, znw. vr. Avondklok, de klok waardoor de sluiting van den dag werd aangekondigd,
nachtklok, de tijd wanneer allerlei verbodsbepalingen
intreden.

Avontlesse, znw. vr. Eene evangelieles of ge-

deelte uit den bijbel, voor een bepaalden avond

voorgeschreven.
Avontljic, avent - , bnw. Avond- .
Avontlike , avent-, aven-, bijw. In den avond.

Avontmael, avent-, znw. o.
Avontmaelcamer, avent-, znw. vr. Eetkamer.
Avontmaelstede, ruw. vr. Hetzelfde.
Avontmaelttjt, znw. vr. en m.
Avontmalen, zw. ww. intr. Een avondmaaltijd

gebruiken.

Avontsahelle, znw. vr. Zie avontc1ocke.
Avontspise, znw. vr. Avondeten.
Avonteterre, -sterne, -star, -ster, znw. vr.

A vontstonde, znw. vr. (en m.).
Avontttjt, znw. vr. en m. Avondtijd, avond;
avonttj/ts, -tides, in den avond, 's avonds, bij avond.
Avonttronc, avond- , znw. m. Kaboutermannetje,
alf, nikker, huiselijke plaaggeest. Hetz. woord als
a vet ron c.
Avonture. Zie avent ure.
Avontwerecloeke znw. vr. De klok, waarbij
het sluiten van den werktijd wordt aangekondigd.

Avontwersehap, znw. vr. Avondfeest, feestelijke
of plechtige avondmaaltijd; ook: het laatste avondmaal van Christus.
Avontwolf, znw. m. Wolf, die 's avonds op roof
uitgaat.
Avot. Zie havot.
AWarjjt, tusschenw. Waarachtig, awaar, hawaar!
.AWeeh, znw. m. Onweg, afgelegen of onbegaanbare weg.
AWeech, bnw. Afgelegen of onbegaanbaar, van
wegen.
Aweel. Zie houweel.

Aweit, anweit, aweet, auweet, awaet, znw. o.

t) Wacht; mv. wachters. 2) hoede, bescherming,
bewaking. 3) wacht, wachtpost, schildwacht. 4)
nachtwake, tijd wanneer men de ronde deed; dat

donker aweit.

Aweiter, aweiter, znw. m. Wachter.
.Wet. Zie aweit.
Aaletter. Zie aweiter.

AWIJS.

BAERLIJC.

AWijs1 bnw. Onwijs, zot, mal.
Awint, znw. m. Windstilte.
Awise, znw. vr. i) Gebrek aan overeenstemming
of harmonie, onwelluidendheid, valschheid van gezang. 2) verwarring.
Awisich, bnw. en bijw. Onzinnig. Awisieheit.
—

Ba, tusschenw. Ba! Als znw. in bu of ba; ba no
bij, bi noch ba (zeggen, sjtreken, antworden), boe
noch ba, geen enkel woord; ook niet het geringste.
Babbelen, zw. ww. intr. i) De kaken bewegen,
mummelen, vooral van tandeloozen. 2) babbelen.
Babbelie, babeleye, znw. vr. Malloot, ook: lichtekooi.
Baeheleer, baetseleer, bats-, basse-, -laer, znw. m.
z) Jong edelman die de middelen niet bezat om eene
eigen banier te heffen en onder die eens anderen
ridders diende; of: die ,nog niet tot ridder geslagen
was; edelman, in tegenstelling met den „baender.
heer". 2) hij die in het canonieke recht den rang
van candidaat had verkregen. 3) b. forznaet, hij die
na afloop zijner theologische studiën tot een hoogeren
graad, dien van licentiaet en magister, kon bevorderd
worden.
Bacht, var. barst, znw. Naam van eene bepaalde
maat voor vruchten.
Baehten, backte, backt, ook bachter, voorz. met
den 3den en 4den nv. — I. Voorz. i) Achter, van
plaats. 2) achter, na, van tijd. — II. Bijw. van plaats.
i) Aan de achterzijde. 2) achter den rug; van b.,
van de achterzijde, van achteren; b. ende voren, van
b. ende voren, van voren en van achteren; van vóren
tote b., van voor tot achter, geheel en al.
Bachtenbliven, st. ww. intr. Achterblijven.
Bachter. Zie b a c h t e n.
Baehwaerdich. Zie b a c w a e r d i c h.
Badderey. Zie b a d e r i e.
Badderken, znw. o. Popje, lief kindje.
Badehnns znw. o. Badhuis, badstoof.
BademoUer, znw. vr. Baker.
Badera , (geld.). Zie bod e m.
Baden, baeyen, zw. ww. intr.. en tr. — I. Intr.
i) Baden, !een bad nemen. 2) baden (in bloed). =II. Trans. i) Doen baden, een bad doen nemen. 2)
doen baden (in bloed). — III. Wederk. i) De baden
gebruiken. 2) overdr., zich baden in (weelde, rijkdom).
Badiment. Zie abatement en esbatement.
Baderie, znw. vr. Badhuis.
Badestove, -stoof, znw. vr. Badstoof, badhuis.
Badinge, znw. vr. Bad, het nemen van een bad.
Badons. Zie bod em.
Baech. Zie b e h a e c h.
Baefinesse. Zie b a m e s s e.
Baeisch, bnw.; baeisch laken, baai.
Baec. Zie bake.
Baeotant. Zie b a c t°a n t.
Baectonne, zwn. vr. Een in het water drijvende
ton die als baken (baak) diende.
Baeldadich, -heit. Zie bald a di c h.
Baeldie. Zie b a e 1 g e.
Baelge, baelgie, balgie, baillie, baille, baeldie,
znw. vr. i) Palissade, slagboom. 2) verschansing,
buitenwerk eener sterkte, vooral van palissaden. 3)
plaats waar recht wordt gesproken, rechtbank, balie;
in balgiën doen, voor de balie opleiden.
Baelgie, balgie, balie, baelgide, znw. vr. i) Rechts.
gebied (eig. van den baljuw), grondgebied waarbinnen
de landsheer de rechtspraak heeft. 2) bij de Duitsche
orde, balije, onderafdeeling van een land; rechts
orde waarover een Landcommandeur,-gebidr
Provinciaal of Balijer het bewind voerde. 3) rechts..

Awisich?

harmonisch,
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bnw. en bijw. Van de wijs, onleelijk klinkend, valsch. —. Awl-

sicheit,
Axe, znw. vr. As. Vgl. as s e.
Axe, znw. vr. Bijl. Zie a e x.
Axesterre znw. vr. Poolster.

macht, macht om namens den landsheer recht te
doen ; landvoogdij, stadhouderschap. 4) macht, heer
-schapij,net
algemeen.
Baeliu. Zie baliu.
Baellewen. Zie b a l u w e n.
Baelmonden. -mondich, -mont. Zie b a 1 m onden enz.
Baelschuldich. Zie bij baerschuldich.
Baen. Zie bane.
Baenmeester, znw. m. Opzichter over een tornooi.
Baenrider, znw. m. Onder den invloed der bijgedachte ontstane vorm van baenrits, baenrolse (z.
aid.), baanderheer.
Baenrotse, ban-, -rits, -ruts, -rats, e. a. Een
edelman, die het recht had „baaiere te binden",
onder een eigen banier of vierkante vaan welgeboren mannen ten strijde te voeren; baanderheer.
Baenschuldich. Zie baerschuldich.
Baenst. Zie ban s t e.
Baer, znw. m. Beer (lat. „ursus"). Zie b e r e.
Baer, bare, znw. vr. i) De wijze waarop zich
iets vertoont of voordoet, wijze van doen; voorkomen; in suiker b., op zoodanige wijze, in dier
voege. 2) leven, lawaai.
Baer, znw. i) Linkerschuinbalk in een wapenschild, ook als teeken van bastaardij gevoerd.
2) dwarsbalk, gewoonlijk „vaesche" genoemd. 3) een
dwarsbalk in een ton, ook „balc" geheeten.
Baer, znw. o. Baring, verlossing.
Baer. Zie bore.
-Baer, -ber, afleidingsuitgang.
Baer, bnw. i) Naakt, bloot; ongezadeld, zonder
tuig. 2) bloot, ontbloot, uit de scheede getrokken, van
een zwaard. 3). bloot, zonder bedekking. 4) bloot,
rein. 5) openbaar. 6) met een gen., ontbloot van.
Baeraehtieh, bnw. i) Geschikt tot baren. 2)
zwanger. 3) vruchtbaar; vruchten, ook geestelijke
vruchten, dragende.
Baerberien. Zie b a r b e r i e n.
Baerbeens, baers-, bar-, barn-, baerscker-, -biens,
-beende, -bene, bijw. Met bloote beenen.
Baerblikende, bar-, - blikent, bnw. i) Klaarblijkelijk, kennelijk, algemeen erkend. 2) voornaam,
vooral in den super!. (baerblikenst, -blijcst).
Baerdaexe. Zie bardaexe.
Baerde. Zie b a r d e en vgl. p a e r d e.
Baerdike, bardike, -dicke, znw. vr. Haver. Vgl.
baert even e.
Baerdse, baertse, bairdse, bardse, bargie, barse,
znw. vr. Eene soort van oorlogschip, dat met riemen
geroeid werd en veel zeil voerde.
Baerdsehnns, znw. o. Het schuitenhuis waarin
de stadsbarge geborgen werd.
Baerfreide. Zie b a 1 i f r e i.
Baerheit, znw. vr. Helderheid, klaarheid.
Baerhuus, znw. o. Het huisje waar de dood- of
lijkbaar geborgen werd.
Baerke. Zie b a r k e.
Baercleet, znw. o. Lijkkleed.
Baerle, znw. vr. ' Verklw. baerlekijn. Vaatje,
tonnetje.
Baerle. Zie bene.
Baerljjc, bar-, bijw. r) Bloot, duidelijk, open
baar. 2) in ei gen persoon, in levenden lijve, baarlijk.

So

BAERLIKE.

BACGELT.

Baerlike bar-, bijw. i) Bloot, louter, slechts.
2) Baarlijk, in eigen persoon.
Baerm. Zie b a r m.

$aggaert, baggert. Zie bagaert.
Baggaert znw. m. Bedelaar.
Beggae^ baggert, bagger, znw. m. Bagger, slik.
Baggaertsvat, bagaerds-, znw. o. Emmer of
ander vaatwerk om bagger te scheppen.
$aggaren. Zie b a g g a e r d e n.
Bagge. Zie b a g e.
B agge , znw. vr. ; baggen, znw. o. (?). Big.
B ag ele á znw. vr. (ook baggel, o. ?). Biggetje,
big. Vg^. backelkijn.
Baggelen, zw. ww. intr. Biggen, biggen werpen.
Baggen, znw. Zie b a g g e.
Bagger, baggert. Zie baggaert.
Baggert. Zie b a g a e r t.
Ba$ IIhof begin-, beginen-, bagiisnen-, bagijnkens-, znw. 0. Bagijnhof.
Bagjjnljjc begijn-, bnw. Als of van eene bagijn.

Baermneder, znw. vr.
Baernhnns . Zie b o r n h u u s.

Baer8beens 1 baerscher•, .biers. Zie b a e r b eens.
:ene, znw. vr. Baring, het baren.
Baersehuldich, bar-, bnw. Kennelijk schuldig,
Baernisse,

volkomen als schuldig erkend, van schuld overtuigd;
als znw. diebaerschuldige; ook baenschuldich
en b a e 1 s c h u 1 d i c h; hem b. maken, zijne blijk.
bare schuld erkennen.
Baerse, barse, znw. vr. Baars.
Baersen, barsen, zw. ww. tr. i) Toonen, aan
den dag brengen ; hem b., . zich toonen, -zich open.
baren; verschijnen. 2) baren, ter wereld brengen.
Baerserbeen, baerscherbeen. Zie b a e r b eens.
Baersinge, znw. vr. Baring, het baren.
Baerster, znw. vr. Zij die baart, moeder.
Baert, znw. m. i) Baard ; enen »zetten b. nemen,
irecken ; den b. »:aken, iem. scheren (vgl. b a e r t.
m a k e r) ; Gode enen vlaslenen b. maken, God door
schijnheiligheid trachten te bedriegen; enen in siren
b. sbreken, iemand iets in het gezicht zeggen, hem
brutaal toespreken. 2) wang. 3) staart van eene ko.
meet. 4) baard van een sleutel.
Baert, znw. vr. Baring, het baren.
Baertbeoken, znw. o. Scheerbekken.
Baertevene , -even, znw. vr. Bene soort haver.
Baertharieh, bat-i., bnw. Die eerste baertlwrige
jaren, de jaren waarin men een baard krijgt.
Baertmaker, bart-, baerde-, bar de-, - ,rakere,
znw. m. Barbier, tevens aderlater en heelmeester,
chirurgijn.
Baertseh, baerdsch, bariscli, bar sch, berisch, bnw.
Britsch; die baertsche see, de zee om Engeland.
Baertscherer •scheere, znw. m. Barbier.
Baertse. Zie b a e r d s e.
Baertse. Zie b a r d e.
Baervoet, bar-, bare-, baere-, ber-, bnw. Barre.
voets, met bloote voeten; wollen (wollen) ende b.,
in een wollen pij en met bloote voeten, de kleeding
van boetelingen en pelgrims; baervoete broeder,
minderbroeder.
Baervoets, bar., ber-, bijw. Barrevoets.
Baes, znw. m. Baas, huisheer, patroon van een
werkman.
Baeshudieh base., bnw. Dikhuidig, dik.
Baessehe. Zie base.
Baet. Zie bate.
Baetschap, (oostmnl.). Zie b o o t s c h a p.
Baetseleer . Zie b a c h e l e e r.
Baf bit no b., boe noch ba, geen blaf.
$aften, zw. ww. intr. Blaffen; van menschen,
bassen, kwaadspreken, schimpen.
Baffaus znw. vr. Een soort bijl. Vgl. p a f fu u t.
B ag aerdle, beg-, znw. vr. Wereldzin of schijn
4

-heilgd.
Bagaert, bagg-, begg-, beg., bog-, znw. m. Be
gaard, lid eener vrije geestelijke broederschap. Vgl.
beggaert.
,.

Bagage, beg-, bog-, -ie, -gaedee, znw. vr. Bagage.

Bage, znw. m. Kostbare ring, vingerring; ook

b a g g e. Het mv. bagen heeft de bet. i) bagage, krijgs-

tuig, oorlogsbehoeften. 2) kleinoodiën, kostbaarheden.
Bagel, bnw. i) Schoon. 2) stout, vermetel. 3) sterk.
4) pronkerig, in het oog loopend. Vgl. b eh age 1.
Bagelhelt, znw. vr. Stoutheid, vermetelheid.
Bagelike, bijw. Op eene stoute, fiere wijze.
Bag en, zw. ww. intr. en wederk. — I. Intr. i)

Met den 3den nv., behagen, aanstaan. 2) met den
eden nv., op zijn gemak, gerust, in zijn schik zijn
over iem. of iets; sins selves qualike b., niet gerust
over zich zelf zijn, het ergste vreezen. — II. Wederk.
Zich beroemen op; behagen scheppen in.
Baggeren, ZW. ww. intr. Zich beroemen, pochen.

Ba aerden -garden, -garen, -geren, iw. ww.

ntr. en tr. Baggeren; uitbaggeren.

Bagijnmeester, -meister, znw. m. Opzichter over
een bagijnhof, een stedelijk ambtenaar belast met
het toezicht op het bagijnhof.
Bagijusohap, ..bagine-, begine-, -sehij, znw. o. en
vr.
et bagijn zijn, de orde der bagijnen.
Bagine, begine, beggine, znw. vr. Bagijn, leekezuster eener vrije geestelijke orde; verkleinw. bagy* nkjjn, -ken; ene dolle bagine.
Bagineren, zw. ww. intr. Schertsen, gekheid
maken met meiskes.
Bahunt, -huyt, znw. m. Groote met leder overtrokken koffer.
Bay, bnw. Roodbruin.
Bayaert, beyaert, byaert, bnw. en znw. Roodbruin paard, Vos; (ros)beyaert, het paard der Heemskinderen. •
Baye, znw. vr. Bes, vooral: laurierbes.
Bayen. Zie baden.

Bayeren , baieren, zw. ww. tr. Koesteren.
Bayesout, znw. o. Zeezout, ruw zout.

znw. o. Spel, scherts, spot. Vgl. bad/meat.
$age. Zie baelge.
Bailgie. Zie bae1gie.
l
Bal e. Zie badge.
Bao, znw. m. i) Bak. Vgl. verkensbac. 2)
kruiwagen. 3) regenbak.
Bao, znw. m. J ug. Vgl. achterbaecs en
o v e r b a c; toe bècke slaen oostmnl. , terugwijzen,
van de hand wijzen, weigeren.
$fiment,

Zie backer.
Bake, znw. m. en vr. i) Zijde varkensvleesch,

Baehaer .

zij spek, vooral gerookt (m.). 2) geslacht varken
(m.). 3) levend varken (vr.).
Bake , znw. Ijzeren kruis op een langen paal,
hagelkruis. Vgl. bake n.
Bakelaer, znw. m. (?). Laurierbes.
Baken, beken, znw. o. i) Seinteeken, seinvuur,
vgl. b o lb a ken; staende bakene(n), als de bakens
of alarmteekens zijn opgericht, in tijd van oorlog.
2) fakkel.
Baken, st. ww. tr. Bakken. Vgl. b a k e r.
Baken, zw. ww. tr. Af bakenen, baken (een weg),
de richting er van met bakens bepalen.
Bakenaer, znw. m. Bakenmeester, bakenaar,
(zeel.). Vgl. bakenman.
Bakenen, zw. ww. intr. Bakens zetten.
Bakengelt, boken-, znw. o. Bakengeld.
Bakenman , bake-, znw. m. Bakenmeester, opzichter over de bakens.
Bahenvleeseh, ruw. o. Varkensvleesch. Vgl.
bakij n.
Baker, znw. m. Bakker. Vgl. baken.
Bakeren, zw. ww. intr. Vuurtjes branden,
bekenen (noord -hoU.).
w. ww. tr. Bakeren, koesteren, ver zorgen (jong kinderen). Vgl..b a y e r e n.
znw. m. Accijns geheven van voor
Baoexoins,
bakken bestemd meel.
Bakeswjjn, ruw. o. Varken.
Baegelt, znw. o. Bakloon, loon voor het bakken

van brood.

BALLASTEN.

BACGEREETSCHAP.

Baagereetsahap, znw. o.
Badhnns, znw. o. Bakhuis, bakkerij.
Baahuns, znw. o. Bakhuis, bakkes. Vgl. back e
en bactant.
Bn, bakin, baken, bnw. Van een varken,
varkens- ; bah n vleescis.
Baci8er, znw. o. Bakpan van ijzer, bakijzer
(voor wafelen 5 oblieën, e.a.).
Bache, znw. vr. Baksel; een b. broots. Vgl.
b acte.
Backe, znw. m. Kinnebak, wang. Vgl. k i n,

backe en bactant.
Baakel o, -lic, znw. o. Baksel.
Bache n, znw. o. Biggetje. Vgl. b a g ge.
Backen st. ww. — I. Tr. i) Bakken. Vgl.
baken. 2; vormen. 3) evenals „brouwen ": beramen,
berokkenen, (iemand iets) bakken. — II. Intr. Vastkleven, aanbakken.

Backen, zw. ww. intr. Blaffen, bassen.

Backeneel. Zie beckeneel.
Backeucruut, ((ge)backen cruut), znw. o. Ge -

droogde oostersche vruchten, confituren.
Backenelaen, znw. m. Oorvijgen geven.
Backenslach, znw. m. Oorvijg.
Backer, becker, znw. m. i) Bakker, broodbakker.
Vgl. baker. 2) steenbakker. Vgl. s t e e n b a c k e r,
t e e1back er.
aekerambaeht, znw. o. Het bakkersbedrijf.
Backerie, beekerie, znw. vr. -- Backerieneringe y znw. vr. Bakkerij, het bakkersbedrijf.
Backersehap, -schjb, znw. o. Het beroep van
bakker.

Baekersehe, B aekerse, znw. vr. Bakkerin.

Basketel, znw. m. Braadketel.

Backige, -ege, znw. vr. (vla.). Bakster, bakkerin.
Backinge, znw. vr. Het bakken.
Baccorl, znw. vr. Broodmand.
Basloon, znw. m. Hetz. als b a c ge 1 t.

Bacoven, - hoven, znw. m. Bakoven.

Baeschip, znw. o. Een schip met een bak, voor
het vervoer van goederen.
Bassteen, znw. m. Baksteen, gebakken steen.
naaster, znw. vr. Bakster, bakkerin.
Bactant, znw. m. Kinnebakstand, kies.
Bacte, znw. vr. Bakte, baksel. Vgl. back e.
Bactoereye, -treye (?), znw. vr. Bakhuis, bakkes.
Bacumjjn, znw. m. Het eene of andere dierlijke
monster, baviaan.
Bacvonnis znw. o. Vonnis buiten tegenwoordigheid van de partij gewezen.
Bacwaerdich back-, -warich, bnw. Hij die in
gebreke blijft, die aan zijne verplichtingen in rechte

niet voldoet; hij die ten rechtsdage niet verschijnt.
Baewoordiah, -wordich, bnw. Achter den rug
gesproken, niets ter zake doende, valsch.
Bal, znw. m. i) Bal, kaatsbal, schietbal, rolbal;
den b. slaen, stet ballen slaen. Vgl. b a 1 s 1 a g e n.
2) als voorwerp van weinig waarde, een nesterij;
niet een bal, geen bal, geen zier. 3) bal onder aan
den voet; bal van de hand; ook: de rondachtige top
der vingers.
Balade. Zie ballade.
Balays, ballays, znw. m. Bleekroode robijn. Vgl.

p ale is.

Balance, balanche, blanse, znw. vr. Balans,

weegschaal.

Balch, ballich, znw. m. Verkleinw. balchskijn,
van geslachte
dieren, vgl. b u u c; ingewanden (van geslachte
dieren). 2) romp, lijf, bast; van een persoon, galgebrok. 3) bol, blaas. 4) lederen zak. 5) blaasbalg, ook
aan een orgel. Vgl. blase bal c .h. 6) huid, vel,
vlies, omkleedsel, scheede; balgekijn, vliesje. 7)
schertsende benaming van de monnikskap; zoo ook
ftugyster (blaasbalg).
Balehfaert. Zie b a l f a e r t.
Balchhont, znw. m. Bulhond, wachthond.
Baldadich, bael-, bnw. Slecht, boos.
balgek jn, ballichskijn. z) Buik, ook
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Baldadiaheit, bael., znw. vr. Slechtheid, boosBaldan, Balderio1 znw. o. Bagdad.
Balde bijw. (oostmui.). Snel, spoedig. Vgl. boude.
Balden, baudeh jrn, bandekgn, -ken, znw. o.

heid ; schanddaad.

i) Kostbare uit zijde en gouddraad geweven stof
(uit Bagdad afkomstig) ; zijden stof van eene geringere soort, voor kleederen, dekkleeden enz. gebruikt. 2) troonhemel, baldakijn, palankijn:
Bale, znw. vr. Baai.
Balefroot. Zie belfroot.
Balcine, znw. vr. Walvisch.
Balene. Zie b alleine.
Balengier, ball-, znw. m. Een sóort van oorlogs-

vaartuig.

Baleren. Zie balleren.
Balfaert, balch-, znw. m. Heerendienst, corvee,

gedwongen arbeid aan 'vallen en torens van kas
vestingwerken, aan het „belfroot" ; de-teln
belasting waarmede die heerendienst is afgekocht.
Balgehjjn. Zie b a 1 c h.
Balgen, zw. ww. intr. Twist hebben, vechten.
Balgen. Zie belgen.
Balgids, balgie. Zie b a e 1 g i e.
Bal g ie. Zie badge.
Balhoriah bnw. 1) Hardhoorend, doof. 2) het
hoeren moe, moede van het. hoeren.
Balie. Zie b a e l g i e.
Balie, znw. vr. Tobbe, bak, kuip, ook : mand.
Baliër, ballier, znw. m. Hij die aan het hoofd
staat der balije van Utrecht.
Balifrel, balevrye, baerfreide, znw. Dak, schutdak ( '). Vgl. belfroot.
Balioen. Zie b i l l i ó e n.
Balierkijn, znw. o. Lederen riem of ring (?).
Balisisc(h). Zie basil is c.
Balla, baeliu, baillite, bae ju, balgo, beliou, znw.
m. i) Baljuw, benaming van een rechterlijk ambtenaar, die in een bepaald rechtsgebied als vertegenwoordiger van den landsheer optreedt, elders
„schout" of „drost" geheeten; cleine b., de schout
van eene lage bank; b. van den watere, een ambtenaar aangesteld tot het bewaken van de heerlijke
rechten op de wateren. 2) rechterlijk ambtenaar,
rechter in het algemeen; des duvels b., geweten.
loos rechter. 3) opperrechter, landvoogd. 4) voogd
van minderen rang, kastelein, slotvoogd. 5) roedrager, kerkwachter, kerkeknecht, hij die de orde
in de kerk bewaart.
Baliunage, bailli-, znw. vr. Hetzelfde als b a-

liuschap.
Baliusbode, znw. m. De bode van den baljuw,
van den ambtenaar van het Openbaar Ministerie,
gerechtsbode.

Baliuschap , baeliu•, bailiu-, baeliou-, - schik, znw.

vr. en o. i) Rechtsgebied van den baljuw. 2) het
ambt van baljuw. 3) de bevolking in het rechtsgebied van den baljuw.
Baliuwinne, baeliu-, znw. vr. Baljuwsvrouw.
Bala, znw. m. en vr.; balke, znw. vr. z) Balk,
bint; ook: dakbalk, hanebalk; die balke, de dak balken, het dak; over die b. lachen, uitbundig of
luidkeels lachen (?). 2) dorgnende b., doorloopende
balk die in een schip op de grootspanten rust. 2)
unster. 4) de houten of ijzeren staaf die als een
middellijn de cirkelvormige opening van een korenmaat verbindt en steunt. 5) hangslot.
Balken, zw. ww. intr. Balken leggen.
Balken, belken, zw. ww. intr. Balken als een
ezel; bulken, loeien als een os, koe.
Balkich, bnw. Van een balk of bij een balk

behoorende.

Balksage, belkinge, znw. vr. Gebalk, geloei.
Balesteen, znw. m. Steen waarop een balk rust.
Ballais, ballast. Zie ba l a i s.
Ballast, znw. m. en o.
Ballasten, zw. ww. tr. Met ballast laden, een
Ballade, balode, znw. vr. Dansliedje, ballade.
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sdnp ; ook: beladen, bevrachten; geballast mei, op•
gescheept met.

Ballaster, Ballastvoerer, •voerre, znw. in.

van ballast.
Balleine, ballein, balene, znw. Naam van eene
specerij of kruiderij.
$a emaker, -meker, znw. m. Draaier of ver
-vardigen
ballen.
Ballen, zw. ww. tr. Inpakken, tot eene baal
maken, gezegd van wol.
Leveraar

Ballengier, ballingier. Zie b a l e n gier.

Balléren, baleren, zw. ww. intr. i) Dansen, 2)

dansen, trappelen met de pooten,
3) drentelen, slenteren, baljaren.

van een paard.

Balla ige, wigge, znw. vr. Danseres.

Ballich , znw. Emmer. Zie b a 1 i e.
B allich . Zie bal c h.
Balliër . Zie baliër.
Ballino, banlinc, znw. m. i) Een van het land-

recht verstokene, rechteloos verklaarde, in den ban
gedane. a) hij die in den kerkelijken ban is gedaan.
b) een verbannene, hij die door een wereldlijk bestuur tot ballingschap is veroordeeld; b. slants; enen
b. slanis leggen, iemand uit het land bannen, buiten
de wet stellen ; ook op zaken toegepast, bep. op
lakensche stoffen; ballinc slants, -swaters, verboden
met betrekking tot een bepaald land of bepaalde
wateren; b. maken, verstooten, van iets berooven
of ontzetten.
Ballincboek, znw. m. en o. Hetz. als b a
boe c.

Ballinebrief. Zie b a n b r i e f.
Ballinehnns, -huis, znw. o. Het huis waarin

„ballingen" worden bewaard

of opgesloten.

Ballincle gen, zw. ww. tr. Verbannen.
Ballincschap znw. vr.
Balloke. Zie ^banluke.

Ballonter p znw. m. Teelbal.
Ballonter p znw. m. Eene wijze van verpakking,

zak, baal.
Balmonden, bael- , bale - , - munden, zw. ww. tr.
Uit de waardigheid van voogd ontzetten.
Balmondich, bel-, -mundich bnw. Hij die zijn
hofrecht (z. aid.) verliest en bij zijn dood den heer
eigen wordt, d. i. dat al wat hij heeft aan den heer
vervalt.
Balmondicheit, belmundicheit, znw. vr. De
,

toestand van „balmondich" ; z. aid.
Balmont, baelmont, -mond, znw. m. Een slecht

voogd; hij die zijne bevoegdheid verliest om weder
voogd te zijn.
Balmontsehap , balmond- , - schik, znw. vr. De
toestand van „batmmond", van iemand die onbevoegd
is om weder voogd te zijn.
Balnet, znw. o. Een soort vischnet, zaknet, zegen.
Balote, ballote, znw. vr. Slingering; in baloten
staen, in een wankelen of onzekeren toestand ver -

keeren.
Balputten, -betten, zw.
een spel.
Balsame. Zie balseme.

ww. intr. Naam van

Balsane, balilzane, znw. vr. Vaan, windwijzer,
wimpel, inzonderheid, aan een schip.
Balsanemaker, znw. m. Vervaardiger van „bal -

sanen".

Balserre, -same, -emene, -som, -sam, -saem,

-sem, znw. vr. en m. i) Balsem; int bat van bal-

semen baden, een heerlijk en onbezorgd leven leiden.
2) balsemboom.
Balsemen, - samen, - semenen, zw. ww. tr. i)
Balsemen. 2) hoog vereeren (oostmnl.).
Balsemene. Zie balseme.
Balsemenen . Zie b a 1 s e m e n.

Balsemhout, balsam-, znw. o. Hout van den

balsemboom.
Balsemier, balsamier, znw. m. Balsemboom.
Balsemroke, balsemen znw. vr. Balsemgeur.
Balsemloet, balsaem -, bnw. Balsemzoet, geurig.
-,

Balsemstof znw. m. Balsemstruik.
Balslaen, 'slagen, zw. ww. intr. Spelen met den
bal, kaatsen.
Balsturich, -stuyrich, bnw. Balsturig.
Balt, (oostmnl.). Zie b o u t.

Balneven balewen, baellewen, zw. ww. intr. Op
iets azen, naar iets haken; eig. trans. „pijnigen ",
(vgl. p i n e n, tr. en intr.).
Bamisse, baetn(m)isse, baefmisse, -messe, znm.
vr. De heiligedag van St Baef of Bavo, i October,
een der gewone termijnen voor de opbrengst van
cijns, betaling van huur enz.
Bamisselnerct, znw. vr. Bamisjaarmarkt, jaar
kermis op i Oct.
-marktof
Bamisseschont, - schuit, znw. vr. Schuld of
cijns op Bamisse (i Oct.) te betalen.
Bampt. Zie b e e mt.
Ban, znw. m. i) Iedere plechtige afkondiging
of bekendmaking; zoo b.v. in „krijgsban, heerban ".
Vgl. a e h t e r b a n; ban ende achterban, ban ende
wederban. Vooral: eene bekendmaking vanwege de
overheid met eene strafbepaling; gebod of verbod;
enes b. breken, iemands gebod overtreden, zijne
hoogheid schenden ; vredeban, ver deb., vorderban,
de plechtige handeling waarmede de rechter in gebannen gedinge den vroegeren eigenaar uit het goed
bant en den nieuwen er in bant, en over het goed
en zijn eigenaar den vrede gebiedt, ook vrede ende
b., b. ende vrede; ook gebruikt van den verkoop
van onroerend goed ; den vorderban leggen aan een
erve, met eene plechtige formule er den vredeban
over uitspreken, het erf plaatsen onder de bescher.
ming der wet. Ban wordt behalve van „inbezitstelling" nog gebruikt van : vrijstelling van lasten, be.
paling van grenzen, naasting, schouw van wegen en
dijken. 2) iedere plechtige formule, meestal met geijkte bewoordingen, a) bij het bezweren (uitbannen)
van booze geesten, b) de woorden waarmee de vorst
en zijn vertegenwoordigers waken voor instandhouding van recht en wet, en straf bedreigen tegen
overtreding. c) de plechtige verklaring van schepenen,
waarop het vonnis volgt van den schout. 3) rechts spraak, recbtsmaeht; enen te banne houden, iem.
onder zijne rechtsmacht, in staat van beschuldiging,
ook: onder zijne macht houden. 4) de terechtzitting,
op den daarvoor bestemden dag gehouden en met
de gebruikelijke termen (in gebannenre tale) geopend en geleid; den b. dingen = dat dinc bannen,
eene rechtszitting houden met de geijkte termen;
enen in enen b. leggen, iem. voor het gerecht roepen,
in rechte betrekken; bi (over) enen b. staen, als
rechter zitten. 5) het rechtsgevolg van het leggen
van den ban, de straf die aan den overtreder wordt
opgelegd. a) geldelijke straf, geldboete; iet te banne
schouwen, bij de schouw bevinden en uitmaken dat
een werk niet aan de voorschriften voldoet; enen te
banne schouwen, iemand bij een schouw tot eene
boete veroordeelen; op mijn b. ende cost, zoo dat
boete en kosten voor mijne rekening zijn. b) straf
der verbanning, zoowel het verbannen worden buiten
de grenzen van een wereldlijk gebied, verbanning,
ballingschap; te banne doen, comen, staen, sjz n, als
kerkelijke ban, excommunicatie; in den b., terwijl
men onder den ban is; bi den banne, op straffe van
den ban; ie banne doen, comen, werden, sijn ; in
den ban brengen, in banne, over b. doen; den ban
doen ere dinc, over iets den banvloek uitspreken;
sinen b. leggen ob ere dinc, iets verbieden op straffe
des bans; den ban lossen, ontbinden, den banvloek
opheffen. c) straf, plaag. d) recht van uitbanning
of verbanning. 6) rechtbank; ban van schekenen,
schepenbank. 7) rechtsgebied, rechtsdistrict, ambacht.
8) ban, banvonnis, banvloek; in den b. bliven;
den b. weren, den banvloek slingeren; enen den
b. geven; enen te banne doen ; ten banne comen, ver doemd worden, in het verderf komen; den b. genieten,
vervloekt, veroordeeld zijn; die ewige, die helsche,
der hellen. b., de eeuwige verdoemenis. 9) belasting.
,
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Banboec, znw. o. Een boek of register der namen
en misdaden van veroordeelden.
Banbrief, znw. m. Het schriftelijk bewijsstuk
dat iemand tot ballingschap wordt veroordeeld of
in den ban is gedaan.
Bandach, znw. m. Rechtdag.
Bandekjjn. Zie baldekijn.
Bandekij u, bendekijn, verkleinw. van bant. Band,
boei; middel om in bedwang te houden.
Bandeline. Zie ballinc.
Banderie, bannerie, znw. vr. Het gebied of de
waardigheid van een baanderheer, baanderij.
Banderie > *balderic, znw. m. Riem, gordel.
Banderiem, znw. m. Riem, gordel.
Banderoede, znw. vr. Roede of teen om mede
te binden, wisch, vooral om stroo of riet op het dak
te bevestigen.

Banderside, be ander side, bijw. en voorz. —
I. Bijw. i) Van plaats: aan of naar den anderen
kant ; beenside, an de ene side ... , banderside ; ter
andere zijde, van twee partijen; van b., aan de
andere zijde, van de andere partij. 2) anderzijds,
andersdeels. — I1. Voorz. Met den dat. en acc.
Aan de andere zijde van, aan den anderen kant van.
Bandich, bendich, bnw. i) Gebonden, aan een
band loopende, mak, tam, van honden. 2) die ver•
bonden moet worden, van een bepaalde soort van
wonden.

Bandjjo, znw. m. Een dijk die gerechtelijk ge.
schouwd wordt, ten opzichte van wiens onderhoud
een zekere rechtsdwang wordt verleend.
Bandiment, znw. o. Afkondiging, oproeping.
Bandino, znw. o., gebannen gedinc. i) Eene formeele rechtszitting. 2) terechtzitting waartoe alle
dingplichtigen worden opgeroepen (gebannen).
Bandoen, banduyn, Pandoen, znw. o. i) Macht,
gezag; ouderlijk gezag. 2) gevangenis, banden; de
boeien der hel, de hel. 3) verdrag, overeenkomst,
beding. 4) boete.
Bane, been, znw. vr. i) Baan, gelijk of effen
terrein, baan op het ijs; plaats waar gestreden
wordt, slagveld, veld; ter banen vallen, aan den slag
of gang gaan; die b. schuwen, het veld ruimen; des
ineres b. het vlakke zeestrand. 2) speelplaats, kaats..
baan; buier b. rollen, het rechte pad verlaten, op
een dwaalspoor komen; in enes b. rollen, ommegaen,
tot zijn partij behooren; enen in sine b. bringer, iem.
tot zijne partij brengen. 3) betreden, effen weg; weg;
in (te) allen banen, overal, 4) eene bepaalde afmeting
van eene stof, stof van eene zekere breedte, baan.
Bane, znw. vr. en m-. Verwonding, doodslag ver ;

derf. Vgl. baenschuldich en banen. i)
Schuld. 2) leed, ongemak, als toestand en als bejegening; enen zware b. doen, hem zwaar mishandelen;
te b. comen, hetz. als te lede werden, tot schade

zijn voor iemand.

Baneken, baniken, baenken, zw. ww. - r I. Intr.

Den bijslaap uitoefenen. -- II. Trans. Eene vrouw
beslapen.
Banen, zw. ww. tr. Enen doden b. o4b enen, de
schuld van iemands gewelddadigen dood leggen op
iemand; enen doolslach b. of enen, een doodslag
aan iemand te laste leggen.
Banen, zw. ww. tr. Banen, effenen; van land,
effenen, bewerken; een goet bruken ende b., goed
gebruiken en bearbeiden, er de vrije beschikking
over hebben.
Banent, benenƒ, znw. m. Beemd, weiland (c?).
Baner. Zie bauiere.
Banerhere, znw. m. Baanderheer, bezitter eener
geheel van den landsheer onafhankelijke heerlijkheid,
die zelf leen- en dienstmannen heeft en deze onder
zijne eigene banier ten strijde voert, „banritz off
banerheer"; een groot heer, banjer.
Banette. Zie bonnette.
Bange, bnw. en bijw. — I. Bnw. Bang, beangst.
-- II. Bijes. Het doet mi bange, zie a age; het geel
b., het gaat er erg, verschrikkelijk toe.

Bakgel ke,

bane-,
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bijw. Angstig, met. angstig

verlangen.

Bangich, bnw. Benauwd, beangstigd, angstig,
Bang'icheit, znw. vr. Benauwdheid, naar het

lichaam en naar

den geest.

Bangiohl j c, bnw. Hetz. als b a n g i c h; b. doen,
benauwdheid.
Bangrute, -Bruut, -gr-uyi, znw. Gruit. gekocht
bij den door den landsheer aangestelden grutter:
bij
Baniere, banniere, bannere, banner, znw. vr.

i) Banier, baander, vierkante vaan, het zinnebeeld van
de rechtsmacht over vrije mannen en alzoo door
dragers van rechtsmacht, baenrotsen, gevoerd., veldteeken, gevoerd door baanderheeren, vrije steden en

kerkelijke gestichten; b. gebonden, met banieren gebonden, met de banier aan de lans gebonden, zijne
banier vertoonende; met ontj5loken b-n, met ontrolde,
wapperende banieren; eves b. vellen, siriken, iemands
banier neerhalen, hem in den strijd overwinnen,
2) banier als zinnebeeld der hooge rechtsmacht;
b. binden, eene banier voeren als teeken der hooge
rechtsmacht van eenige vrije heerlijkheid. 3) een
vaantje of wimpel dienende als teeken, 4) uithang.
teeken, uithangbord ; verkleinw. banierkijn.
Baniereborse, -burse, -buerse, znw. vr. Het
foedraal waarin de banier werd gerold.
Banieredrager1 banier -, bannier-. znw. m.
Banierdrager, vaandrager, eig. en overdr., vaandel

bannier-.

-drageslof.—Bnirdaecht,

znw. o. Geld voor het
Banieregelt,
van eene banier te velde.
banier
-,
-iSaert,
-part, znw. o. Het
Banierepert
paard, waarop de banierdrager rijdt.
Banieresadel, banier -, znw. o. Zadel voor den
banierdrager, waan de banier kan worden gestoken.
Banleresehacht, banier -, znw. m. Schacht of
lans waaraan de banier wordt bevestigd.
Banieret, znw. m. Baanderheer, ridder die het
recht heeft eene eigen banier te voeren.
Baninge, znw. vr. Verklaring waarbij aan iem.
de dood van een ander wordt ten laste gelegd, de
beschuldiging van moord, wapenroep.
Banc, banke, znw, vr. en m.; verkleinw. bancskijn, bencskn. i) Bank, zitbank, zetel; dore die b.,
door elkander, gemiddeld. 2) zitbank, waarop men
banier -,

bewaken

zat bij een maaltijd; te enes banke sit/en, bij iem.
aanzitten; off, die b. ritten, bij een maaltijd of drink.
gelag aanzitten; Ren banken gaen, kroegloopen.
3) rechtbank, schepenbank; in, wen, ob die b. sitter;
scliefienen van beiden banken, in sommige zndL
steden, schepenen van de beide rechtscollegiën : hoge

bane en lage b., nederbanc of onderbanke; die b.
ssannen, recht doen, de rechtbank of schepenbank
oproepen om recht te spreken; die b. vollen, de

rechtbank of schepenbank bezetten, de . zeven schepenen aanwijzen die in eene zaak recht zullen
spreken; volle b. (van wette), volledige schepenbank;
(die) b. sluten, de behandeling der rechtszaak schorsen.
4) pijnbank, folterbank. 5) vleeschbank, bank waarop
het vleesch gehouwen en verkocht werd; zoo ook
met betrekking tot andere koopwaren op de markt,
broot-, harinc-, visch-,lij nwant-,
ooft -, appel -, loocbanc e. a. 6) bank, toestel gebruikt bij den grooten boog, den bancarmborst
of bancboge. 7) geldbank, bank; bank van leening,
bane van leninge.

Banoarmborst znw. m. en o. Werptuig bij
belegeringen waaruit pijlen werden geschoten.
Baneboge, -booch, znw. m. Groote boog op een
bank of toestel geplaatst, waaruit pijlen werden geschoten.
Banebogegeschot, yscliot, znw. o. Geschut of
pijlen voor een „bankboog ".
Banken, zw. ww. intr. Naam van een spel, doch
niet met kaarten.
Bankerot, bankeroye, bijw. Bankroet, b. sftelen.
Banket, znw. o. i) Bank, toonbank, waarop de

BARAET.
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koopman zijn laken uitstalde. 2) feestmaal. 3) in de
16de eeuw, nagerecht van suikergebak.
Banketeren, etteren, zw. ww. intr. Een feest
maal houden, feestvieren.
Banogelt, znw. o. Geld verschuldigd voor het
pachten der banken op de markt, waarop de koopwaren worden uitgestald.
Banogenote, genoot, znw. m. Ambtgenoot in
de schepenbank.
Bana •belle, znw. m. Drinkgezel.
Bankiepf znw. m. Geldhandelaar, wisselaar.
Baneeleet, znw. o. Kleed tot bedekking eener
zitbank, tapijt.
Banalaken, znw. o. Hetz. als b a n c c l e e t.
Banalike > bijw. Zie bangelike.
Banaloa$e, znw. vr. De klok waarmede de
ingezetenen werden bijeengeroepen voor bekendmakingen en afkondigingen; ook om gewapend ter
verzamelplaats te verschijnen, stormklok.
Banareaht, znw. o. Het in een bepaald rechtsdis
voor eene bepaalde schepenbank, geldende recht.-tric,
Banestede, znw. vr. i) Eene plaats in eene
kerkebank. 2) eene plaats op de vleeschbank of
andere banken op de markt.
Banc8toel, znw. m. Drievoet.
Banowere, znw. o. Tapijtwerk voor zitbanken.
Banline. Zie ballinc.
Banlina8ahap. Zie b a l l i n c s c h a p.
Banloke, -lake, -lucke, znw. m. Ook banlierr e.
Rechtsgebied; de daarbinnen plaats hebbende rechts
schouwen.
-handelig,bp.:
Banlneester, znw. m. i) Hetz. als libel2)
wijkmeester
(in
WestUtrecht).
(te
r
meeste
friesland). Zie bon.
Banm)le, znw. vr. Hetz. als b a nl o Ice.
Ban~len, znw. vr. en o. Molen binnen den
ban of het rechtsgebied, waar de bewoners verplicht waren hun koren te doen malen.
Bannaliteit, znw. vr. Verplicht gebruik van
heerlijke ovens, molens, brouwerijen e. a.
Bannen st. en zw. ww. tr. i) Iet b., aan iem.
ng zenden tot iets waaraan hij zich
eene oproepi
niet kan onttrekken, uitschrijven, bevelen, vooral
van den • heerban ; herevaert b. of gebieden, een
gewapenden tocht, krijgstocht gebieden. 2) als rechts.
-

-

-

BanpanhIIIIB, -hays, znw. o. Brouwhuis, waar
de bewoners van een bepaald rechtsgebied verplicht
zijn hun bier te laten brouwen.
Banpennina, znw. m. Het emolument voor den
schout, die den ban, het gerechtelijk bevel, voert.
Baarehere. Zie bane r h e r e.
Banrit8. Zie baenrotse.
Baneaheidinge, •schei nge, znw. vr. ; banschcit,
znw. o. Grensscheiding van een bepaald rechtsgebied.
Bansajtelle, znw. vr. Zie b a n c 1 o c k e.
Banat, baenst, znw. m. Ronde korf van stroo of
biezen.
Barsen, zw. ww. trans. Trekken, sleepen, sleuren.
Banslote, - sloot, znw. vr. Sloot die gerechtelijk
geschouwd wordt.
Banstrate, znw. vr. Straat behoorende tot een
bepaald rechtsgebied, welke naar vaste regelen moet
worden onderhouden.
Baat znw. m. i) Band, om iets te binden of
stevigheid aan iets te geven ; hoepel, riem, gordel;
in den b., ingepakt; sinen B. leggen aen, iets ver
verplicht maken; die bant es strac van ere-binde,
dinc, iets is zeer gespannen, het spant er, er is gevaar; te bande geen, verbindend zijn, gelden ; wind.
set. 2) band waarmede men een dier, vooral een
hond vasthoudt, leiband, riem; te bande comen, aan
den leiband komen ; sender b., vrij in zijne bewegingen; niet gebonden, zonder zich te beperken.
3) band, boei, eig en overdr.; der hellen b., de
kluisters der hel; den B. breken, de boeien verbreken,
de vrijheid schenken ; der nature: b., de zwanger
dragen van een kind. 4) dat wat iem.-schap,et
bindt in zedelijken zin, waarvan hij zich niet kan
losmaken ; des Benen b., de drang van het gemoed;
der conscienci fn b., het geweten. 5) verbintenis,
overeenkomst, hetgeen iem. bindt of verbindt aan
een . ander; enen B. binden, eene verbintenis aan gaan; B. van huwelike, echtverbintenis; Gods bant,
hetgeen den mensch aan God verbindt, verbond
met God. 6) het gebonden zijn, het belemmeren
vaii iemands vrijheid van beweging. 7) verband,
gehoudenheid; enen B. winnen op enen, eene verplichting op zich nemen, gehouden zijn. 8) druk,
bezwaar; enen te bande driven, iem. in ongelegenhuid brengen, in het nauw drijven; ban van swaren
;

term, op eene plechtige wij ze bijeenroepen; die

Bande, zware, drukkende banvloek; des winters b.,

vierschare b.; dat dinc b., den Binge b.; ook ban
dingen; gebannen gedinc, vierschare, de op bepaalde
dagen gehouden en met de geijkte formules geopende rechtszitting, wettige rechtszitting; in (binnen) gebannenre (gebanre) skrake, gedurende den tijd
dat de vierschaar gespannen wordt. 3) door eene
plechtige verklaring bekrachtigen; gebannen (bannen)
wet, hetgeen door eene plechtige bekrachtiging wet
geworden is; palen b., eene grensbepaling van
kracht verklaren; eene giclite b., een eigendomsoverdracht bekrachtigen. 4) dagvaarden. 5) iem. bannen, excommuniceeren ; vgl. v e r w a t e n. 6) iem.
bannen, verbannen, verjagen; enen b. op, iemand
verbannen op straf of verbeurte van; gebannen
(bannen) fijt, de tijd waarvoor iem. gebannen is. 7)
iets bannen, uit het land wegdoen. 8) deelw. geban.
tien, waar de ban, het rechtsgebied zich uitstrekt;
gebannen hof, het terrein waarover het gebied van
het hof zich uitstrekt.
Banner, bannere. Zie b a n i e r e..
Bannerdrag r. Zie banierdrager.
Bannergarve, znw. vr. In Drente eene opbrengst
in graan te voldoen aan den „bannerschoutete".
Bannerhere. Zie b a n e r h ere.
Bannersuhoutele, -schulte, znw. m. In Drente,
een schout van hoogeren rang, in ieder dingspel een.
Banniah, bow. i) In den kerkelijken ban gedaan, vervloekt; vgl. v e r w a t e n. 2) door den
wereldlijken rechter verbannen.
Banoven, znw. m. Oven binnen het rechtsgebied,
waar de bewoners verplicht zijn hun brood te laten
bakken.

de bezwaren van den winter, de winterboei.
Bautdoea, ban-, -douc, znw. m. Zwachtel.
Banthont, znw. m. Bandrekel, kettinghond die
het erf bewaakt.
Bantna el, znw. m. Klinknagel.
Bantrode. Hetz. als b a n t h o n t.
Barworst, znw. m. Warande; heerlijk, aan het
algemeen gebruik onttrokken, bosch.
Banwateringe, -watering, -weteringe, znw. vr.
Watering, welker beheer, gebruik en onderhoud
rechtelijk is geregeld, die gerechtelijk wordt geschouwd.
Banwero, znw. o. i) Verplichte arbeid waartoe
de schout de ingezetenen bant of oproept. 2) werk
aan dijken, enz., dat gerechtelijk geschouwd wordt.
Banwijn, znw. m. Wijn, dien de landsheer of
eene gemeente of corporatie het recht had op zekere
tijden van het jaar met uitsluiting van anderen te
verkoopen; het recht zoodanigen wijn te verkoopen,
recht van wijntap.
Baptieeren, zw. ww. tr. Doopen; noemen, heeten, ook eene zaak.
Baptiste, znw. m. (Johannes) de dooper.
Bar. Zie baer.
Baraet, barraet, beraet, znw. o., vr. en m. i) Bedtog, ' bedriegerij; B. jagen, driven, op bedrog
uit zijn, bedrog plegen; dor b., met een bedrieglijk oogmerk; bi barate, op eene bedrieglijke
wijze; met barate, beraet (berade), met eene kwade
bedoeling; sonder b., zonder bedrog, naar of in
waarheid, stellig. 2) bedrieglijkheid. 3) bedrieglijke
schijn; wijze van doen, manier in het algemeen;

BART.
BARAET.
eness een schooi b. togen, zich mooi aan iemand
voordoen. 4) bed rieglijk spel, goochelspel; spel,
scherts, spot, vermaak ; b. driven, pleizier of pret
maken. 5) leven, drukte, rumoer, geraas ; b. snaken,
rumoer, lawaai, straatgerucht maken ; pocherij, overmoedige taal en gedrag; B. driven, pracht en praal
ten toon spreiden. 6) ongelegenheid, verlegenheid;
vrees; sonder b., zonder vrees, wakker, dapper;
onbeschroomd.
Baraet, znw. m. (?). Ruiling, wisseling. Vgl. b a rteren.
Baraetheit, znw. vr. Bedriegerij.
Barateur, barattner, znw. m. Bedrieger. Vgl.
baren tier.
Barbaeane, barbe-, barbi-, bet-be-, znw. vr.
Voormuur of buitenwerk aan eene vesting of een
kasteel.
Barbaer . Zie barber.
Barbaersch , -bersch, bnw. Barbaarsch, heidensch.
BarbarieII Barber:en, -fin, znw. m. Barbaar,
ige, Sarraceen. Als bnw., barbaarsch,
heiden, ongeloov

heidensch.

Barbeel, baerbel, znw. m. Baardvisch.
Barbeens . Zie baerbeens.
Barber, baerber, *barbaer, znw. m. Barbaar, heiden.
Barbereeh . Zie barbaersch.
Barbier, baerbier, znw. m. Barbier, baardscheer.

der; ook: heelmeester, chirurgijn; vgl. b a e r tmaker en baertscherer.

Barbier, barbiere (?), znw. m. en vr. Een ge

wapenrusting, een metalen bedekking van-deltr
baard . en kin.
Barah . Zie be r, c h.
Bareh, barech, znw. m. Speenvarken, gesneden
beer. V 1. b a r g ij n.
Barehroede . Zie b e r c h r o e d e.
Bardaex, baerd-, berd-, -ax, baer dhaex, znw. vr.
Tweesnijdende bijl.
Bardo, baerde, znw. m. Breede bijl, timmerbijl; ook: strijdbijl.
Barde, baerde, baerdge, baerdgYe, znw. vr. Harnas
dat borst en zijden van een paard bedekte.
Bardo, znw. vr. Bundel, bos. Zie bord e.
versterken,
Bardemaher. Zie b a e r t m a k e r.een
Bardere, -dre, -dren, mv. van Bert.
Barderen, -eeren, - ieren, zw. ww. tr. Een paard,
met een „berde" voorzien, met een harnas Zijn
borst en zijden bedekken.
Barderkine. Zie b e r t.
Bardesehe, bart-, bert-, -essche, znw. m. (?).
i) Luifel, bordes. 2) tochtgat, watergat, duiker.
Bardike, -dicke. Zie b a er dike.
Barduyn, znw. in. Groote klok.
Bardse. Zie b a e r d s e.
Bare (beer). Zie b a e r.
Bare (wijze van doen). Zie b a e r.
Bare, znw. vr. Draagbaar; lijkbaar.
Bare, znw. vr. Storm, hoog water; hooge golf,
*baar (mv. baren).
Bare, znw. vr. Doos, kistje.
Bare, znw. vr. Het tandelooze deel in den bek
van een paard, waarop het gebit rust; de gebitlagen.
Bare znw. vr. Slagboom, verschansing; ter b.
sjbelen, lien, een wedloop tegen elkander houden;
de b. schieten, een spel.
Bareel, znw. o. (m. ?). Vat; verkleinw. bareelkrjn,
vaatje.
Barem. Zie barm.
Baren, zw. ww. tr. Baren, ter wereld brengen.
Baren, beren, zw. ww. tr., wederk. en intr. —
I. Trans. i) Toonen, vertoonen, openbaren, 2) te
voorschijn brengen, uiten. 3) aantoonen, bekend
maken, openbaren. — II. Wederk. i) Zich vertoonen. 2) zich toonen. 3) zich houden, zich gedragen.
— III. Intr. i) Zich vertoonen, te voorschijn ko
men. 2) zich toonen, zich houden, zich gedragen;
zich gelaten, den schijn aannemen. 3) zich aanstellen, te keer gaan.
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Baren, zw. ww. tr. i) Op de baar leggen ; deelw.
gebaert. 2) iemands uitvaart viezen.
Baren,znw.o. i) Kind. Vgl. moederbaren.
2) held. 3) geslacht.
-baren, znw. Zie achterbaren, voren baren.
Bareneleet, znw. o. Hetz. als b a e r c 1 e e t.
Barensteel, znw. o. Palesteel (mnl.), berensteel,
verkorte dwarsstreep, in de wapenkunde.
Barenteren . Zi e barteren en vgl. b a r a e t.

Barenteren, barteren, zw. ww. — I. Trans. Ver-

slaan, verschrikken, verbijsteren. — II. Wederk.
Zich over iets bevreesd maken, er verslagen door
worden, zich over iets bekommeren.

Barentier znw. m. Hetz. als b a r a t e u r.
Barfa bar znw. Een visch.

Barge, bargie. Zie b a e r d s e.
Bar fin, bargin, bargen, bergin, _bnw. Van eeii
„barch of speenvarken afkomstig; b. spec, snout.
Barillier, znw. m. Keldermeester, bottelier.
Bariuge, znw. vr. Baring, het baren.
Baringe. Zie b e r n i n g e.

Barinehout. Zie berninchout.
Barinne. Zio berinne.

Bariseel znw. o. Kruik, flesch, lederen wijnzak;
verklw. bar eelkj/n, -seylekjfn, busje.
Bare, znw. m. Boombast.
Barke baerke, berke, znw. vr. Licht vaartuig;
kijn, scheepje, scheepvormig zaadbakje
verklw. bar
in vogelkooien.
Barle . Zie berle.
Bareoen, bercoen, borcoen, znw. m. Rondhout,
parkoenpaal.
Barlebaen, barlabaen, barlibaen, znw. m. Benaming van den duivel.
Barla, barem, baerm, znw. m. Berm, barm, walrand tusschen twee velden of weiden en langs den
dijkvoet; voetpad, trekpad langs eene vaart.
Bad 1 baerm, znw. m. Hooge golf, baar.
Barure znw. Heffe, droesem, bezinksel.
Barmellje, barmljc, bnw. Erbarmelijk, beklagenswaardig. — Barnlel ke bi^w.
Barmen, zw. ww. tr. Met eeii barm of berm
.

of dam.
_
Barmhertelike, -lterilike, . bijw. Barmhartig, uit

dijk

medelijden.

Barmhertich, bnw . — Barmherticheit.
Barnage, bernage, bernaye, znw. vr. De gezamenlijke rijksgrooten.
Barnardiet . Zie b e r n a r d i e t.
Barndewijn, znw. m. Hetz. als brandewijn.
Barnecamere . Zie bernecamer.
Barnen. Zie b e r n e n.
Barnentli je . Zie b e r n e n t 1 i k e.
Barninge . Zie b e r n i n g e.
Barninehout . Zie b e r n i nc h o u t.
Barn. Zie born.

Barnsteen. Zie b e r n s t e e n.
Barrevoet. Zie barevoet.

Baroen, znw. m. Leenman, edelman, rijksgroote,
ridder; Gods b., Gods dienstknecht; ook de discipelen van Christus worden „barone" genoemd.
Baronie, znw . vr. Hetzelfde als b a r n a g e.
Baroninne, baroen -, znw. vr. Adelijke dame,
gemalin van een rijksgroote.

Barsbeens .

Zie

baersbeens.

Barse, znw. vr. Baars. Zie b a e r s e.
Barse. Zie baerdse.
B:arsoher-, barserbeen. Zie b a e r s e r b e e n.
Bargt. Zie borst (lichaamsdeel).
Barst. Zie bacht.
Barste. Zie b e r s t e.
Barsten, bersten, borstera, st. ww. intr. Barsten,
bersten.
Barstinge, znw. vr. Barst, spleet, opening.
Bart. Zie baert.

Bart. Zie bert.

Bart, be;-t, znw. vr. Een zeevisch.

BAVIT.

BARTECHGE.
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Bartechge, bartesche, bartege, znw. vr. Eene
houten, met kanteelen voorziene sterkte to bevesti•
ging eener plaats; de pui van het stadhuis, bordes.

Vg. bardesche.
^Barteren, baert-, barent-, zw. ww. — I. Trans.
Ruilen, tegen iets inwisselen. — II. Intr. Ruilen,
een ruil doen. Vgl. b a r a e t, ede Art.
Barterer, - teereer, teerre, znw. m. Iem. die ruilhandel drijft ; koopman, handelaar, rondventer. —
Bartering8 bert-, znw. vr.

Barlire. Zie parure.
Barvioheit . Zie b e r v i c h e i t.
Barvoet - voets. Zie b a e r v o e t.
Bas (bass), znw. Bil.
Base, baesche, basche, znw. vr. Voetstuk, basis.
Base , znw. vr. Kous.
Baselaer, bazel-, -eer, znw. m. Langmes, dolkmes.
Baseleer. Zie baehe1eer.
Basen, • zw. ww. intr. Suffen, raaskallen, bazelen;
basende, onzinnig, dwaas, waanzinnig.
Baseren, zw. ww. intr. Gebaseerd, gegrond zijn.
Basede, znw. vr. IJlhoofdigheid.
Basioh, bnw. Vreemd, zonderling, dwaas.
Bagiiaum, znw. o. Koningskruid.

Basilisc, znw. m. Koningsslang.

Basine, znw. vr. Bazuin. Zie b o s i n e.
Basin e, znw. vr. Razernij, ijlhoofdigheid.
Basout. Zie baeysout.
Basse, znw. Naam van een stuk geschut.
Bassecamere, bas-, znw. vr. Benedenkamer,

bestekamer.

Basselier. Zie bache1eer.
Bassen, st. en zw. ww. — I. Intr. Blaffen, bassen, keffen; van menschen: lawaai, kabaal, drukte
maken; schelden, razen. — II. Trans. i) Iets door blaffen te kennen geven. z) opjagen, aanbassen, het wild.
Basser, znw.. m. Blaffer, keffer, buikspreker(?).
Bassinge, znw. vr. Geblaf, gebas, gekef.
Bast, znw. m. i) Bast van een boom, boomschors. 2) schil, dop; niet een (enen) b., niet van
enen baste, geen zier, volstrekt niets. 3) het van
boomschors vervaardigd touw. 4) strop, halsstrik;
met boom ende met b., met houte ende met baste,
met galg en strop. 5) spier, zenuw. Zie b e b a s t.
Bast, znw. o. Wijnmoer.
Bastaerdich, deljc, bnw. Onecht, wild, van uit spruitsels.
Bastaerdie, znw. vr. i) Bastaardij, ongeoorloofde gemeenschap met eene vrouw; van bastaerdiën,
in onecht verwekt. 2) schandelijke handelwijze.
Bastaerdinne, znw. vr. " Vrouwelijke bastaard,
ontaarde, basterdsoort van iets.
Bastaert, bastart, bastaerd, znw. m. i) Bastaard,
buiten echt verwekt kind, hoerenkind; overwonnen
b., kind in overspel of ook in bloedschande verwekt;
ook van jongen van dieren en in figuurlijke toepassing. 2) wilde loten aan een wijnstok; vgl. b a s t a e r d i c h. 3) naam van een zoeten wijn; win
-

bastaert.

Bastaert, bnw., vr. bastaerde. i) Onwettig, in
onecht geboren. 2) ontaard, slecht. 3) b. van, ergens
van verstoken, eig. als bastaard verstoken• van
erfrecht.

Bastaertbroeder, bastert

-

, - dochter, - hint, - etage,

-sone, znw. Buiten echt geboren broeder, enz.
Kastie, znw. vr. Sterkte, verschansing, bastion.
Bastert. Zie bastaert.
Bastjjn, basten, bnw. Van bast vervaardigd, van
de schors of het vezelig weefsel van boomen gemaakt, ook van scheepstouwen.
Bastoen, znw. m. i) Stok, wandelstok. 2) schuin staak, in de wapenkunde.
Bastonner, znw. m. Roededrager bij eene processie.
Bastnre, znw. vr. Hoer, lichtekooi.
Basune, bosune, basfine, znw. vr. Bazuin, trompet.
Baslinea, basuynen, zw. ww. intr. Op de bazuin
blazen. -- Basuuliblaser, basuyn-, -bleser.

Bas ~ 148 o, bnw. Als van eene bazuin, basuunljc Tuut.

Basuunre, basuynre, znw. m. Hetz. als b asuunblaser.
BuuuuBQh, basuynsch, bnw. Hetz. als b as uunli C.
Bat, znw. o. Bad, het nemen van een bad en
de plaats waar dit geschiedt; heet bat, bat der gesontheit, de baden ; te bade gaen, een bad nemen;
dat b. van balsamen (zie b a 1 s e m) ; dat helsche b.,
de helsche poel, de hel, het eeuwig verderf; in enes
b. baden, met hetzelfde sop overgoten zijn.
Bat, znw. o. Een stok bij sommige spelen in
gebruik, of een voorwerp waarmede men keilt of
kegelt (?). Zie batten.
Bat, bij w. Zie bet.
Bataelge, batalge, bait-, -aelgie, -acidic, batalie,

znw. vr. i) Strijd, gevecht;
ook: verhaal er van. 2) veldtocht. 3) slagorde. 4)
legerschaar.
Batas en g batt-, -aliën, zw. ww. — I. Trans.
In slagorde scharen. — II. Intr. Vechten.
Bataelgeren, balt -, batal-, battel., - ieren, zw.
ww. tr. i) In slagorde scharen. 2) versterken.
Bataelgeringe, -ieringe, znw. vr. Vestingwerk.
Bate, baet, znw. vr. i) Baat, voordeel, winst;
schade ende b. ; sine b. in iet doen ; te baten ; b.
cojen aen ere dinc, een voordeeligen koop aan iets
doen ; die ewelike b., de eeuwige winst, de zaligheid;
in b. van, ten voordeele van, ten bewijze van (eene
bewering). 2) baat, nut; te b-n hebben, in zijn voordeel, vooruit hebben. 3) baat, genoegen. 4) baat,
hulp; hulpmiddel, herstel; enen staen in b., enen b.
doen, enen te b-n comen, te hulp komen; enen te b-n
hebben, nemen, crigen, iem. tot hulp hebben, nemen
of krijgen; iet te b-n hebben, iets als vergoeding
hebben; daer en es gene b. jegen, daar helpt niets
aan, is geen middel voor. 5) baat, beterschap van
ziekten en gebreken; aen die b. sajn, aan de beterhand zijn; ter b-n comen, beter worden, vooruitgaan;
vaen, hem se/ten ter b-n, in b-n staen, zich beteren;
b. doen van ere dinc, iets verbeteren; ter b-n soreken, spreken om iets goed te maken. 6) geneesmidde l. 7) genoegdoening, vergoeding, boete; enen
b. doen van, iem. voldoening geven voor; enen in
b-n storen, iem. iets vergoeden.
Batel eren. Zie batae1geren.
Batelijc, baet-, bnw. Voordeelig, profijtelijk.
Batelnent, batament, abat-, badi-, znw. m.
Tooneelvertooning. Vgl. e s b a t e m e n t.
batialie, bot-, bet-, bast-,

Batementen, batementeren, zw. ww. intr.

Eene tooneelvoorstelling geven.
Batementspel , znw. o. Tooneelvertooning.
Baten, zw. ww. — I. Intr. Baten, nuttig zijn,
helpen. — II. Trans. i) Helpen, aan iemand een
voordeel bezorgen; hem b.. zich helpen. 2) enen
iet b., iem. iets doen strekken tot voordeel, het hem
doen verkrijgen. — III. Wederk. Zich beteren.
Baterie, znw. vr. Keukengereedschap.
Batsac, balt -, znw. m. Balzak.
Batstede. Zie b a d e s t e d e.
Batstover. Zie b a d e s t o v e r.
Batte, znw. vr. Krib in eene rivier (?1.
Batten, zw. ww. intr. Benaming van een spel,
kegelen, gooien, het eene of andere werpspel.
Batten, zw. ww. tr. Betten, met lauw water
nat maken, stoven, koesteren.

Batteren, -eeren, zw. ww. tr. Wraken, afkeuren.

Battingspennine, ruw. m. In Drente, belasting

den afkoop der kosten van het batting.
znw. vr. Verguldsel.
Ban tusschenw. Zie b a.
Baubjjn, bobijn, znw. m. Baviaan.
Bande, znw. vr. Een vrouwenkleedingstuk van
kostbare stof, overrok (bouwen, in de 1 fide eeuw).
Baudekjin, znw. o. Lijkwade, lijkkleed.
$aye znw. m. Bavo ; Sinte Baven dach, i Oct.
BaTi1, bavijt. Zie b o fit.

gesproten uit
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BAVOMISSE.
Bavomisse, baef., -mis, znw. vr. De eerste

October. Zie b a m i s s e.
BayYeel, mw. o. Winkelhaak.
Be, voorz. Toonl. vorm van bi; be dage, be naelite.
Beademen, zw. ww. tr. Beademen.

Beam(p)ten, zw. ww. tr. De uitvaart vieren van,
missen (vgl. a m b a c h t) lezen over de ziel van.
Beane, znw. Naam van een franschen wijn.
Beantworden, - werden, zw. ww. tr. Verant-

woorden.
Beanáenen, zw. ww. tr. In benauwdheid, in een
pijnlijken toestand, in gevaar brengen.
Beanxt, bnw. Beangst, angstig.

Beanxten2 zw. ww. tr. i) Beangstigen, benauwen.
2) beducht zijn voor.
Beanitet, deelw. bnw. Hetz. als b e a n x t.
Beanxtheit, znw. vr. Angstvallige zorg, ingespannen bemoeiïng.
Bearbeiden , -aerbeiden, zw. ww. tr. Voor iets
werken, het werk doen dat aan iets te doen is.
2) bearbeiden, land. 3) zijn best voor iets doen,
door moeite trachten te bewerken.
Bearmt, bnw . Verarmd.
Beaune. Zie beane.
Bebast , bnw. Gespierd. Vgl. bast.
Bebiert, bnw. Dronken van bier.
Bebinden, st. ww. tr. i) Binden, omwikkelen;
verbinden. 2) bebonden tit, de onder een zeker ver band liggende tijd, de tijd waarin geen rechtspraak
plaats heeft; vgl. besloten tij t.
Bebloeden, zw. ww. — I. Tr. Met bloed kleuren
of bevlekken. — II. Intr. Rondom bloeden.
Bebloedet , deelw . bnw. Hetz. als be bloc t.
Bebloedieh, bnw. Bloedig, bebloed.
Bebloet, bnw. Bebloed, bloedig; bloedende.
Beboden, zw. ww. tr. Door een bode bekend
aanbrengen, een boodschap zenden aan. -maken;
Beboedelt, deelw. Belast met het onderhoud
van iets.
Beboesemen, zw . ww. tr. Iemands afstamming
van of verwantschap met een bepaald persoon bewijzen, veelal met betrekking tot hoorigen.
Beboeseminge, znw. vr. Het leveren van een
bewijs van verwantschap of afstamming van iemand
met betrekking tot een bepaald persoon.
Bebolwerken, zw. ww. tr. Van een bolwerk
voorzien, versterken.
Beborg en, - burgen, zw. ww. tr. i) Iem. borgen
laten stellen, hem dwingen borgen te geven. 2) iet
b., borgtocht stellen voor iets.
Bebouwen, zw. ww. tr. Bewerken, grond.
,

Bebraemt, bnw . Met braamstruiken begroeid.

Bebrieven, zw. ww. tr. i) Door een brief be-

vestigen; bij geschrifte erkennen, toezeggen, vaststellen, overeenkomen; bebrieft ende onbebriefi,
beschreven en onbeschreven. 2) vast, bestendig maken; bebrieft, vast, bestendig.
Beburgen . Zie b e b o r g e n.

Beeehéreel, znw. m. Vleeschhouwer.
Becedelen, zw. ww. tr. Eene akte van iets ma-

ken, iets op schrift brengen.
Bechaertereren, -scaertereren, zw. ww. tr. In
een charter beschrijven.
Bechte. Zie b i e c h t e.
Begin eten, zw. ww. tr. Omsingelen, omgeven.
bedocht, deelw. bnw. — I. van bedenBedacht
ken, tr. i) Goed overlegd, scherpzinnig; bedochten
sinnes, na rijp beraad; met bedachten moede, met
voorbedachten rade. 2) met een pers. als ondw.
vervuld van, zich toeleggende op. — II. Van hem
bedenken. i) Bij zijn verstand zijnde. 2) zich toeleggende op, zich bezig houdende met. — III. Bedacht
sin. a) Als werktuig van het denkvermogen: denken, zijn verstand gebruiken; evel, qualike b. sign,
eene verkeerde meening hebben, onverstandig zijn;
dullike b. s., dwaas zijn; wijslike b. s., verstandig zijn;
wel B. s., verstandig, schrander zijn, met overleg handelen, handelen na rijp beraad; des B. s., over iets
-

gedacht hebben; op de hoogte van iets zijn; absol.
of met een bijw., eene bepaalde gedachte hebben;
van plan, er op uit, besloten zijn. — b) van het ge
te moede, gestemd zijn ; swaer b., somber-moed:
gestemd; fel (felle) b., boosaardig gestemd, gezind;
andersins B. zijn, van gezindheid of plan veranderen.
— c) an de bewustheid : B. ss^n, zijne bezinning
terugkrijgen.

Bedachteli.ke, bedecht-, bijw. Met voordacht.
Bedaahtheit, znw. vr. Overleg, bedachtzaamheid.

Bedaehtieh, bnw. i) Voorzichtig, bedachtzaam.
2) standvastig. 3) goed bij zijn verstand. 4) geneigd.
Bedachticheit . znw. vr. i) Hetzelfde als b ed a c h t h e i d. 2) verstand, denkvermogen. 3) standvastigheid, vastberadenheid. 4) gezindheid, wil.
Bedaehtsam, bnw. Bedachtzaam, overleggend.
BedadiD gen, zw. ww. tr. Eene overeenkomst
sluiten, bij slading toezeggen of voor zich bedingen.
Bedaen, deelw. bnw. Bedekt met, voorzien van.
Bedage, bijw. Bij dag.
Bedagen, zw. ww. — I. Intr. i) Dag worden,
aanbreken, van den dag. 2) opdagen, verschijnen;
sin goede werke aen hem bedaecht, als men ze aan
hem ziet. 3) overkomen, treffen, over iem. o pgaan,
aan hem verschijnen. — II. Trans. i) Beschijnen.
., tot een bep. tijd in
2) een termijn verleenen aan iem
vrijheid stellen. 4) dagvaarden, dagen (16de eeuw).
Bedallen, bedalle, bijw. Geheel en al, in elk
geval. Vgl. albedallen.
Bedammen. zw. ww. tr. Met een dam voorzien.
Bedaukelije, bnw. i) Dankbaar, erkentelijk. 2)
aangenaam, welgevallig (?). Vgl. h e m b e d a n ken.
Bedankelijcheit, znw. vr. Erkentelijkheid.
Bedanken, zw. ww. — I. Intr. en trans. i)
Bedenken. 2) tot dank verplichten, reden van tevredenheid geven. -- II. Wederk. met den gen.
der zaak. Zich zelven tot dank voor iets verplicht
achten, in zijn schik zijn ; vgl. hem beloven;
ook als intr. ww. in dezelfde beteekenis.
Bedanet deelw. bnw. Erkentelijk, over iets in
zijn schik of tevreden. — Bedanetheit .
Bedaren zw. ww. wederk. i) Zijne hartstochten
bedwingen. 2) tot zich zelven' komen.
Bedauwen, bedouwen, zw. ww. intr. en tr. —
I. Intr. i) Met dauw besproeid of bedekt worden.
2) vochtig, doorweekt worden. — II. Trans. i) Doorweeken. 2) besproeien, vervullen (met genade, rouw).
Bedauwers, bedouwers, znw. mv. Ongeregelde
lichte fransche troepen, die als tirailleurs dienst deden.
Bedauwinge, bedouzo znw. vr. Bevochtiging.
Bedde, bel, znw. o. Verklein*. beddekijn. i) Bed.;
een zieke b., ziekbed; ie B. vallen, bedlegerig wor den; een B. maken, opmaken, maken; dat B. breken,
tebreken, een opgemaakt bed in wanorde brengen
door het te beslapen, te bed gaan; een tebroken b.,
een gebruikt, beslapen bed; een B. decker, een bed
voor iemand spreiden bed als uitdrukking van het
domicilie (daer een te bedde gaei ende ohstaet). 2)
huwelijksbed, huwelijksgemeenschap, ook: het huwelijk; een geheel b., een niet ontbonden huwelijk;
geschoort b., gescheiden b., ontbonden huwelijk; ge
buiten huwelijksgemeenschap; van ge -scheidnb.,
volle (broers en zusters) ; getrou wet b.,-helnb.,
wettig huwelijk; eens B. gemene werden, het huwelijksbed met iemand deden (als man of vrouw);
beddegelijc, bedde beddegelike, staaksgewijze (bij erf
rustbed, canapé; vgl. d r a e c h b e d d e.-steling).3
4) leger, winterleger, plaats waar de visschen kuit
schieten. 5) bedding, laag. 6) B. lams, stuk land,
akker; bed in een tuin, bed van aarde tusschen
voren. 7) waterkeering, dam, ophooging van een
rivieroever, dijk. 8) nierbedde, de streek om de nieren.
Beddeboom, znw. m. Rand van het bed, plank
voor aan het bed.
Beddebuuri znw. Matras.
Beddedeken, znw. vr. Beddedeken.
Beddedeesel, znw• o. Beddedeken of dekbed.
Beddeganc, znw. m. Bedtijd.
-,
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BEDDEGENOOT.

Beddegenoot , znw. m. Bedgenoot, echtgenoot,
zoowel man als vrouw.
Beddegeseheit, bed-, znw. o. Ontbinding van
een huwelijk.
Beddegewant, znw. o. Beddegoed.
Bedde ure, bed-, znw. vr. Geld voor het huren
van bedden.
Beddecamer, znw. vr. Slaapkamer; vleeschelijke
gemeenschap.
Beddeoleet, znw. o. Deken, sprei; mv. beddecleder, beddegoed.
Beddemaker, bed-, -meker, znw. m. Beddemaker.
Bedden, zw. ww. — I. Intr. i) Te bed liggen.
2) een bed opmaken. — II. Trans. i) Te bed brengen, kinderen ; naar de slaapplaats geleiden, volwassenen ; gebeddet sijn, te bed liggen, slapen. 2)
rechthoekig houwen of maken, steenen.
Beddenoot, znw. m. Hetz. als beddegenoot.
Beddepanne, bed-, znw. vr.
Beddeplanke, znw . vr. Hetz, als bed d e b o o m.
Beddepotte, znw. vr. Waterpot.
Bedderede, bed-, -redich, bederde, bnw. Bed.
legerig.
Bedderedich . Zie bedderede.
Bedderie, znw. m. Echtgenoot, man van.
Beddesae, znw. m. Beddezak.
Beddesehout, -schuit, znw. vr. Huwelijksgemeenschap.
Beddesieke . znw. m. Bedlegerige.
Beddes onde, znw. vr. Hetz. als bed de boom.
Beddestat stede, znw. vr. Bedstee.
Beddestroo, bed-, znw. o. Onser vrouwen bedistroo, eene plant.
Beddetieete, bed-, -tijc, znw. vr. Beddetijk.
Beddetol, znw. m. Tol op beddegoed.
Beddevast, bnw. Bedlegerig.
, znw. vr. i) Slaapgelegenheid, bed. 2)
Beddinge
mv. Benoo igdheden voor een bed.
Bede. Zie beide.
Bede, znw. vr. i) Gebed tot God; ene b. geven,
een gebed doen; ter b-n vaen, varen, een gebed beginnen ; ter b-n, in beden vallen, zich op de knieën
werpen om te bidden. 2) verzoek aan een mensch;
uni alle b., in 's hemels naam; met beden, bi der
beden, op verzoek; ene b. doen, een verzoek doen,
ook: een verzoek inwilligen, eig. volbrengen; ene
b. geven, hetzelfde, ook: een verzoek om iemand
voort te helpen, aanbeveling. 3) verzoek om geld,
van vorsten, eig. vrijwillige opbrengst, very. belas ting; inzameling van giften, collecte, van bijzondere
personen; ter b. gaen, ritten, bedden; metier b. ge
-wine,
giften inzamelen. 4) gebod, bevel.
Bedeboes znw. o. en m. Gebedenboek.
Bedebrief znw. m. Schriftelijk verzoek, aanbevelingsbrief.
Bedeehte . Zie bed ichte.
Bedeehtieh . Zie b e d a c h t i c h.
Bededach, znw. m. Biddag, bededag.
Bededingen, - dgedingen, -degdingen, zw. ww.
tr. i) Langs gerechtelijken weg beslechten, vereffenen. 2) tot stand brengen, bewerken. 3) bekrachtigen, bepalen. 4) in rechte aanspreken. 5) aanbrengen, over de tong laten gaan. Vgl. bed a d i n g e n.
Bedeel, znw. o. Gerechtsbode, bode. Vgl. bed e 1.
Bedeelt; deelw. van bedelen; b e syn aen, aandeel aan iets hebben, recht hebben op een deel.
Bedeemt. Zie bedemen.
Bedegelt, znw. o. Opbrengst eener bede.
Bedegen. Zie bedien.
Bedehuus, znw. o. Bedehuis, tempel; verkiw.
bedehuuskijn, -gen.
Bedelrit. Zie bedemen.
Bedee i znw. o. Dekmantel.
Bedecamer a znw. vr. Bidvertrek, binnenkamer.
Bedeeken, zw. ww. tr. i) Bedekken. 2) geheim
-

houden.

Bedeelocke, znw. vr. Klok die de menschen

oproept tot het verrichten van devotie.

BEDERMAN.
Bedeosel, znw. o. Bedekking, deksel.
Bedoet, deelw. bnw. — I. Van bedecken, tr.
i) Geheim, verborgen. 2) moeilijk te vinden, niet in
het oog vallende. 3) onkenbaar door het gesloten
vizier van den helm; bedecis anschijns, geblind doekt. 4) in de scheede zijnde, van het zwaard. —
II. Van bedecken, wederk. i) Omzichtig. 2) loos,
geveinsd, listig.
Bedectelike, bijw. Bedekt, in het geniep.
Bedeotheit, znw. vr. i) Verborgenheid, geheim;
in b., in het geheim. 2) omzichtigheid. 3) loosheid,
geveinsdheid.
Bedel, znw. m. Hetz. als be deel.
Bedelare, -aer, -er, znw. m. i) Bidder, 2) bedelaar.
Bedelarie, -ry, znw. vr. Bedelarij.
Bedeldaeh, znw. m. Bededag, biddag.
Bedelen, zw. ww. tr. i) Bidden. 2) bedelen.
Bedelen, -deelen, -deilen, zw. ww. tr. i) Bedeelen, toedeelen. 2) deelen, indeelen, 3) verdeelen,
goederen ; hem b., eene onderlinge scheiding maken.
Bedelerse, znw. vr. i) Bidster. 2) bedelares.
Bedelf, znw. o. i) Verschansing, borstwering. 2)
de door het opwerpen van aarde ontstaande kuil.
Bedelfte n znw. vr. Borstwering; wat daarachter
ligt, erf.
Bedeliede, znw. m. mv. Belastingplichtigen.
Bedel jje, bnw. i) Verzocht, •vrij ' 'g. 2) tot de
belastingen of beden behoorende, financieel ; ene
bedelike dinc, eene belastingquaestie.
Bedel "e, bnw. Verbiddellijk. Vgl. o nb e d elij c.
Bedelike, bijw. Op eene deemoedige, smeekende wijze.
Bedelinge, -deelinge, znw. vr. Het iemand toebedeelde aandeel.
Bedeloamer, znw. vr. Bidvertrek.
Bedelven, st. ww. tr. i) Met aarde bedekken,
bedelven. 2) afdammen, afleiden, water. 3) verschansen, door een wal omringen.
Bedelster, znw. vr. i) Bidster. 2) bedelares.
Bedem, znw. m. Steunbalk, stut.
Bedeman. Zie bed eliede.
Bedemen, zw. ww. intr. Duister worden; deelw..
bedemei, bedeent, bedeimt, duister.
Beden, zw. ww. tr. i) Een gebed doen tot God,
bidden; beden ende bidden. 2) belasten; schatten
^

ende beden.

Bedenkelike, bijw. Op eene boosaardige wijze.
Bedenken, bedinken, zw. onr. ww. — I. Trans.
i) Zijne gedachten vestigen op, gedenken. 2) slechte
gedachten hebben van, verdenken. 3) gedachten
hebben op, verwachten. 4) zich te binnen brengen.
— II. Intr. i) Denken aan of over iets. 2) te binnen
schieten, voor den geest komen. 3) berouwen. —
IIL Onpers. i) Zich bedenken, bij zich zelf overleggen. 2) in iemand opkomen, zich te binnen brengen. 3) medelijden hebben. — IV. Wederk. i) Zich
bedenken ; eene afwachtende houding aannemen. 2)
bedenken. 3) berouw hebben. 4) een vermoeden
hebben, (slechte) gedachten over iets hebben. 5) als
uitdrukking van eene werking van het denkvermogen.
a) denken, zijn verstand gebruiken. b) gedachten
op iets hebben, op de gedachte komen. c) tot het
besluit komen. 6) van het gemoed, te moede zijn.
7) van het bewustzijn. a) bij zich zelf, zijn zinnen
zijn. b) van een waan terugkomen. c) zich bezinnen,
zich iets te binnen brengen.
Bedenkenisse, znw. vr. i) Overdenking. 2)
herdenking, gedachtenis. 3) achterdocht.
Bedenker, znw. m. Beschouwer.
BedenkiII e, znw. vr. Overdenking.
Bedepacht, znw. vr. Belasting; bede, voorgesteld als eene soort van. pacht of cijns.
Bederg znw. In. Bidder.
Bederde . Zie bedderede, bedrede.

Bederf. Zie bederve.

Bederfeljje, e.a. Zie bede r v e 1 ij c.
Bederman, znw. m. (oostmnl.). Braaf, degelijk
man; man van eer.

BEDERVE.

BEDORFTE.

Bederve, •YZ'e, -daerve, .derf, -f, -durf,
znw. vr. en o. i) Behoefte,• levensbehoefte, levensonderhoud. 2) nut, voordeel, belang ; in (te) bederven, ten nutte; b. werken, gewinnen, werven, zijn
voordeel doen, slagen, een goede uitkomst verkrijgen;
b. doen. (t) voordeel behalen, winst doen. b) slagen,
iets uitrichten, verder komen. c) nut, dienst doen;
doen hetgeen noodig is. 3) geldelijk voordeel, inkomsten. 4) genot, het genieten van. 5) plicht, sine
b. doen, zijn Plicht vervullen. 6) taak, onderneming.
Bederveljje, felj/c, bnw. Verderfelijk.
Bedervelija, - erfpk, - derfeij/c, bnw. Nuttig.
Bederven, st. en zw. ww. — I. Trans. In het
verderf storten : ombrengen, ruïneeren ; van sine
eren b., onteeren. 2) verwoesten, plunderen. — H.
Intr. i) Schade lijden aan het lichaam, verminkt
worden ; onbruikbaar worden, van trek- en lastdieren.
2) om het leven . komen, sterven ; b. van den live;
als znw., dood. 3) te gronde gaan, geruineerd worden ; te niet gaan, verloren gaan ; schipbreuk lijden,
in der see b.; van Item b., van zich zelf vallen.
Bederven, - darven, - dorven, - durven, onr. ww.
-- I. Intr. i) Behoeven, noodig hebben. 2) noodig
zijn of vereigcht worden, een vereischte zijn. — II.
Onpers. i) Het is noodig, het is noodzakelijk (voor
i goed, het betaamt;
iemand). 2) het is plicht, het is
als bedarf, zooals vanzelf spreekt, natuurlijk is.
Bedervellisse, znw. vr. Ondergang, verderf.
Bederving'e, zuw. vr. Ondergang, het te gronde
gaan; b. van der see, schipbreuk.
Bedesehoudieh, - schuldich, bnw. Belasting

Bediedenisse •dudenisse, -dietnisse, -diënisse,
ing. 2) beteekenis, bedoeling.
znw. vr. i) Verklar
Bedieder, znw. m. i) Verklaarder. 2) tolk. 3)

-plichtg.

Bedesetter, znw. m. Zetter, schatter, ontvanger.
Bedesettings, znw. vr. Het bepalen van elks
aandeel in bede of belasting, het aandeel zelf.
Bedesside, voorz. met den eden of 3den nv.
Aan deze zijde van.
Bedeswbn, znw. o. Als belasting opgebracht
varken.
Bederaderen, - duederen, zw. ww. tr. Ten val
brengen.
Bedevaert bevaert, -van, -vert, znw. vr. i)
Bedevaart; als bijw. verbonden met gaen, varen,
rillen, reisen, tien, seisden e. a. 2) buitenlandsche
reis. — Bedevàertganger.
Bedevaertsreise, znw. vr. Bedevaart,
Bedeven, zw. ww. intr. Passen, betamen (?).
Bedevri, bnw. Vrij van het opbrengen van belasting. Vgl. s c h a t v r i.
Bedewerdieh, bnw.; b. dada, dag voor gebeden
afgezonderd, heilige dag.
Zie b e d d e h u r e.
Bei, bedie, bidie, bedien, bidien, bijw. en voegw.
— I. Bijw. i) Daardoor, ten gevolge daarvan. 2)
daarom, b. omdat, want, daarom, omdat; b. dat,
hetz.; niet B. dat, niet omdat; niet b., gevolgd door
een onkennenden zin: niet dat — maar, niet omdat
ik daarom wil zeggen dat niet, daarvan niet. 3)
voegw. bijw., immers. — II. Voegw. Omdat, want.
Bediehte, bi-, -dec/ate, bnw. en bijw. —I. Bnw.
Zwaar, hevig. — II. Bijw. i) In de nabijheid, van
nabij. 2) onophoudelijk, telkens weer, dicht.
Bediehten, zw. ww. tr. i) Bezingen, in dicht
beschrijven. 2) beschrijven, te boek stellen. -mat
Bedle. Zie b e d i.
Bediede, bijw. Duidelijk.
Bediede , znw. vr. en o. i) Verklaring, uitlegging.
2) beteekenis. 3) gebeurtenis, zaak.
Bedledelijc, bnw. i) Duidelijk, klaar, helder. 2)
verklaarbaar, voor uitlegging vatbaar.
Bediedellke, bijw. Op eene duidelijke wijze.
Bedleden, béduden, bediën, zw. ww. -- I. Trans.
i) Duidelijk maken, verklaren, uitleggen; iet te wonder b., als een wonder uitleggen, voor een wonder
houden; vertalen, afteekenen, aanduiden, noemen;
bedoelen, te kennen geven. 2) vertellen, mededeelen,
iem. iets herinneren, op bet gemoed drukken, voor schrij ven. 3) beteekenen. -- II. Intr. Baten.
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vertaler.

Bediedinge, bedudinge, znw. vr. Verklaring, uit
.
2) beteekenis.
-legin.
ediën, st. en zw. ww. intr. i) Worden ; sins self:

bediën, meerderjarig, mondig worden; te niewete
bediën, te niet gaan. 2) komen (op) versterven (op),
van een land. 3) groeien ; bedegen rijn, gegroeid, opgegroeid zijn. 4) vooruitkomen, goede zaken maken,
slagen ; bedegen sijn in, gevorderd zijn in ; bat bediën, betere gevolgen hebben, nuttiger zijn. 5) ver
beter, edeler worden.
-betrn;
Bediën. Zie b e d i e d e n.
Beden. Zie b e d i.
Bedieneljie, bnw. Dienstbaar, tot het verrichten
van bepaalde diensten verplicht.
Bedlenen, zw. ww. -- I. Trans. i) Bedienen,
waarnemen, een ambt; den dienst waarnemen in
(eene kerk). 2) doen aanzeggen ; overhandigen. —
II. Intr. Dienen, dienstig of nuttig zijn.
Bedienens, *bedien, voegw. Omdat, want.
Bediënisse. Zie bediedenisse.
Bedienstaehtieh, - aftich, bnw. Dienstvaardig,
gedienstig. — Bedienstaehtieheit.
Bedienst e, -heit. Hetz. als b e dienstachtich,leit.
Bedienstieh, bnw. i) Gedienstig, hulpvaardig.
2) nuttig, van dienst.
Bedienstieheit, znw. vr. i) Bereidvaardigheid,
gedienstigheid. 2) dienstbaarheid.
Bediepen,., zw.. ww. tr. In een getuigenis aanduiden, aanwijzen in rechte.
Bodies, bijw. Daarom, daardoor.
Bediet, beduut, beduyt, znw. o. i) Verklaring,
uitlegging, aanwijzing; B. doen, maken, de verklaring geven, uitleggen. 2) vertaling. 3) verhaal, het
verhaalde, vermelding; (een) B. doen, maken, mede deden, gewag maken. 4) de woorden waarin het
verhaal vervat is, taal, rede. 5) de zaak die verhaald wordt, gebeurtenis. 6) les, voorschrift. 7) be.
teekenis, bedoeling; beteekenis, waarde; het is
cranc b., het beteekent niet veel.
Bediken, bedikenen zw. ww. tr. Bedijken.
Bedilt(re, znw. vr. i j Het bidden, gebed; B. doen;
in b-n liggen, staen, sijn ; B. driven, seggen, lesen,
sf reken; in bedingen vallen = in cniegebede vallen.
2) ootmoedig verzoek, smeekbede.
Bedingen, zw. ww. — I. Trans. i) Voor de
rechtbank brengen, in rechte betrekken. z) voor den
rechter brengen, in rechte doen behandelen, eene
zaak; bepleiten, in rechte handelen of pleiten over;
bij vonnis uitmaken of doen uitmaken; iet B. met
vonnis, iets doen uitmaken, zich tot iets doen machtigen bij vonnis; recht b., zijn recht bepleiten, voor
eigen of anderer recht opkomen ; bedingde tale,
pleitrede. 3) een gerechtelijken eisch instellen, ook
van het vragen van een vonnis; cracht B. ane enen,
een eisch tot lijfsdwang tegen iem. instellen, hem
dien bij vonnis doen opleggen. 4) bij overeenkomst
bedingen. — II. Intr. In rechte behandeld worden,
dienen, voorkomen.
edinken. Zie bedenken.
edlo erich bnw. Vgl. be d der ede.
.
Bedoekt enz. Zie bedacht
Bedoen, onr. ww. tr. Zie b e d a e n.
Bedogen, zw. ww. tr. Bevochtigen, nat maken.
Vgl. bedouwen.
Bedonkert, bnw. Verduisterd, van licht beroofd,
van het oog.
Bedoorte. Zie b e d o r f t é.
Bedoren, zw• ww. tr. Verdwazen, op een dwaalspoor brengen.
Bedorent, bnw. Met dorens begroeid.

Bedorfte -dorste, -dorte, -doorte, -durte, znw.

vr. i) Nood, behoefte, hetgeen
2) levensbehoefte. 3) plicht.

men noodig heeft.
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BEDORSTE.
Bedorste. Zie bed orfte.
Bedorstelije, dursteljc, bnw. Op den juisten
-

tijd gedaan, aangebracht (hulp).

Bedorstelike, -durstelike, bijw. Ter juister tijd.

Bedorte. Zie bedorfte.
Bedorve, znw. vr. i) Behoefte; nooddruft, de
host. 2) nut, voordeel.
Bedorven, zw. ww. intr. Behoeven ; ook: noo.
dig zijn.
edorven deelw. bnw. i) Gebrekkig, beroofd
van het gebruik van ledematen. 2) woest, onbebouwd, eig. verwoest. 3) slecht, verdorven. — Be-

dorvenheit.

Bedouwen, zes. ww. intr. Wegkwijnen, weg
-smeltn,
vergaan.
Bedouwinge. Zie b e d a u w i n g e.
Bedoven, deelw. van'beduven. Bedekt, bedolven.
Bedrabt, bnw . Bemodderd.
Bedrach, znw. o. i) Beschuldiging, aanklacht
2) gerechtelijk bewijs, bewijs van iemands schuld;
vol bedrach, volledig bewijs. 3) overeenkomst, zoen.
4) gedrang, strijdgewoel.
Bedraehsliede, znw. m. mv. Getuigen.
Bedraeht znw. vr. en o. i) Aanklacht, beschul.
diging. 2) verk
laring in het nadeel van een bedaagde,
getuigenis; de getuigen; (te) B. sitten, rechtszitting
houden tot het hooren van getuigen; ter B. staan,
de toestand van den beschuldigde wanneer bewijs
tegen hem is toegelaten en hij niet den onschuldseed
mag doen; te bedrachte setten, het causatief van
„ter b. staen", het werk van den rechter.
Bedrachter, znw. m. Getuige.
Bedragen, st. ww. — I. Trans. z) Bedekken,
overtrekken. 2) voorzien van, vervullen met; "met
slate bedregen, door slaap bevangen of overmeesterd.
3) in rechte betrekken. a) iem. voor de rechtbank
brengen, aanklagen, beschuldigen, het bewijs van
iemands schuld leveren; hem b., zich zelf beschuldigen. b) van een misdrijf overtuigen, het bewijs
leveren dat iem. schuldig is, iem. schuldig verklaren.
4) belasteren. 5) iem. in het ongeluk storten; deelw.
bedragen, treurig, ongelukkig. 6) bedriegen. 7) bewerken, uitwerken. 9) bedragen, beloopen. — II.
Wederk. Zich gedragen, het maken, zich houden.
Bedragen st. (eig. zw.) ww. trans en wederk.
— I. Trans. Voe
den, onderhouden. — II. Wederk.
i) Zich voeden, in zijn levensonderhoud voorzien.
2) zich vergenoegen met, zich behelpen met.
Bedragenisse, -dregenisse, znw. vr. Uitkomst
van een gerechtelijk onderzoek.
Bedranginge, znw. vr. (oostmnl.). Overlast.
Bedrangen, zw. ww. tr. Dringen, in het nauw
brengen. — Bedranger.
Bedrane, znw. o. i) Het dringen, gedrang, strijd
drukken,-gewol.2)phinvamesc.3)ht
in het nauw brengen.
Bedrede ? -dich. Zie bed d e r e d e.
Bedreeeh . Zie b e d r e i c h.
Be dr even. Zie bedreigen.
d
znw. o. Bedreiging.
Bedreich bereech
^

Bedreigen, -dregen, zes. ww. tr. Bedreigen, het
toeleggen op.

Bedreiginge, -dreegtnge, znw. vr.
Bedrotsen, zw. ww. tr. Bevuilen.
Bedrichten, zw. ww. tr. Bebouwen, land.

Bedriech, znw. o. i) Bedrog, misleiding. 2)

schelmstuk, schurkehstreek.
Bedrieehijc. Zie bedriegelij c.
Bedriechs r, znw. vr.

Bedriechte,

znw
vr. i) Bedrog, bedriegerij. 2)
.
mv., listen en lagen, streken.

Bedriegelije, -driechlijc, -driegenlije, bnw. Bedrieghjk, valsch, schoonschijnend. — Bedrlege
like, bijw.
Bedriegeljj eheit, znw. vr. Bedrog, arglistigheid;

bedrieglijk karakter.

den, in den strik of ten val brengen; B. van ere
sake, in iets teleurstellen, van iets afbrengen ; hein
(niet) over bedrogen houden, zich (niet) teleurgesteld
gevoelen. 2) bedrieglijk veranderen, verkeerd voor
misleiden, verleiden. 4) ver -steln,vrach.3)
-schalken.

Bedriegenesse, -driechnesse, znw. vr. Bedrog.
Bedrieger, -ere, znw. m.

Bedriegieh, bnw. Bedrieglijk.
Bed ieginge, znw. vr. Bedrog, valschheid.
Bedrif, znw. o. Bedrijf, de plaats waar men heer
en meester is, boerderij.

Bedrift, znw, o. District, gebied.

Bedouwen. Zie bedauwen.
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BEDROGELIJC.

Bedriegen, st en zw. tr. i) Bedriegen, mislei-

Bedrijf, znw. o. i) Het handelen, de praktijk
van iets ; dat meeste B. hebben, de voornaamste rol
spelen. 2) landbouw, de verrichtingen of het bedrijf
van den landbouw. 3) gebied, rechtsgebied ; ss^n B.
bedriven, alle functies in een bepaald gebied ver
binnen den bedrive van, binnen het ressort-richten;
van. 4) heerschappij, macht, invloed, vaderlijke macht.

Bedrtjfl j0, bnw Bedrijvig, aktief. — Bedrijf-

ljjcheit.

Bedringen, st. ww. tr. i) Dringen, drukken,
verdringen, tegen iemand aandringen. 2) in het
nauw brengen, iem. overlast aandoen.
Bedrinken, - drenken, st. ww. wederk. Zich be•
drinken, zich -aan drank te buiten gaan.
Bedriten, st. ww. tr. i) Doen, uitvoeren; uitvoeren, ten uitvoer brengen, tot stand brengen, bewerkstelligen ; ene boodschap b., eene zending verrichten ; een huwelijc b., bewerken ; enen cooj b.,
doen ; een leven b., leiden ; orber, grof ijt b., voor.,
deel doen, bewerken ; druc b., berouw hebben, rouw
bedrijven ; jaeschen b., vieren ; raet b., te rade gaan
met, een plan beramen; ene schouwe b., verrichten;
een ambt b., waarnemen ; sinen wille b., zijn wensch
verkrijgen. 2) bewerken, land. 3) bewerken, tot stand
brengen; B. dat, bewerken, dat; met eene ontkenning : niets uitrichten, niet vorderen met iets. 4) aan
het licht brengen, beschrijven. 5) besturen, regelen;
inrichten, regelen; iet also, so B. dat, iets zóó inrichten dat. 6) brengen, drijven; ergens toe brengen,
tot eene waardigheid; ergens toe drijven, aandrijven, noodzaken; enen te wette b., iem. gerechtelijk dwingen in rechte tegen hem op te treden;
in het nauw brengen; enen also nauwe b. dat, zóó
ver brengen dat.
Bedriver, znw. vr. i) Hij die iets verricht, bekleedt, een ambt; asnjtbedriver. 2) bewerker. 3)
landbouwer. 4) aannemer van openbare werken. 5)
bestuurder, opzichter.
Bedroep, znw. o. Bedrog, leugen, bedrieglijkheid.

-drochgelijc, bnw. Bedrieglijk.
Bedroehenlsse. Zie bedrogenisse.

Bedrochelij o,

Bedrocht, znw. o. List, streek.
Bedroef znw. o. Droefheid, verdriet, tegenspoed.
Bedroefde, -drufde, znw. vr. Droefheid.
Bedroefenisse, -droevenisse, -druefenisse, znw.
vr. Droefenis, smart.
Bedroef heit znw. vr. Droefheid.
Bedroeflije, ^bnw. Treurig, bedroefd.
Bedroefnisse . Zie b e d r o e f e n i s s e.
Bedroeft - drueft, -druecht, bnw. i) Troebel,
van glans beroofd. 2) in de war, verward. 3) bedroefd, bedrukt, jammerlijk. Vgl. b e d r o e v e n.
Bedroeftheit, znw. vr. i) Droefenis, treurigheid.
2) verlatenheid, eenzaamheid.
Bedroeve, bnw. Droef, droevig.
Bedroeven, droven, -drueven, zw. ww. — I.
Trans. i) Verwarren, troebel maken. 2) in de war
brengen, beroeren. 3) bedroeven, verstoren; hem b.,
bedroeft zijn. 4) beweenen, rouw bedrijven over. 5)
in het verderf storten, verderven. 6) met God als
ondw., droefheid, smart, verderf over iem. brengen,
hem vervloeken; bedroeft, vervloekt.
Bedroever, znw. m. Verstoorder (van rust, vrede).
Bedroevieh, bnw. Droevig; als znw.: bedroefde.
Bedrogelije -droochljc, bnw. Bedrieglijk.
-
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BEDROGEN.

Bedrogen, deelar. bnw. i) Van bedriegen, tr.
Bed ri eglijk, arglistig, valsch. 2) van bedriegen, wederk.
Vol zelf bedrog, waanwijs.
Bedrogen, zw. ww. tr. Bedriegen.
Bedrogen zw. ww. tr. Uitdrogen ; pass., verdwijnen, verminderen.
Bedrogenare , znw. m. Bedrieger.
Bedrogenheit, gentheit, znw. vr. i) Bedrieglijk heid. 2) Eigenwaan; bedrogenikeit signs selfs.
Bedrog eni8se, -drockenisse, -druchenisse, znw.
vr. i) Bedrog. 2) spookverschijning, schim.
Bedroeken. Zie bedrucken.
Bedrol, znw. o. Gedrang, ophooping van menschen.
Bedromen, zw. ww. onpers. Mi bedromet, ik
droom.
Bedrongen, -drungen, deelw. bnw. Eng, nauw.
Bedropen, zw. ww. tr. Bedruipen, bedroppelen,
besprenkelen, begieten; deelw. bedrojen, gespikkeld.
Bedroppelt, deelw. bnw. Gespikkeld.
Bedroven. Zie bedroeven.
Bedrucht, -drugt, znw. vr. Onstuimige aanval,
vaart.
BedriieCht y bedroeft. Zie bedroeft.
Bedruftich, bnw. Behoeftig, zwak, gebrekkelijk.
Bedrue. Hetz. als bed r u c h t.
Bedruckeljj e, bnw. Bekommerd, bezwaard. —

Bedruckelike, bijw.
Bedruckeljjcheit, -druclijcheit, znw. vr. r) Van

bedrucken, verdrukking, lijden. 2) van hem b., bekomme ring, het vervuld zijn met iets.
Bedroeken, -drocken, zw. ww. — . I. Trans. i)
Tegen iets aandrukken; naar beneden drukken. 2)
verdrukken, in het nauw brengen. 3) ontmoedigen,
treurig stemmen. 4) onderdrukken. 5) beperken, in
enge grenzen besluiten. 6) innemen, eene ruimte.
— II. Wederk. Bedroefd, bedrukt zijn.
Bedruckenisse, bedructnisse, znw. vr. Verdruk.
king, het in druk, verkeeren; lijden, droefheid.
vr. Verdrukking,
Verdkking, het bren Bedruekinge,
gen van andereninn nood of gevaar.
Bedrust deelw. bnw. i) Verdrukt, in druk ver keerende. 2) bedroefd, bedrukt. 3) verfomfaaid, verfrommeld, verlept, van bloemen.
Bedruotheit, bedruc-, znw. vr. i) Verdrukking,
het verdrukken, kwellen van anderen. 2) het bedrukt
zijn, droefenis, smart.
Bedruetnisse. Zie b e d r u c k e n i s s e.
Bedrapen, st. ww. tr. Bedruipen, op iets druipen,
door druppelen nat maken.
Bedruppen, zw. ww. tr. Bedruipen, vleesch.
Bedrust. Zie b e d r u u s c h.
Bedruuseh, bedruysch, bedruust, bedrust, znw. o.
i) Het door een snelle, vooral draaiende, beweging
ontstaande geraas, het snorren van een rad, wiel
en dgl. 2) iedere snelle, ook draaiende, beweging,
ook zonder dat daardoor geraas veroorzaakt wordt,
vaart,. snelheid, onstuimigheid; aandrang, woeste
aanval. 3) van geweldige natuurverschijnselen, van
een geweldigen wind: orkaan, onweder, hagelbui.
Bedruust. Zie bedruusch.
Bedruustelike, bijw. Met aandrang, met onstuim heid.
ledtieete, Zie beddetiecte.
Beduchten, .dochten, znw. ww. — I. Trans..
Vreezen, beducht zijn voor. — II. Wederk. Vreezen.
Beduchtieh, bnw. Omzichtig, behoedzaam.
Beduden,- duder, e. a. Zie b e d i e d'e n enz.
Beduederen. Zie b e d e u d e r e n.
Bedoer.. Zie beduur.
Bedullen, zw. ww. tr. Iemands hoofd op hol
brengen.
Bedanken, zw. onr: ww. intr. Dunken, voorkomen; met veranderd ondw., meenen.
Bedunkinge, znw. vr. Meening omtrent iemand,
faam, naam.
Beduren, zw• ww. intr. en tr. Borduren.
Bedurste. Zie b e d o r f t e.
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Bedurstelike. Zie bedorstelike.
Bedlirte. Zie bedorfte.
Bederven. Zie bederven.
Beduurwerken, zw. ww. tr. Borduren.
Beduur. Zie bed ehuus.
Beduut. Zie bed iet.
*Beduyen. Zie bedoven.
Beduwen, zw. ww. tr. i) Verdrukken, in het

nauw brengen, bedwingen. 2) overwinnen, eene
neiging, gebrek.
Bedwaen, st. ww. tr. Wasschen, reinigen.
Bedwangelge, -dwenclijc, bnw. Onderworpen,
onderdanig.
Bedwangelike, bijw. Met of uit dwang, ge dwongen, ongaarne.
Bedw
aar znw. o. i) Dwang, noodzaak; a)
Dwang ons 'door iem. of iets buiten ons opgelegd;
ook, minder sterk : drang, aandrang ; bi bedwange,
gedwongen, genoodzaakt, tegen zijn zin, tegen wil
en dank; sonder b., vrijwillig, uit eigen beweging.
b) dwang dien men zich zelf oplegt, zelf beheer
B. doen, bedwingen. 2) nood, druk, kommer,-sching;
droefheid ; het es b., het is treurig, ellendig. 3) overheersching, macht, heerschappij ; in B. liggen, ge
zijn, ook in de strikken der liefde ; macht,-vange
geweld; B. doen, geweld aandoen, schade toebrengen ; macht, invloed ; des winters b., de onaange.
name winter ; vgl. g e w o u t; des kerkers b., de
ellendige gevangenis. 4) het omvatten of insluiten
van iets; in zin B. hebben, in zich besluiten, bevatten. 5) gedrang. Vgl. b e day o n gen.
Bedwelemt. Zie bedwelmt.
Bedwellen, zw. ww. tr. i) Van bezinning berooven, buiten zich zelf brengen, bedwelmen. 2)
misleiden, van het spoor brengen, verleiden; hem b.,
zich zelf misleiden.
Bedwelm, znw. o. Flauwte, bedwelming.
Bedwelmen, zw. ww. tr. Verbijsteren, van bezinning berooven; ook: door toovermiddelen in eene
zekere begoocheling brengen, biologeeren; enes
ogen b., betooveren. — Bedwelmer.
bedwelemt, deelw. bnw. In een
toeBedwelmt,
stand van zinsbegoocheling of zinsverbijstering ver std
keerende, begoocheld. — Bedwelmtheit.
Bedwesemen, -dweesemen, zw. ww. tr. Hetz.
als bedwellen en bedwelmen.
Bedwesemieheit , *bedwesemtheit, znw. vr. Hetz.
als bedwelmtheit.
Bedwinen, st. ww. intr. Verdwijnen, te niet gaan.
Bedwingeltje, bnw. Gedwongen moetende worden; ook: bedwongen kunnende worden, tembaar.
Bedwingen, st. ww. tr. i) Dwingen; bedwongen,
gedwongen, onvrijwillig; bedwongene dine, dwang;
als znw., bedwingen, dwang. 2) oproepen, dagvaarden,
noodzaken te komen, b.v. getuigen. 3) beheerschen,
overheerschen, overweldigen, onderwerpen; bedwongen hebben, in zijne macht hebben, in bedwang
houden; in het pass., beheerscht worden, door
Bene ziekte, een hartstocht. 4) belemmeren, in zijne
bewegingen; B. van, verhinderen verder te gaan
met, terugbrengen of af brengen van iets.
Bedwingenisse, znw. vr. Dwang.

Bedwinger, znw. m. 13eheerscher.
Bedwine, znw. o. Dwang, geweld.
Bedwongen, deelw. bnw. van b e d w i n g
nauw.

B edwongenlij o, -geljc, bnw.; bedwongelike noot,

kommervolle, treurige toestand.
Boe. Zie beide.
Beëbben, behebben, zw. ww. intr. Gedurende den
eb blijven liggen; deeles. beëbbet, behebbet, beëbt,
door den eb overvallen of verhinderd. Vgl. v e rebben.
Beede. Zie beide.
Beedjaan, znw. vr. Jonge vogel; nieuweling in
het eene of andere vak, leerknaap.
Beefachtich, bnw. Geneigd tot beven, vreesachtig.
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BEFORPELEN.

Beeldaahtiely bnw. Bene zinnelijke voorstelling
vormende ; beeldachtige dingen, zinnelijke voorstel
-linge.
Beelde, znw. vr. Bilze, eene plant.

Beelde i beilde, belde, bilde, beeli, znw. o., m. en vr.

i) Beeld, gewrocht der beeldende kunst; ook : ge
beeld, figuur; verkleinw. beeldekijn. beeldje.-schilder
2) gestalte, gedaante, ook: vrouw (oostmnl.). 3)
zinnelijke voorstelling van iets in iemands geest.
4) voorbeeld (oostmol., limb.).
Beelde ver, znw. m. Graveur.

Beelde rus, znw. o. Nis.
Beeldelijo, bnw . i) Vgl, onbee1delijc. 2)

prachtig, verrukkelijk, beeldig.
Beeldelike, bijw. In den vorm van een beeld
of denkbeeld, zóó dat de geest zich iets denken of
voorstellen kan.
Beeldeloos, znw. m. Zonder zinnelijke voorstel

-linge.
Beeldeinaker, belde-, -nicker, znw. m. Hij die

beelden maakt, in de ruimste beteekenis, beeldhouwer,
beeldsnijder, schilder, graveur.
Beelden, beilden, bilden, zw. ww. tr. i) Eene bepaalde gedaante geven, vormen; hein beelden, een
spiegelbeeld van zich zelf vormen, zich spiegelen. 2)
afbeelden, voorstellen. 3) eene gestalte verkrijgen,
den vorm eener zinnelijke voorstelling aannemen.
Beeldenaer, -er, znw. m. i) Schepper, vormer,
formeerder. 2) beeld, zinnelijke voorstelling, type.
Beeldenisoe, znw. vr. Verbeelding.

Beeldensaet, bellen -, belse,n-, znw. o. Bilzenzaad.

Beelderf znw. m. lietzelfde als beeld e n a e r.
Beelderie, znw. vr. Beeldwerk, gewrocht van
beeldsnij- en beeldhouw- (ook schilder.?) kunst.
Beeld eschriver, znw. m. Schilder.
Beeldesnider, beelt., znw. m. Beeldsnijder, ver vaardiger van beelden van hout.
Beeldestat, beelt-, - stede, znw. vr. Nis, plaats

voor een beeld.

Beeldevaruwer, beeliverwer, znw. m. Schilder

of verver (vergulder) van beelden.

Beeldevat, znw. o. Bewaarplaats van beelden,
een tempel vol afgodsbeelden.
Beeldewere, beelt-, znw. o. Beeldwerk, het ver
beelden en figuren in den ruimsten-vardigen
zin; beeldsnijwerk, beeldhouwwerk, mozaiek.
Beeldewlse, -wijs, bijw. Als beeld, in den vorm
van een beeld.
Beeldinge, bekt, bill-, znw. vr. i) Afbeelding,
beeld. 21 zinnelijke voorstelling.
Beelfroot. Zie b e 1 f r o o t.
Beeld. Zie b u 1 c.
Beellefroot . Zie b e 1 f r o o t.
Beelre, znw. m. Blaffer (hond).
Beelt. Zie b e e l de.
Beelwite. Zie belewite.
Beemsoh, bnw. Boheemsch.

Beemt, beurt, bem^t, bend!, bampt, znw. m. Weiland, weide, aan water gelegen; verklw. beemdelij/n,
-ken, land.
Been, bein, bien, znw. o. i) Been, bot, dat beste

b., hersenpan (?); een b. cnauwen, aan een been
knagen; te beene gaen, ter harte gaan, na aan het
hart liggen; te bene roeren, tot in het been aantasten, iemands gemoed geheel vervullen; int b.
geboren sign, ingeboren, ingeschapen zijn. Verkleinw.
beenkm, beentje, botje; dat b. metten merge hebben,
veel invloed hebben, alles in te brengen hebben (bij).
2) been, „daer men op gaet"; hem weren met armen
ende beenen, zich op alle manieren verzetten; b.
breken; licht te b., vlug, vaardig; te bene binden,
zich aantrekken, zich bekommeren; ant b. b., dragen, gezegd van kosten. 3) een voorwerp van been,
een hoorn van een dier.
Boenen. Zie b e n ij n.
Beenenke, -inke, znw. vr. Eene bepaalde beenwond.
Beëngen, zw. ww. tr. i) Benauwen, beëngen,

in het nauw brengen ; nauw insluiten, eene stad. 2)
eng of nauw maken, eene ruimte ; deelw. beénget,
benauwd, gebrek aan ruimte en lucht hebbende.
BeengesWel, znw. o. Beengezwel.
Beengetouwe, znw. o. Het deel der wapen
-rusting
dat de beenen bedekte.
Been etunch, -tuich, znw. o. Hetzelfde.
Beenharnasch 1 - harnas, znw. o. Scheenplaat.
Beenhouwer, - hauwer, znw. m. Slager.
Beenti n, znw. o. Zie b e e n.
Beerf e. Zie been enke.
Beenlino, beinlinc, beilinc, znw. m. Beenkleeding,
broek of kous.
Beenrioh, bein-, bnw. Beenig, knokig.
Beenside (be•eenside), bijw. Aan de eene zijde.
Geente, ènie,znw. o. Beenderen, gebeente.
Beenwonde, znw. vr. Vgl. b e e n e n k e.
Beer, (oostmnl.). Zie bier.
Beer. Zie b e r e.
Beer, znw. m. Aalt, drek, mest; den beer steken,
den beer ruimen. Vgl. b e e r s t e k e r.
Beerboom. Zie p e e r b o o m.
Beerkijn, znw. o. Besje, druif (wijnbezie).
Beermoeder, znw . vr. (oostmnl.). Buikloop,
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diarrhee.

Boerst. Zie borst.

Beersteker, ber-, znw. m. Nachtwerker, beer.

steker, sekreetruimer.
Beérve 2 beërf. Zie b e d e r v e.

Beërvet, bnw.; beérft, bearft sijn, een kind of
erfgenaam hebben bij iemand met wie(n) men ge
-huwdis.

Beëschen, zw. ww. tr. z) Vernemen, vragen

naar. Vgl. v e r e s c h e n. 2) vernemen, te weten
komen waar iets is.
Beeste. Zie b e s t e.
Beestbewarer, -bewaerre, znw. m. Veehoeder.
Beeste, beest, znw. vr. en o. i) Beest, dier;
verkleinw. beestkijn; beeste-snensche, diermensch, het
beest in den mensch; in het bijzonder a) viervoetig
dier. b) vee. c) koe. d) paard. 2) aas, kreng.
Beesteijjo, bnw. i) Dierlijk. 2) beestachtig.
Beeste1 Oheit, znw. vr. i) Dierlijkheid, dierlijke
natuur. 2) beestachtigheid.
Beestelike, bijw. Op eene dierlijke of beest
wijze.
-achtige

Beestenmarot, nnaerci, znw. vr. Veemarkt.
Beestenstal, znw. m. Beestenstal, veestal.
Beestenverblijf, znw. o. Plaats in eene boerderij waar de beesten staan.
-

Beestenverwarer, - verwaerre, znw. m. Hetz.
als beestbewaerre.
Beestich, bnw. Dierlijk, vleeschelijk.
Beesticheit, znw. vr. Aard van een beest, dierlijke natuur.
Beestsohatter , znw. m. Hij die het vee van
anderen opsluit, dat op zijn grond schade aanricht.
Beeste i s, znw. m. Belasting op het vee.
Beet. Zie bete.
Beetcole, znw. vr. Biet.
Beetsah, bnw. Bijterig, van honden. — B8etsohheit.

Beëttert, bnw. Met etter beloopen.
Beevaert. Zie bedevaert.
Beëvelt, bnw. Met eene ziekte behept; ziek,
ook van vleesch.
Befamen, zw. ww. tr. Met eene misdaad doodverven, in een slechten naam brengen, beschuldigen;
deelw. béfaemt, door het algemeen gerucht als
schuldig of de schuldige aangewezen; ter kwader
naam en faam bekend.
Beferpelen, -f ielen, zw. ww. tr. Bedriegen,
beetnemen.
Belle, znw. vr. Kraag, halskraag; ook: muts.
Beffen zw. ww. intr. Blaffen, keffen; beuzelen,
bazelen, kletsen.
Befit. Zie boffit.
Beforpelen . Zie b e f e r p e l e n.

BEFREMEN.

Befremen. Zie bevremden.
Begaden, begayen, zw. ww. — I. Trans. i) Het

gelijke bij elkander brengen, ordenen, rangschikken.
2) in orde brengen, klaarmaken, bewerken, verrichten; het b., iets inrichten, in orde brengen, prepareeren; het (die dinc) so (anders) b., de zaak zoo
(anders) aanleggen; lant b., bebouwen, bewerken. 3)
versieren, opschikken. 4) van het noodige voorzien,
verzorgen, de noodige zorg aan iets besteden ; oppas.
sen, behandelen, een zieke ; gereed maken voor de
begrafenis, een overledene. 5) in een zekeren toestand brengen, behandelen ; vooral : slecht behande.
len, mishandelen, toetakelen ; ene stat b., plunderen,
verwoesten ; een siegereep b., bederven, onbruikbaar
maken. Vooral met bijwoorden : jammerlike b., deerlijk mishandelen; deerlijk toemaken; lachterlike,
onsiene, onscone, lelike, qualike, onsoete b., geducht
toetakelen, havenen. — 11. Intr. Behagen, bevallen.
Begaeft. Zie b e g a v e t.
Begaen, zw. ww. — I. Trans. i) Ten uitvoer
brengen, volbrengen, bedrijven, goed en kwaad. 2)
behandelen, in een toestand brengen. 3) bereiken,
inhalen. a) met een persoon als object; in handen
krijgen, achterhalen, vangen ; vangen, gerechtelijk
overtuigen; ontmoeten, aantreffen; bezoeken, aanvallen; onverhoeds aanvallen, betrappen; verraderlijk
behandelen, misleiden; raken. b) met eene zaak als
obj.; inhalen, bereiken, verkrijgen; innen, van boeten;
bezoeken. 4) een plechtigen omgang ter eere van
iem. houden, a) een lijkdienst verrichten voor iem.,
zijne uitvaart plechtig vieren. b) vieren, gedachtenis
vieren van, herdenken; houden, eene kerkvergadering; ook eene bruiloft. 5) rondgaan, omgaan, omgeven. — II. Wederk. Zich onderhouden, zich bedruipen; het kunnen uithouden. -- III. Intr. i) Beginnen, gaan. 2) beginnen, aanvangen. 3) te werk
gaan, zijn wil volbrengen, betijen, begaan. 4) voort
handelen zonder tusschenkomst van anderen.-gan,
— IV. Onpers. Iets vergaat of gaat mij (goed of
slecht), het loopt ... voor mij af.
Begaen, deelw. bnw. Zie began gen.
Begaer, znw. o. Begeerte, verlangen.
Begaerdie. Zie b a g a e r d i e.
Begaert. Zie bagaert.
Begaarte, znw. vr. i) Begeerte, verlangen. 2)
hartstocht, begeerlj kheid.
BegaIIgen, begaen, deelw. bnw. i) In het nauw
gebracht, benauwd; tot het uiterste gedreven; in
angst of nood verkeerende; eig.: omsingeld. 2) verlegen, ontsteld; b. sin net, om, met of om iets verlegen zijn. 3) verstoord, toornig. 4) droef te moede;
jammerlike b., diep verslagen; begangen sin met,
medelijden hebben met.
Beganerenisse, gancnisse, -gankenisse, znw. vr.
i) Druk, bekommering. 2) processie; uitvaart.
Beano, znw. o. i) Bereik. 2) handelwijze. 3)
staatsie, plechtige omgang, processie.
Begaukenisse. Zie began g e n i s s e.
Begapen, zw. ww. tr. i) Aangapen. 2) verslinden.
3) begrijpen. 4) omvatten, ondernemen, bereiken.
Begare, znw. vr. Begeerte
Begeren, zw. ww. tr. Begeren, willen. 2)
oproepen. 3) enes b., het op iemand gemunt hebben.
4) met eene zaak als ondw., plegen, gewoon zin.
Begaven, zw. ww. tr. t) Stoffelijke gaven schenken, begiftigen, 2) geestelijke gaven schenken, met
onstoffelijke eigenschappen toerusten; ook: beschenken met de hemelsche zaligheid; deelw. begavet,
begaafd (met). 3) met den geest Gods vervullen,
bezielen, in geestvervoering brengen. 4) euphemis.
tisch: bezoeken, met eene plaag, eene ziekte; met
God als ondw., vgl. b e g a v e t.
Begavet, begeeft, deelw. bnw. Vgl. beg a v e n.
Ook euphem.: bezocht of aangetast door pest of
toevallen, aanvallen van beroerte.
Be g avinge, znw. vr. Bezieling, het vervuld zijn
met den geest Gods; een aanval van geestverrukking.
Begeenside, voorz. Aan gene zijde van.

ij

BEGEVEN.
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Begeer Begeerde, znw. o..Begeerte, verlangen.
BegeerWe, bnw. — I. Act. t) Begerig; begeer•

like crack,!, de kracht der begeerte. 2) innig, vurig,
hartstochtelijk. — II. Pass. Begeerlijk, waardig om
begeerd te worden.
znw. vr. i) De zetel der be.
geerten, het gemoed. 2) de hartstocht van het begeren, vooral van het zinnelijke. 3) hartstochtelijk
verlangen, ook : innig verlangen in edelen zin.
Begeerlike, bijw. Met hartstochtelijk, met innig
verlangen; met aandrang, met ijver.
Begeerloos, bnw. Zonder begeerte naar iets.
Beg eernisse, znw. vr. i) Begeerlijkheid, zinnelijke lust; gulzigheid; wellust. 2) Begeerte.
$egeerre. Zie b e g e r e r.
Begeert, znw. o. Begeerte, verlangen.
Begeerte, znw. o. Hetzelfde ; een b. doen, een
verzoek doen, het verlangen kenbaar maken ; sine
(sin) b. volbringen, zijn doel bereiken ; sine b. zien,
zien wat men gaarne wil zien (-- zitten wille zien);
b. van hoocheit, eerzucht.
Begegenen, begegen, zw. ww. tr. t) Tegenkomen,
ontmoeten. 2) ontmoeten, overkomen, gebeuren, be.
jegenen, met eene zaak als ondw.
Begecken, zw. ww. tr. Voor den gek houden,
bedriegen ; bespotten, den spot drijven met.
Begeekinge, znw. vr. Bespotting, het maken
van iemand tot een voorwerp van spot.
Begelden, st. ww. tr. Betalen, voldoen.
Began, znw. o. Zie begin.
Begene, bijw. i) Bijeen, te zamen, met elkaar,
te gader; al b. 2) vooral, vóór alle dingen, in het
bijzonder (= met allen) ; in alle opzichten, geheel
en al; niervan, niet b., niemand, niets ter wereld.
Wegenen. Zie b e g e g e n e n.
Begennen. Zie beginnen.
Begerde. Zie begeerde.
Begeren, zw. ww. tr. i) Begeren, verlangen,
vragen, verzoeken, het verlangen naar iets te kennen
geven; als znw.: wensch, verlangen; te wesene b.,
ergens gaarne willen zijn. 2) het gemunt hebben op;
iem. aanvallen, bestoken; iets treffen, aandoen, zijne
werking op iets doen gevoelen. 3) in rechte, de
medewerking of tusschenkomst inroepen van. 4)
rechten op iets doen gelden.
Begerer, begeerre, znw. m. Hij die iets begeert,
(naar) iets verlangt (met den gen.).
Begeringe, znw. vr. i) Begeerte, wensch; innig
verlangen naar iemand; innigheid. 2) zondige be.
geerte, begeerlijkheid, aanlokking tot zonde, hartstocht.
*Begeten, st. ww. tr. In den zin, in de gedachte
krijgen (het tegenovergestelde van „vergeten ").
Begeven, zw. ww. — I. Trans. i) Begeven, verlaten; met rust laten, vaarwel zeggen; in den steek
laten (ook met eene zaak als subj.), een persoon.
2) verlaten; nalaten, opgeven, vaarwel zeggen, eene
zaak; die werelt b., afstand doen van de wereld, in
een klooster gaan; sonde, archeit b., nalaten. 3) ophouden met, staken, een einde maken aan; sonder b.,
zonder ophouden. 4) loochenen, verloochenen. 5) van
zich geven, geven; den geest b. 6) eene zaak aan
iem. geven of in handen stellen. 7) uitgeven, in betaling geven. 8) regelen, rangschikken, de plaatsen
aanwijzen aan. 9) huwelijksgoed geven aan (kinderen),
vgl. o n b c g e v e n, to) zenden, doen gaan, nl. in
eene orde en dgl., van de wereld afzonderen, monnik of non laten worden. — II. Intr. Zijn kracht
verliezen, verminderen. — III. Wederk. Eig. zich
zelven afsterven, afstand doen van zich zelven, zijne
zondige natuur dooden, vervolgens: in een klooster
gaan, „der werelt afstaen ende hem moenc (nonne)
begeven in enen clooster"; deelw. begeven, van de
wereld afgezonderd, in een klooster, in eene orde
opgenomen; begevene liede; een monec b., een b.
clusenare; b. ordine, kloosterorde; b. leven, kloosterleven; begeven, znw., kloosterling; b. sin = hem
begeven hebben, in een klooster zijn. 2) (oostmnl.)
plaats hebben, zich toedragen.

BEGGAERT.
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Beggaert. Zie b a g a e r t; den b. maken, alleen
in schijn een geestelijk leven leiden.
Begichten. Zie be giften.
Begien, zw• ww. tr. Bekennen, belijden, ver•
klaren.
Begieten begeten, st. ww. tr. Begieten, eene
vloeistof gieten op of over iets ; bevochtigen. —
$e etinge.

egiften gichten, zw. ww. tr. i) Begiftigen.
2) aan God of een heilige als offer opdragen of
wijden, ook: zich zelf. Zie vergiften.
Begiftigen, zw. ww. tr. Beschenken ; een hu
vastzetten voor.
-welijksgod
Be8`tfting^
8 gichtinge, znw. vr. i) Schenking.
2) offergave.
Beg n. Zie bagine.
Begjinhof. Zie bagijnhof.
B8 en d zw. ww. tr. z) Bespotten, voor den gek
houden. 2) misleiden, begoochelen. 3) betooveren,
bezweren.
Be iII znw. o. i) Begin, het beginnen met iets,
te zijn met iets; int begin, ten beginne,
de eers
al dadelijk ; ook: het eerst, allereerst; oorspronkelijk;
na min b., zooals het zich oorspronkelijk voor mij
liet, aanzien. 2) oorsprong; sin B. nemen, te beginne comen, zijn oorsprong nemen. 3) beginsel. 4)
toegang, ingang.
Beglne. Zie bagine.
Beginnen, st. ww. tr. en intr. — I. Trans. i)
Beginnen, de eerste zijn om iets te doen, een strijd
openen; beginnende liede, menschen, beginners, nl. in
een aan God gewijd leven; als znw., begin; in sin
beginnen dede hi, hij begon met, allereerst deed hij.
2) over iets beginnen te spreken of handelen. 3)
vó8r hebben, op iets uit zijn, ook met den gen.; deter
hijs began, waar hij heen wilde, wezen wou; iet is
begonnen om, ingesteld met de bedoeling; het is
begonnen om, te doen om.
Beginner, znw. m. Hij die met iets een aanvang
maakt, de eerste die iets doet, aanlegger, aanstoker
van iets.
Beginninge, znw. vr. Begin, beginsel.
-

Beginnisse, znw. vr. Begin.

Beginsel, znw. o. i) Begin; van beginsel, van
den beginne af; int b., vooreerst, om te beginnen;
B. nemen, een aanvang maken. 2) oorsprong; b.

nemen, oorsprong nemen; oorsprong van iemands be staan, vader; beginsel van bloem, plant, vrucht, kiem.
Beginster, znw. vr. Zij die iets of met iets begint, zij die iets aansticht.

Begoevernanehe, znw. vr. Vertering, kosten.

Begokelen, zw. ww. tr. Begoochelen, misleiden,

bedriegen.

Begoulen, zw. ww. — I. Trans. z) Bezien, in
oogenschouw nemen; opmerken, letten op; onderscheiden, uit elkaar houden (goed en kwaad). 2) toezicht houden over, toezien op; besturen, regeeren;
beschermen, verdedigen, bijstaan. 3) Bezorgen, ver zorgen, aanbrengen; in orde brengen, regelen; het
so b., het zóó aanleggen. — II. Wederk. i) Voor
zich zien, oppassen, zorg dragen. 2) zich voorzien,
voor zich zelf zorgen.
Begon, znw. o. Begin.
Begonnen, zw. ww. tr. en intr. Hetz. als b e-

ginnen.
Begonside, voorz. Aan gene zijde van.

Begoodspenningen,.zw. ww. tr. Een godspenfling of onderpand geven bi j gelegenheid van (een koop)..
Begooi, znw. o. Zorg, bemoeiing.

Begorden, zw. ww. tr. i) Omgorden; omringen;
bereiden, voorzien van. 2) als met een gordel ver.
binden, aaneenhechten, verbinden. 3) inhouden,
bevatten: begort hebben, bevatten, in zich bevatten;
een hint begorden of begort hebben, zwanger zijn van.
Begoren, zw. ww. tr. Bevuilen, besmetten.

Begrachten, zw. ww. tr. Van grachten voorzien.

Begraciën, zw. ww. tr. Aan iemand zijne genade
bewijzen, zijne gunst schenken.

BEGRIPER.
Begracijt, bnw. Bemind of gezien bij de menschen.

Beg ft, znw. vr. Begrafenis, uitvaart.
Wegramen, zw. ww. tr. Boosmaken, vertoornen.
Begraven, st. en zw. ww. tr. i) Begraven, bedelven, ook een doode. 2) afgraven, graven aan iets.
3) door gracht of sloot insluiten, afsluiten. 4) ver
versterken ; hem begraven, zich met grach--schane,
ten omringen of verschansen; zich versterken. 5)
beeldhouwen.
BegraviII e, zn*. vr. Begraving, begrafenis.
Begreep 1 egrt . Zie begrip.
Begin, znw. o. Kwaad gezicht, grijns.
Begrjjpsani, bnw.; -der reden, voor reden vatbaar, verstandig oordeelende.
Begrinen, st. ww. tr. Een leelijk gezicht tegen
iemand trekken, grijnzen tegen.
Begrimen, zw. ww. tr. Zwart maken, met pek
besmeren, bevlekken.
Begrip, begr », begriep, begreej, znw. o. i) Berisping, aanmerkingen, vijandige bejegening of aanval; sonder b., zonder dat men verwijten of aanmerking maakt of ze te duchten heeft, onberispelijk;
schande, blaam; knaging, wroeging. 2) onderneming;
een man van groten begripe, een koen en ondernemend man; B. nemen, zijn koers richten, een weg
inslaan. 3) het omvatten; omvang, oppervlakte; gebied, macht. 4) omheining. 5) eene voor wonen
geschikte ruimte ; vesting, sterkte, kasteel; ook: uitbouwsel, uitstek aan een huis. 6) inhoud, rapport.
7) oordeel, beslissing; slaen ten begrifte van enen.
8) begrip, in de hedendaagsche beteekenis.
Begripel , bnw . Hetz. als b e g r i p e 1 ij c, 2).
Beg'ripelheit, znw. m. Begrip, het begrijpen of
doorzien van de dingen.

Begripelipe, bnw. i) Pass. Berispelijk, af te
keuren. 2) Act. Bevattelijk, schrander, verstandig.
Begripeljjeheit, znw. vr. i) Bevattelijkheid, het
vermogen om iets te bevatten, capaciteit. 2) bevattelijkheid, begrip, vermogen om te begrijpen of te
doorzien, verstand.
Begripen, zw . ww. tr. z) Aangrijpen, aantasten,
aanpakken; achterhalen, bereiken; vijandelijk aan vallen of behandelen; met God als ondw., straffen,
tuchtigen; met eene zaak als ondw. aantasten, treffen, bevangen. 2) voor het gerecht dagen, arresteeren. 3) gispen, berispen, onder handen nemen, een
persoon; aanmerkingen maken op, laken, eene zaak;
in enes B. sin, door iem. onder handen genomen
worden. 4) weerleggen, iemands woorden bestrijden.
5) aanvatten, in de hand nemen ; ter hand nemen,
op het touw zetten, het plan tot iets vormen; enen
weck b., die see b., eene zeereis ondernemen; aanvaarden, vrijwillig op zich nemen; instellen, oprichten ; sin hovet begrihen, ene hovetvaert b., een
tocht doen naar eene hoofdstad of moederstad van
het recht om in eene twijfelachtige rechtszaak inlichtingen te ontvangen of een vonnis te halen. 6)
ontvangen, aannemen, krijgen; ene smette b., ene
crone b., ene in huwelike B. 7) omgrijpen; omvatten,
omvangen; inhouden, bevatten; begrepen hebben,
omvatten, bevatten; in ere stat begrepen sin, zich
op eene plaats bevinden; bevatten, inhouden, vermelden; begrepen staen, vermeld zijn, met name
genoemd worden. 8) bezetten, beslaan, eene ruimte;
ene stat, ene herberge b., betrekken; sine woonstat b.,
zijne woonplaats vestigen. 9) in bezit nemen, eene
plaats. io) opkomen voor; begriften ende vervaen.
ii) vervullen, iemands geest, in het passief; so 'begrepen, met zulke gedachten vervuld, zoo gestemd;
begre,hen in den wille, het vaste voornemen hebbende; in dien begrepen sin, ergens van vervuld
zijn, er op uit zijn om, grooten lust hebben om; in
den rechte begrepen sin, zich met het recht bezig
houden. 12) vangen, betrappen, overvallen, ook als
rechtsterm. 13) begrijpen, verstaan. — II. Wederk.
Zich vergrijpen.
Begripenisse, znw. vr. Misgreep, vergrijp.
Begriper, znw. m. Berisper, vitter.

BEGRIPINGE.

Begripinge, znw. vr. Berisping.

Begrisen, st. ww. tr. Hoonen door spottende
gebaren, gezichten tegen iem. trekken; beschimpen.
Begroeyen, zw. ww. intr. Vastgroeien, wortel
schieten.

Begroeten, zw. ww. tr. i) Groeten, iem. goeden

-

dag zeggen. 2) aanvallen. 3) iem. aanspreken, het
woord tot hem richten, iem. ergens in kennen ; iem.
over iets aanspreken, hem er toe aansporen of nopen.
Begronden, zw. ww. tr. Doorgronden, peilen.
Begroten , zw. ww. — I. Trans. t) Vergoeden,
schadeloosstellen, het batig saldo eener rekening aan
iemand uitkeeren. 2) vergrooten, vermeerderen, ver
Zijn gebied uitbreiden.
-hogen.—IWdrk

Begrotinge, znw. vr. Vergoeding, schadeloos.

stelling.
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BEHENDELIKE.

Behager, znw. m. Hij die behaagt (nl. aan God).

Behaginge, znw. vr. Hetgeen iemand behaagt,
wat hij hebben wil.
Behalden, -inge. Zie behouden.

Behalen, zw. ww. tr. i) Verwerven, hardoen b.
aflaat verkrijgen. 2) bereiken, (in zijne macht) krijgen. 3) zich op den hals halen, ondergaan. 4) aansteken (met eene besmetting).
Behalende, Behalich, bnw. Besmettelijk, aan stekelijk, van ziekten (16de eeuw).
Behalt . Zie b e h o u t.
Behaltsam, (nederr.), znw. Verblijf, plaats of
voorwerp om iets te bewaren.
Behaitsel, (nederr.), znw. o. Hetzelfde.
Behalven, voorz. en voegw. Eig. bijw.: aan de

ter zijde. — I. Voorz. Behalve, met uitzonde.
ring van. --- II. Met dat, voegw. ; behalven dat.
Behandelen, zw. ww. tr. Behandelen, bespreken.
Behangen, st. ww. tr. i) Behangen. 2) verstrikken.
Behanginge, znw. vr. Het aanbrengen van
tapijten en draperieën.

zijde,

Begrusen, zw. ww. tr. Met gruis bedekken, be-

gruizen ; groezelig of morsig maken, bezoedelen.
Begruten, zes. ww. tr. Gruit gebruiken voor
het brouwen van bier.
Beguten, -guy/en, zw. ww. tr. i) Voor den gek
houden, bespotten. 2) bederven, in de war brengen.
Behacht, belurft, bnw. i) Schuldig staande aan (?).
2) belast, bezwaard met iets, gezegd van een goed.
Behachten, -kaf/en, zw. ww. tr. Vasthouden,
in hechtenis houden, aansprakelijk stellen; deelw.
behacht, aansprakelijk; b. goet, in beslag genomen goed.
Behachtin g e, znw. vr. Hechtenis, toestand van
afhankelijkheid.

Behaeeh, znw. o. Behagen, welgevallen.

Behaeohlijc, -heit, -nisse. Zie be h age -.
Behaal, znw. o. i) Verhaal, schadeloosstelling.

2) het ophalen, zich verschaffen (voedsel). 3) het
terugkomen op iets; dat r eckt en thief tol geen b.,
komt niet terug op fijne (des schouts) handelingen.
Behage , znw. vr. Behagen, welgevallen.
Behagel, bnw. — I. Van be h a gen. Aangenaam, welgevallig. 2) schoon, sierlijk, het oog aangenaam aandoende. 3) van het karakter, lief, beminnelijk. 4) krachtig, flink; ook: sterk, geweldig,
van natuurverschijnselen. — II. Van hem b e h ag e n. i) Stout, fier, kloek, koen. 2) trotsch, laatdunkend, overmoedig, roekeloos.
Behagelaert, znw. m. Overmoedige, trotschaard;
ijdele, ingebeelde gek.
Behagelheit, znw. vr. i) Behaaglijkheid, aangenaamheid der verschijning van iem.; netheid,
sierlijkheid, opsmuk, tooi. 2) sierlijkheid, kostbaarheid,
pracht, van zaken. 3) welbehagen, gevoel van welbehagen, genoegen, genot, vermaak. 4) zelfbehagen,
ingenomenheid met zich zelf. 5) dapperheid, fierheid,
-

kloekheid, zelfgevoel; hooghartigheid; vrijmoedigheid

in woorden. 6) trotschheid, overmoed, euvelmoed.
Behagelfij e g -haechIjc, bnw. i) Welbehaaglijk,
welgevallig. 2) sierlijk, keurig. 3) dapper, flink.
Behagelijcheit, -haechli/ckeii, znw. vr. i) Aan
aantrekkelijkheid, bekoorlijkheid. 2) dat-genamhid,
wat aan iemand behaagt of hem aantrekt, lust, wel gevallen. 3) aangenaam gevoel der zinnen, zingenot.
Behagelike, bijw. i) Op eene sierlijke, keurige
wijze. 2) met zelfgevoel, waardigheid, fierheid; op
eene dappere, stoute, moedige wijze. 2) op eene
trotsche of overmoedige wijze, vermetel, boud.
Behagen, zww. ww. — I. Trans. Helpen, bevorderen, te hulp komen. — II. Intr. i) Behagen
scheppen in (m. d. gen.) ; b. (als znw.) maken, hetz.
2) goedvinden; o,p b. des raets, behoudens nadere
goedkeuring van den raad. — III. Wederk. i) Genoegen hebben, vroolijk zijn. 2) behagen hebben in
zich zelf, naar zijne lusten leven. 3) behagen scheppen in (m. d. gen.). 4) zich iets inbeelden. 5) welbehagen hebben in (iemand) ; ic nebbe mi wel bekagel,
ic behagede mi, ik heb een welgevallen. — IV.
Os pers. Behagen scheppen in iem. of iets.
aha g enlsse, -haechnisse, znw. vr. en o. i)
Goedvinden. 2) aangenaam gevoel.

Behagentheit, znw. vr. i) Welbehagen; na

godliker b. 2) genoegen, vermaak.

Behanc, Behanosel, znw . o. Behangsel, draperie.
Behanttekenen, -kandteikenen, znw. vr. Door

eene handteekening bekrachtigen.

Behantvesten rw. ww. tr. Bij handvest als
privilege verzekeren ; bij handvest of keur beschrijven.
Beheept. Zie b e h e p e t.
Beheet, znw. o. i) Voorspelling. 2) belofte, toen b. doen, eene belofte doen, iets beloven,
zegging ; ee
ook : eene belofte, schoone woorden en voorspiegelingen, goede voornemens; vooruitzicht; toestand.
3) verzekering. 4) bevel, gebod ; een b. doen, een
gebod volbrengen. 5) aanbeveling, aansporing.
Behefen, st. ww. tr. Verheffen (zich -).
Behefselt, bnw. Van zuurdeeg doortrokken,
Beheiligen, zw ww. tr. Heiligen, wijden.
Beheimelen, - Hemelen, zw. ww. tr. Verbergen.
Beheimen, zw. ww. tr. Omheinen, omvangen.
Beheinde enz. Zie b e hen d e.
•

Beheinen, zw. ww. tr. Omheinen, omzetten, om-

geven. — Beheininge. — Beheintheit.

Behelder . Zie b &h o u d e r.

Behelen, st. ww. tr. Verbergen, geheim houden.
Behelen, -lieelen, zes. ww. tr. In orde maken,

dicht maken.

Behelpen, st. ww. — I. Trans. Helpen, bevorderen, ondersteunen; beholj5en sin, met een bijw.
van hoeveelheid, voordeel trekken uit, — hebben aan.
— II. Wederk. i) Zich helpen, zich verdedigen, zich
dekken met, zich beschermen, zich staande houden;
zich op iets beroepen. 2) hem b. uie, zich bevrijden
uit, loskoopen van; zich bedruipen, zich zelf helpen.
3) gebruik maken van ; zich beroepen op. 4) genoegen nemen met.
Behelpinge, znw. vr. Verdedigingsmiddel, iets
waarmede men zich helpt, uit eene verlegenheid redt.
Behelsen, zw. ww. tr. i) Omhelzen; enen behelset hebben, iem. in zijne armen houden. 2) om
ook overdr. 3) bevatten, behelzen.-vaten,omd
Behelsing e^ znw. vr. Omhelzing.
Beheltel1e9, bijes. Behoudens (oostmnl.).
Beheltenisse, znw. vr. (oostmnl.). i) Behoudenis,
zaligheid. 2) inhoud. 3) voorbehoud; als bijw., eig.
znw. af hangende van (een uitgelaten) met, onder
voorbehoud van.

Behem, znw. o. Bohemen. Vgl. b e e m s c h.

Behemelen, zw. ww tr. i) Verbergen. 2) om

heinen.

Bohemen, zw. ww. tr. Bewonen.
Behende, bnw. Bij de hand, ervaren.
Behende, bijw. i) Behendig. 2) nabij.
Behendeheit, behenl-, znw. List, arglistigheid.
Behendel e bnw. i) Met kunst gemaakt of aanijk, geheim.
gelegd. 2) heimel
Behendelike, bijw. i) Op eene behendige wijze.
2) kunstig. 3) met list. 4) heimelijk. 5) nauwkeurig,
met zorg. 6) op eene geschikte of passende wijze,
met overleg, met. waardigheid.
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Behendich, bnw. — I. Van personen. i) Schrander, handig. 2) verstandig, knap. 3) listig, sluw. 4)
boosaardig, verdorven. — II. Van zaken. i) Listig,
slim uitgedacht. 2) fijn, fijn bewerktuigd.
Behendieh, -heindich, -hindich, bijw. Op eene
listige, sluwe, ook : boosaardige, manier.
Behendieheit, -Izeindicheit, -hindeclzeit, znw. vr.
i) Schranderheid, overleg. 2) list, sluwheid; listig
beraamd plan. 3) kunstvaardigheid, talent.
Behengen, hingen, zw. ww. tr. Beschikken, het

iemand, ten nadeele van hem, voor zijne rekening.
5) b. zijn, noodig zijn, vereischt zijn.
Behoefenisse. Zie b e h o e v e n i s s e.
Behoe$jjc. Zie behoevelijc.
Behoeft, znw. vr. Hetz. als b e hoef; loner
b. ; b. hebben, noodig hebben (deelw. v. behoeven?).
Behoefte, -houfte, znw. vr. Nooddruft, wat men
noodig heeft; sine b. hebben, hebben wat men noodig heeft, wat men best gebruiken kan ; enen sine
b. doen, iem. van het noodige voorzien.
Behoeftich, .huceftich, bnw. i) Behoefte hebbende
aan, iets noodig hebbende (met den gen.). 2) behoeftig, arm ; als znw. mv., de armen. 3) noodig.
Behoefticheit, znw. vr. Behoefte, kommer, nood.
Behoeren, zw. ww. tr. Schenden, onteeren.
Behoet, behoed, znw. o. i) Bescherming, veiligheid. 2) macht, bezit. 4) behoeder, legerhoofd.
Behoet bnw. Zie behoeden.
Behoet?ieit, behuet-, znw. vr. Bedachtzaamheid,
nauwlettende zorg.
Behoetster, - koester, znw. vr. Beschermster.
Behoeve, znw. vr. Behoefte, nooddruft; na b.
naar den eisch; enen sine b. doen, iem. van het
noodige voorzien.
Behoevelijc, bnw. i) Behoefte hebbende aan
(met den gen.). 2) behoeftig. 3) noodzakelijk, nuttig,
dienstig, betamelijk.
Behoeveltjcheit, znw. vr. i) Behoeftigheid, ar
2) kommer, gevaar. 3) levensonderhoud.
-moed.
Behoeven, behoven, boeven, zw. ww. -- I. Intr.
i) Behoeftig zijn. 2) noodig hebben. 3) moeten (met
een onb. wijs met te). — II. Onpers. t) Gebrek
hebben, arm zijn. 2) noodig zijn. 3) nuttig of goed
zijn, plicht zijn, betamen.
Behoevenisse, -koefenisse, znw. vr. Gebrek; nut.
Behoevieh, bnw. Arm; znw. mv., de armen.
Behoevieheit, znw. vr. Behoefte, nood.
BehoeviII$'e, znw. vr. Armoede, behoefte.
Beholdelike. Zie behoud elike.
Beholenheid, behoolneheit, znw. vr. Verborgenheid, geheim.
Behoor, behore, znw. o. i) Hetgeen betaamt;
nna b., naar behooren. 2) hetgeen iemand toekomt.
Behoorlije, bnw. i) Geregeld. 2) hetgeen van
iem. kan verlangd worden. 3) betamelijk.
Behoorlijeheit, bnw. vr. i) Gepastheid, betamelijkheid. 2) recht, bevoegdheid.

-

aanleggen.

Behentheit. Zie b e h e n d e h e i t.
Behepet, beheebt, bnw. Geraakt, getroffen (door

Gene ziekte), er mede behept.
Beherden, zw. ww. — I. Trans. i) Bekrachtigen, versterken, beveiligen. 2) volharden in, een
langen tijd blijven in (een ambt). — II. Intr. Aansterken, toenemen.

Beherdinge, znw. vr. Stalen vlijt, volharding.
Beheren, zw. ww. tr. i) Onder zijn macht hebben.

beheeren, beheerschen, besturen ; beheert sijn,
een bestuurder, een landsheer hebben. 3) toezicht
houden; beheert ofte onbeheert, met of zonder op.
zicht. 4) zijne rechten op eene zaak doen gelden.
.5) een heer over iets aanwijzen.
Beheren, zw. ww. tr. Verwoesten, met een leger
doortrekken.
Behertigen, zw. ww. tr. Behartigen, ter harte
nemen.
Behessen, - Irissen, zw. ww. tr. Opjagen, wild;
afjagen, land.
Beheten, st. ww. tr. i j Noemen, heeten; doelen
ets van te voren zeggen, aanzeggen,
2) iem. iets
voorspellen. 3) vooraf bespreken, bepalen. 4) beloven. 5) verzekeren. 6) dreigen met iets. 7) berokkenen.
8) bevelen. 9) aanbevelen, opdragen.
Behevelt. Zie b e ë v e i t.
Behr iken, zw• ww. tr. Door huwelijk verwerven,
betrouwen, aantrouwen.
Behinderen, zw. ww. tr. Verhinderen, beletten,
lastig vallen.
Behindich enz. Zie b e h e n d i c h.
Behingen. Zie be hen gen.
Behoede Z znw. vr. Hoede, bescherming.
Behoedelike, bijw. i) Voorzichtig, bedachtzaam.
2) met vele voorzorgen, in het geheim.
2)

Behoeden, teereden, zw. ww. — I. Trans.
-

i)

Bewaken, zorg dragen voor; behoef — a) beschermd,
gevrij waard ; wel behoet, goed bezorgd, veilig. b)
voorzien van. c) vervuld van, behept met (eene ondeugd). 2) bewaken, bewaren, opsluiten. 3) in zich
bewaren, behouden, houden, als richtsnoer van zijn
leven aannemen. 4) opsluiten, in eene bepaalde
ruimte houden; behoef houden, opgesloten houden.
5) verhoeden, beletten, vermijden. 6) letten op, een
wakend oog houden op. -- II. Wederk. Zich in acht
nemen; bedachtzaam zijn; deelw. be/zoet, op zijne
hoede, voorzichtig, ingetogen. — III. Intr. Met den
gen. Zich hoeden, zich wachten, oppassen voor iets.
Behoedenisse, znw. vr. i) Bewaking, bescherming. 2) schuilplaats.
Behoeder, - kneder, znw. m. Bewaker, beschermer; b. van den swerde, drager van het zwaard,
verdediger.
Behoederse, -hulederrse, znw. vr. Hoedster.
Behoedich, bnw. Behoedzaam, voorzichtig; b.
van sonden, zich wachtende van, in acht nemende
tegen het kwaad.
Behoedieheit, znw. vr. B. doen enen, hem beschermen, bewaken.
Behoedinge, znw. vr. i) Bescherming, hoede.
2) veiligheid; iet in b. brengen, sekuur bergen.
Behoef, behoef, znw. o. en vr. i) Behoefte,
gebrek. 2) behoefte, noodzakelijkheid; na sin b.,
naar den eisch, naar behooren. 3) behoefte, levens behoeften; enen zijn b. doen, hem van het noodige
voorzien. 4) nut, voordeel; tot (te) enes b., ten nutte,
ten dienste van iem., in iemands belang; ook: voor

Behoorlike, bijw. Naar behooren.
Behoorsam, bnw. Behoorlijk, betamelijk.
Behoorte, bekorte, znw. vr. i) Wat iemand past

of opgelegd is. 2) wat ergens bij behoort, eigenaar
na rechter b., geheel naar be--dighe,vrsct;
hooren, zooals vanzelf spreekt. 3) beurt.
Behopen, zw. ww. tr. Hopen, verwachten.
Behorderen. Zie bohord eren.
Behording e. Zie b e o r d i n g e.
Behore. Lie behoor.
Behoren, boren, boeren, zw. ww. — I. Onpers.
i) Passen, overeenkomen, behooren bij. 2) betamen.
3) nuttig, goed zijn. 4) moeten, genoodzaakt zijn,
aan iemand opgelegd zijn. — II. Intr. Passen, be-

stemd zijn voor. 2) opgelegd zijn, noodzakelijk zijn
voor, voor iemand zijn weggelegd. 3) iem. toekomen,
zijn recht zijn; znw.: m ijn b., datgene waarop ik
recht heb, wat mij toekomt. 4) behooren bij, te pas
komen. 5) aan de beurt, aan de orde zijn. 6)
te huis behooren. 7) noodig zijn. 8) toebehooren. —
III. Wederk. Betamen. — IV. Trans. Vernemen.
Behorich, bnw. Behoorlijk, plichtmatig.
Behoude, znw. vr. i) Heil, redding, zaligheid.
2) bescherming, hoede. 3) veiligheid, toevluchtsoord.
Behoudelike, , behold-, hekelt- (oostmnl.), bijw.
z) Veiliglijk, op zijn gemak. 2) als absolute naamval.
a) met een gen. of dat., met behoud van. b) met
een ace., naderende tot de voorz., hetz. c) met een
voegw., b. dat, b. of, behalve, met dien verstande; mits.

Behouden, beholden, (oostmnl.), bekouwen, st.
ww. tr. i) Redden, bewaren; tot sin einde b., voor

BEHOUDEN.

het laatst bewaren, uitstellen ; b. cost, moeite en
kosten die niet vergeefsch zijn, die beloond worden
(tegenover verloren cost) ; deelw. behouden, veilig;
b. bant, veiligheid. 2) redden, verlossen; enes laf b.,
iemands leven redden, iem. in leven laten ; deelw.
bnw. behouden, gezond en wel; zalig; met een deelw.:
weg ; b. schulen, wegschuilen. 3) beschouwen, bezien.
4) houden, houden voor; houden, vasthouden, gevangen houden; houden, tegenhouden; houden, in
eere houden, vieren, heiligen; houden, in bezit houden,
volhouden, gestand doen, volbrengen ; b. ten heiligen,
met een eed bekrachtigen, staande houden onder
eede. 5) onderhouden, steunen; b. worden, in zijne
eigen behoeften voorzien, zich generen. 6) verkrijgen,
winnen; met een pers. als obj., overhalen ; met eene
zaak, ontvangen. — II. Wederk. i) Zich staande
houden, zich overeind houden. 2) het volhouden,
het uithouden. 3) zich redden, zich beschermen. 4)
zich onderhouden, zich ophouden. — III. Intr. i)
stilhouden. 2) zich vasthouden aan iem., op iem.
steunen,
Behouden, deeles. bnw. Zie het vorige woord.
Absoluut gebruikt met een eden of 3den (ook Oden)
nv. i) Met behoud van ; b. onzer eren, b. (lJns vre(len (vredes), met uw verlof; b. diasen Broeden moet,
hetz.; b. tij/ns, met behoud van het zijne, zonder er
iets bij te verliezen; ondanks zich zelven. 2) zonder
te kort te doen aan; b. uwer bede, zonder uw ver
te slaan, met uw verlof. 3) als-zoekindw
voorza, zonder. 4) behouden dat, mits dat.
Behoudenisse1 znw. vr. Redding, zaligheid; in
Gods b. varen, den hemel ingaan ; in die b. sin, zalig zijn.
Behoudens, bijw.; b. dat, onder voorwaarde dat.
Behouder, beholder (oostmnl.), znw. m. i) Beschermer. 2) boedelhouder. 3) houder, van een brief.
4) redder, heiland • sinen b. ontfaen, het H. Sacrament ontvangen.
Behouderige, znw. vr. Behoedster, beschermster.
Behouderse, znw. vr. i) Beschermster, bescherm vrouw, patrones. 2) redster.
Behoudicheit, znw. vr. Behoud, redding.
Behoudinge, -holdinge (oostmnl.). Hetz.
Behout, beltolt, be/lalt (oostmnl.), znw. e. en vr.
i) Levensonderhoud. 2) redding. 3) heil, zaligheid;
hem selven int b. doen, voor het heil zijner ziel
zorgen; in die Gods b. varen, tomen, naar den
hemel gaan. 4) behouder, redder, vgl. be hoe t. 5)
bewaring, hoede. 6) macht, heerschappij, bezit. 7)
plaats waar men iem. in zijne macht heeft, gevangenis, kerker. 8) met een poss., veiligheid; in mijn
gaanwaar men veilig is, zich terug trekvaren, gn
en; in zijn b. brengen, in veiligheid brengen; in
sin b., met een ww., weg; hein in sin b. doen, zich
in veiligheid brengen, zich weg maken, zich schuil
houden. 9) schuilplaats, toevluchtsoord. io) bewijseed; s f/n b. doen, verklaring onder Bede.
Behoutster, znw. vr. i) Redster, behoudster. 2)
boedelhoudster.
Behouweliken. Zie behuweliken.
Behouwen, st. ww. tr. Behouwen, bewerken.
Behouwen. Zie behouden.
Behouwen. Zie behuwen.
Behove enz. Zie behoeve.
Behuden, zw. ww. tr. Verbergen, wegbergen.
Behueden enz. Zie behoeden.
Behullen, zw. ww. tr. Inhullen, sluieren.
Behulp, znw. o. Hulp, onderstand.
Behulpelje2 bnw. Behulpzaam, hulpvaardig.
Behnlpeljjcheit, znw. vr. i) Behulpzaamheid ;
b. doen, helpen. 2) hulp, steun.
Behelpen. Zie behelpen.
Behulpenisse, znw. vr. Het te baat nemen,
gebruik maken van (met een gen.).
Behnlpich, bnpx . Behulpzaam, hulpvaardig.
BehulpiD e, znw. vr. Hulp.
o. Hulpmiddel, middel.
nw.
Behulpsel.
z
Behulpwech, znw. m. Weg waardoor iemand
gebaat wordt, b.v. weg over een land, toepad enz.
,
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67

Behulsen. Zie o n b e h u l s t..
Behusen, zw. ww. tr. i) Met huizen bebouwen,

grond ; deelw. behuset, be/must, (grond) waarop een
huis staat.
Behuwen, beltouwen, behuweliken, behouweliken,
zw. ww. tr. Zich door huwelijk verwerven, betrouwen; deelw. behuwet (behouwet, be/lout, behoudt)
sone, dochter, oom e. a., behuwd -, aangetrouwd.
Bel. Zie b e y e.
Beyaerden, beyer den, beyeren, beiaerden, zw.
ww. tr. De klokken luiden, beieren ; ook : het klokkenspel bespelen. — Beyaerder.
Beyaert, beyert, znw. m. Klokgelui ; ook: klok.
kenspel ; den b. slaen, den bijslaap uitoefenen.
Beyaert, beyert, beygert, beyer, znw. m. Ziekenzaal, ook : gemeenschappelijke eetzaal in een gast.
huis ; passantenhuis.
Beyaert, bnw. Roodbruin; als znw., roodbruin
paard, vos : ros beyaert. Zie b a y a e r t.
Beyaertmeester, beyert-, beyer-, znw. m. Klokkenspeler of klokkenist.
Beide, bede, znw. vr. i) Het wachten. 2) uitstel,
oponthoud ; zonder b., zonder uitstel; b. maken, talmen. 3) verblijf, vertoef, het ergens vertoeven ; b.
doen, vertoeven, ergens stil blijven op eene reis. 4)
plaats waar men vertoeft, pleisterplaats. 5) gerechtelijke termijn, dien men heeft vóór dat men voor
het gerecht moet verschijnen.
Belde bede, telw. Beide; beide — ende, zoowel
t alleen — maar ook ; èn — èn (ook bij
— als, nie
meer dan twee leden) ; beide of, of — of.
Beidegader, bede-, bei-, -gaer, telw. Alle beide,
b. — ende, zoowel — als.
Beiden, beden, zw. ww. — I. Intr. Wachten, ver
toeven; sonder b., onverwijld; beiden en es geen ver
uitstel is geen afstel; met een gen., of met na,-laet,
naer, achter, om, ob, wachten op, wachten naar;
met eene zaak als ondw. iem. wachten, voor hem
aanstaande zijn. — II. Trans. i) Wachten op, afwachten ; die dooi b. 2) iets rekken, uitstellen. 3)
enen ere dine b., iemand uitstel geven.
Beidinge, znw. vr. Het wachten; uitstel.
Belde, beeds, eig. gen. van beide; ook als nom.
Beye, bei, znw. vr. Bei, bes; mv. beieren, bessen.
Vgl. m o e r b e y e. Verklw. b e i k ij n, van druiven
gezegd.
Beyen, zw. ww. tr. Betten, eene wonde plek.
Beyer. Zie beyaert.
Beyeren. Zie b ey a e r d e n.
Beyeringe, znw. vr. i) Klokgelui; het bespelen
van het klokkenspel. 2) gesuis in de ooren.
Beyerkijn, znw. o. Hetz. als b e e r k ij n.
Be7erman znw. o. Klokluider of - speler.
2e!gei-t. Zie bey a e r t.
Beilage, znw. vr. Het bijliggen, het uitoefenen
van gemeenschap (?).
Beilde enz. Zie be e l d e.
Beilc, bcelc. Zie bul c.
Beilinc. Zie beenlint.
Bein enz. Zie been.
Beindel. Zie bindel.
Beitel, znw. m. Bootje, boot.
Beitel, betel, znw. m. i) Beitel. 2) wig, peg.
Beitelt. Zie beten.
Bejach, znw. o. i) Jachtbuit, krijgsbuit, buit. 2)
datgene wat men zich verwerft, voordeel; omme b.,
uit winzucht; sijn b. doen, zijn voordeel doen, winst
doen; b. hebben aen, genot hebben van, baat vinden. 3) bezit. 4) datgene wat iem. najaagt, levensdoel, streven; ook: hetgeen iem. doet, zijne zaken,
iemands handel en wandel. 5) levensonderhoud;
broodwinning.
$e achte, znw. vr. Het behalen van (jacht)buit.
Beeaech, znw. o. Broodwinning.
Bejaert, bnw.t) Van jaren; jonc b., jong van
2) tot zijne jaren
aren gekomen, mondig. 3) b. ende
bedaccizi, langer dan „jaar en dag" geleden.
Bejaertheit, znw. vr. Mondigheid.
-
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Bejagen, zw. ww. — I. Trans. i) Bejagen, buit
maken. 2) verkrijgen, winnen, zoowel: voor zich
zelven, den eigendom verkrijgen, verbonden met
„copen", als : voor een ander, verschaffen, bezorgen;
ene stat b., winnen, bemachtigen; hinder b., krijgen,
vooral buiten huwelijk ; bejaechi sone, onechte zoon;
bejaget sin, verworven zijn; voorhanden zijn, zijn;
aen enen b. dat, bij iem. uitwerken dat, van hem
gedaan krijgen dat. 3) veroorzaken, berokkenen, zich
zelven op den hals halen, oploopen; • anderen berokkenen, bezorgen. 4) najagen, trachten te bereiken ; sijn béjach b., in zijn onderhoud voorzien, zijn
kost oploopen. — II. Wederk. i) In zijn onderhoud
voorzien. 2) zijn best voor iets doen. 3) te werk gaan.
Beeager, znw. m. Hij die najaagt, b. van goede.
Beha,ginge, znw. vr. Het najagen van iets, vooral
van geld en goed, het schrapen er van.
Bejammeren, zw. ww. tr. Betreuren, beschreien.
Bejaren, zw. ww. — I. Intr. Verjaren, jaar en
dag den eigendom van iets bezeten hebben. — 1I.
Wederk. Mondig worden.
Bejegenen, zw. ww. tr. i) Ontmoeten, tegen
2) aandoen, treffen, bejegenen. 3) in strijd-komen.
zijn met, zich verzetten tegen.
Bejegentheit, znw. vr. Kwade bejegening, nadeel at men iemand berokkent, smaad; in bedegent.
bede, ten nadeele.
Bejuken, zw. ww. tr. Door geschreeuw verstoren
(eene rechtszitting).
Beo, znw. m. i) Bek, mond; honger in den bee
hebben, honger lijden; bec jegen bee, met zijn beitjes;
op den bee rillen, over de. tong gaan; verkleinw.
becskijna, becsijn, beckelkijn, bekje, bek. 2) angel der
insekten. 3) puntige schulpen of uitsnijsels aan den
rand van kleeren, punt aan de schoenen; punt van
een snijdend wapen.
Becaent, bnw. Verschaald, bedorven.
Beeaet i bnw. Een ka (kaai), eene waterkeering
hebbende.
Beealeng eren ? zw. ww. tr. Calengeeren, een
eisch in rechte tegen iemand instellen, bekeuren.
Becauen, zw. ww. — I. Trans. i) Bespreken,
afspreken. 2) bepraten, overhalen. 3) bebabbelen,
belasteren, iemand; uitbazuinen, iets. — II. Wederk.
Met elkander spreken of beraadslagen.
Became enz. Zie b e q u a m e.
Becant. Zie bekent.
Beearinen, zw. ww. tr. Betreuren, beklagen.
Beearmen. Zie b e k e r m e n.
Beke, znw. vr. Beek, bron; helsche beke, de hel;
in ene valsche b. seilen, in verkeerd vaarwater zijn,
op den verkeerden weg zijn; eter minnen b. rinnen,
uit de liefde voortvloeien of ontstaan.
Bekeer bekere, znw. o. i) Bekeering. 2) leiding,
bestuur; in bekere hebben, onder zijne macht hebben.
Bekeerljc, bnw. Vlug in zijn bewegingen, snel.
Bekeernisse, -kerenisse, znw. vr. Bekeering.
Bekeersam. bnw. B. ten dogeden, gemakkelijk
tot het goede te brengen, vatbaar voor goede in:drukken.
Bekeersamheit, znw. tr. B. ten dogeden, geneigdheid tot het goede.
Bekeert, deelw.; als znw., hij die van de wereld
heeft afstand gedaan, kloosterling.
Beken, beeken, znw. Zie b a k e n.
Beken t bekin, znw. o. i) Kennis; na recht b.,
naar juiste kennis, als ik mij niet vergis. 2) kennis,
iemand dien men kent; ook in het mv.; clein b.
hebben, (ergens) weinig kennissen hebben, onbekend
zijn. 3) eerie plaats die men kent, schuilplaats. 4)
inzicht, begrip. 5) mededeeling; enen b. doen. 6)
van hem bekennen, bewustheid.
Bekenlij o, -kenneljc, kennentljc, bnw. — I. Actief.
i) Begaafd met de vatbaarheid om iemand te kennen,
te herkennen, te onderscheiden (als eigenschap van
den hond), begripsnamen. 2) erkentelijk. — II. Passief. i) Kenbaar, gemakkelijk te onderscheiden. 2)
gemakkelijk te kennen, bekend.

BEKEREN.

Bekenlike, bijw. Blijkbaar, duidelijk.
Bekenne, znw. vr. Bekentenis.
Bekennen, -kinnen, zw. ww. — I. Trans. i)

Leeren kennen, iemand of iets; kennis krijgen van,
vernemen; bekent hebben, hebben leeren kennen,
weten ; leeren kennen door aanschouwing, zien, leeren kennen door oplettendheid, bemerken; 1. k.
door den geest, begrijpen, tot eene overtuiging
komen ; als znw., inzicht; kennis ; 1. k. door studie,
onderzoeken ; 1. k. door gebruik, gebruiken. 2) ken.
nis maken met, kennis dragen van, omgaan met
een man, eene vrouw, ook van de huwelijksgemeenschap ; ene vrouwe, maget, waf b. ; enen
man b. 3) herkennen. 4) kennen, weten ; laten b.
laten weten; openbaren, laten blijken ; openbaren,
uitbrengen, iemand. 5) onderkennen, onderscheiden.
6) bekennen, belijden, erkennen in rechte, eene
schuld of eene verplichting. 7) erkennen, van de
waarde, het recht, de waarheid enz. overtuigd zijn;
God b., in Hem gelooven; een vorst b., in zijne
waardigheid of betrekking tot de onderdanen erkennen ; iets erkennen, vereeren, gelooven in ; waarde
hechten aan, . acht slaan op; iem. als rechtmatig
leenheer voor iets huldigen, enen iet b., erkennen,
verklaren ; eene verklaring ten gunste van iem. afleggen, hem iets toekennen. 8) iemand in iets kennen,
het hem toekomende deel van iets geven. 9) in het
passief, in rechte overtuigd worden, overtuigend bewezen zijn. — II. Wederk. i) Zich zelf leeren kennen ; tot inkeer komen, nederig of ootmoedig zijn.
2) begrijpen, begrip hebben; (met ane) begrip of
verstand hebben van, weten van. 3) kennis hebben
aan. 4) bij zijn kennis zijn. 5) belijden, (zich) verklaren. 6) in iemand gelooven (met in). 7) tot jaren
van onderscheid komen ; voor zich zelf kunnen zorgen; bekende jaren, mondigheid, meerderjarigheid.
Bekennenisse. Zie b e k, e n n i s s e.
Bekenner, -kinner, znw. m. i) Kenner, hij die
iets kent; weet of doorziet. 2) hij die iets erkent.
Bekenninge, znw. vr. i) Kennis van of aan iets.
2) bekendheid. 3) kenmiddel, criterium. 4) in rechte,
het kennis nemen eener zaak, het beslissen in iets.
BekennisSe, -kennenisse, znw. vr. — I. Van
bekennen. i) Kennis; in b., ter kennis, opdat men
daardoor zou weten; in ze►aenccit ende in b., als een
teeken der echtheid. 2) erkenning, in rechte afgelegde verklaring. 3) bekentenis, belijdenis. -- II.
Van hem bekennen. i) Bewustheid, helderheid van
geest. 2) inzicht.
Bekensam, bnw. Erkentelijk. — Bekensamheit.
Bekent, bekint, becant, deelw. en bnw. — I.
Deelw. Bekend; b. sin, werden, opgemerkt, onder vonden zijn, worden; b. sin, zijn; b. werden, worden; geschieden. — II. Bnw. i) actief. Kennende,
kennis of verstand hebbende, verstandig; met een
gen., bekend met, zeker van. 2) passief. a) bekend,
kond; b. doen, bekend maken; b., met, bekend bij,
in aanzien, welgevallig aan; b) beroemd; b. met,
beroemd door. — IIL Znw. mv. Bekenden.
Bekentenisse p znw. vr. r) Hetz. als b e k e nn i s s e. 2) emolument voor de gerechtsgetuigen (limb.).
Beker, znw. m. Beker, bokaal.
Bekers. Zie bekeer.
Bekeren, - keeren, zw. ww. — I. Trans. i) Wenden, zoowel: af houden van als vooral: brengen tot,
leiden; iemand brengen tot het rechte geloof, be
keeren. 2) iets wenden, richten, overbrengen op;
iet te rechte b., iets de juiste wending geven, eene
uitlegging ten goede aan iets geven. 3) tot reden
brengen. 4) veranderen, verbeteren. 5) aanwenden,
voor een zeker doel. 6) uitkeeren, teruggeven, geld.
7) overgeven, spijzen door de maag, braken. — II.
Wederk. i) Zich keeren. 2) zich begeven naar. 3)
zich gedragen, zich houden, zich in de eene of
andere richting ontwikkelen; hem des b. aen, zich
in iets aan iemand gedragen. 4) zich zetten tot. 5)
verkeeren, zich bevinden. -- III. Intr. i) Zich begeven, zich wenden tot. 2) uitloopen op, eene zekere
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wending nemen. 3) zich wenden tot, zich overgeven
aan. 4) zich wenden van eene plaats, zich verwij deren, terugkeeren. 5) zich verbeteren. 6) tot het
rechte geloof komen, christen worden ; tot inkeer
komen, zijn leven beteren. 7) verkeeren.
Bekerenisse. Zie bekeernisse.
Bekerich, bnw. Gemakkelijk te leiden, van
paarden.

Bekeringe, znw. vr. i) Bekeering. 2) de crisis

in eene ziekte.

Bekermeltje, -carmcl c, bnw. Klaaglijk, mede-

lijden opwekkende.

Bekermen, -carmen, -caerrnen, -carcmen, zw.

ww. tr. i) Iets zuur verdienen, het bezuren. 2) weeklagen over iemand of iets, beklagen; hem b., weeklagen over zich zelf. -- Bekerminge.
Bekersemen, zw. ww. tr. Zalven met heilige olie.
Bekeuren, -cueren, -corers, zw. ww. tr. i) Eene
wettelijke verordening maken omtrent of op iets;
beleuerdc wateren, wateren die gerechtelijk geschouwd
worden. 2) iemand bekeuren ; iemand de les lezen.
Vgl. becoren.
Bekeurer, bekreerder, znw. m. Hij die eene boete

--- Bekeur
inge, -coringe.
Bekiken, st. ww. tr. Bekijken.
Bekin enz. Zie beken.
Behiven 2 st. ww. tr. Bekijven, uitschelden.
Beckelkijn, verkleinw. van b e c.
Beuken, beckin, beckon, znw. o. i) Waschkom,

oplegt.

bekken, vooral voor het wasschen der handen; ver klw. beckenk(n, -ken, beckentgen, beckskin, kommetje.
2) het bekken, waarmede iets ter kennis van het
publiek wordt gebracht; b. slaes. 3) schaal om giften
op te halen. 4) schedel; vgl. h e r s e n b e c k e n.
Beckon, zw. ww. — I. Intr. Pikken, bikken. —
II. Trans. Met zijn snavel in iets pikken.
Beckeneel, beckineel, bacheneel, znw. o. i) Bekkeneel . 2) stalen of ijzeren kapje ter bescherming
van de hersenpan; verkleinw. beckencelk jn. 3) helm.
.4) gewapend man.
Beckenen, zw. ww. tr. Kleppen, eene klok.
Beckengeslach, znw. o. Het slaan tegen een
bekken, voor eene bekendmaking. — Beekenslager.
Becker, beckersche. Zie b a e k e r, b a c-

kersche.

Boeket, deelw. voor gebecket. Gepunt, geschulpt.
Beckijn, beckin. Zie b e c k e n en b e c.
Beclach -beclaecle, znw. o. i) Klacht tegen

iemand, grief, blaam. 2) gerechtelijke aanklacht, b.
an naerhede, eisch van naasting.
Bedachte, -c/ac/it, znw. vr. Reden van beklag,
grief klacht. 2) punt van beschuldiging. 3) twist.
Beeladden, zes. ww. tr. Bevuilen.
Beclaech. Zie b e c 1 a e h.
Beclaechlijc, bnw. i) Berispelijk. 2) die in rechte
mag worden aangesproken.
Beclaeehlijcheit, znw. vr. Reden van beklag,
berispelijkheid.
Beelaeehlike, bijw. Op eene klagende wijze.
Beclagen, zw. ww. — I. Intr. Treuren, weenen.
— II. Trans. i) Betreuren, beweenen. 3) beklagen,
medelijden hebben met ie nand. 3) iets beklagen of
betreuren, spijt of berouw over iets hebben; het
betreuren dat. 4) over iets klagen, eene klacht over
iets inbrengen, ook bij iem. (met den datief). 5)
enen iet b., berouw toonen aan iemand over iets.
6) zijne aanspraken op eene zaak in rechte doen
gelden; iem. beschuldigen, aanklagen; eene aan klacht tegen iem. inbrengen. 7) aanhouden, in beslag
nemen. 8) ene cuere b., eene vergadering bijeenroepen. — III. Wederk. i) Zich beklagen over iem.
of iets. 2) weeklagen over zich zelf. 3) hein b. van
een vonnis, in beroep gaan, appelleeren.
Beelagenisse, znw. vr. Beklag, klacht.
Beelager, znw. vr. Klager; hij die klaagt, mort.
Beelaginge i geninge, znw. vr. i) Het weenen,
jammeren. 2) reden van beklag. 3) klacht, ook in rechte.
Beelaeken, zw. ww. tr. Bemodderen.
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Beelappen, zw• ww. tr. i) Kwaad van iemand

spreken.

2)

verklappen.

eelapper, znw. m. Aanbrenger, verklikker.
Boelappinge, znw. vr. Het aanbrengen van iets.
Bedaren, -cleren, zw. ww. tr. i) Verklaren, uit
recht.

2)

verklaren, uitdrukkelijk noemen.-legn,ht

Beelat. Zie becladden.
Beclatteren, zw. ww. tr. Hetz. als b e c 1 a d den.
Beclauwen, zw ww. tr. Vangen, zich van iem.

meester maken.

Beeleden, -cleiden, zw. ww. tr. i) Bekleeden.
2) inkleeden, een schoonen schijn geven aan iets.
3) bekleeden, een ambt; bezetten, een zetel als
teeken van eene zekere waardigheid ; den raetstoel
b. 4) beschieten met planken.
• Beeleetsel, znw. o. Houtbekleeding.
Bedelden. Zie b e c 1 e d e n.
Beelemmen. Zie b e c l i m m e n.
Beeleren. Zie bedaren.
Beclieren, zw. ww. tr. Met leem besmeren.
Beclijf, znw. o. z) Voorspoed, welvaart, voordeel.

2) voortduring, bestendigheid.
Beclimmen, -cleinmen, st. ww. — Trans. i) Beklimmen, bestijgen. 2) beklemmen. Vgi. b e c 1 o mm e n. — II. Intr. Oprijzen, opklimmen.
Becllppen, zw. ww. tr. Als in een strik of knip
vangen, betrappen.
Becli'en, st. ww. — I. Intr. i) Opschieten,
ontspruiten. 2) voorspoedig zijn, toenemen in wel
personen; toenemen, van zaken. 3) blijven,-vart,n
blijven bestaan, beklijven ; met den dat., iemand bij
bestendig zijn deel, zijn lot zijn. 4) becicven-blijven,
zijn arse, gehecht zijn aan; becleven zijn in, vastgehecht zijn; gehecht zijn aan ; onafscheidelijk verbonden zijn met iets; een karaktertrek zijn van
iemand; met in, blijven in; met mite, verwijderd
blijven van. — II. Trans. Beklimmen.
Beclommen, deelw. bnw. Beklemd (oostmnl.).
b. van helden, bevangen door de kou.
Beeloven, deelw. Nu en dan met de bet. van
becleven. Zie b e c 1 i v e n.
Beenagen, st: en zw. ww. tr. i) Knagen aan,
afknagen. 2) opslikkeri, verdouwen, van beleedigingen en dgl. 3) beknibbelen, beperken. 4) aan iemands
eer en goeden naam af breuk trachten te doen. 5)
iem. kwellen, martelen. 6) deelw. becnagen, becnaecht, afgekloven, uitgeteerd.
Becnager, znw. m. Hij die aan iemands eer en
goeden naam afbreuk tracht te doen, kwaadspreker.

-- Beenaginge.
Beenauwen, zw. ww. tr. Op of aan iets knabbelen.
Becnochtelike, -cnoftelihe, bijw. Op eene be

knopte wijze.

Becnopen, onr. zw. ww. tr. Vastknoopen, aan-

hechten.

Becocht. Zie becopen.
Becoelen, zw• ww. intr. i) Bekoelen; ook overdr. 2)

kalm worden, kalmeeren, van het weder; gaan liggen, van den wind. Als znw., kalm weder.
Becokelen, zw. ww. tr. Begoochelen, iemands
oog verblinden.
Becomen, st. ww. — I. Trans. i) Bij iemand
komen, hem overvallen, in handen krijgen. 2) beschij nen, van de zon. — II. Intr. r) Komen, ergens belanden. 2) tot zich zelf komen, bijkomen van een schrik,
eene ziekte; er boven op komen; becomen werden.
3) rampen en wederwaardigheden, te boven komen,
op zijn verhaal komen. 4) opgroeien, opschieten, van
planten ; wassen, toenemen, van menschen. 5) worden,
in een toestand komen; becomen werden, worden;
b. sin, zijn; quite b., vrijkomen. 6) met een dat.
overkomen. 7) aanstaan; wel b., welbehaaglijk zijn;
Gode b. 8) gevolgen hebben, van spijzen, als thans;
ook van daden, goede, slechte gevolgen hebben,
opbreken. 9) betamen, passen. — III. Onpers. I)
Het (ver)gaat mij (goed of slecht). 2) het behaagt mij.
Beeon inge, znw. vr. i) Wil, (wel)behagen, 2)
smaak in, wil of genot van spijzen.
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Becommeren, zw. war. — I. Trans. i) In nood,
in moeilijke omstandigheden brengen ; ieni . lastig
vallen, iem. in het oog houden, bewaken; deelw.
becommneri, in moeilijke omstandigheden, arm. 2)
vervullen, het gemoed, meestal meet iets slechts;
deelw. becommert, behept, verstrikt, bevangen, ook
door Bene ziekte ; becommert werden metier dooi,
moeten sterven. 3) eene plaats, bezetten. 4) den tijd,
besteden. 5) belasten, met schulden enz. 6) een
persoon, arresteeren; op eene zaak, beslag leggen;
een becommerde, iem. op wien of op wiens goed
beslag is gelegd. — 1I. Wederk. i) Zich bezighouden met, de gedachten op iets richten, zijn hoofd
met iets breken; becormeri sin. 2) zich ophouden
met, omgaan met iemand.
Beeommeringe, znw. vr. i) Bezigheden, beslommeringen. 2) belemmering, dingen die belemmeren,
b.v. den doorgang. 3) inbeslagneming, arrest.
Beeommerljje, bnw. Belemmerend, hinderlijk.
Becommernisse, znw . vr. Bezigheid.
Becommerschap, znw. vr. Het „bekommerd"
zijn, het in arrest zijn.
Becommertheit, znw. vr. i) Bezigheid. 2) kommer. 3) hetgeen men behoeft, benoodigdheden. 4)
het bezwaard zijn met schulden en dgl.
Beeomte, znw. vr. z) Behagen, welgevallen. 2)
bekomst, genoegen, zooveel men wil.
Bevonden, zw. ww. — I. Trans. i) Bekend
maken, mededeelen. 2) bewijzen. 3) leeren kennen,
ondervinden, gevoelen; namijn
^n b., naar mijn gevoelen. -- 11. Wederk. i) Zich bekend maken aan,
zich openbaren, zich voorstellen. 2) zich met iets
bekend maken. 3) onderling kennis maken, zich overtuigen. 4) zich met iem. meten.
Becondigen, zw. ww. -- I. Trans. z)Verkon-

digen. 2) afkondigen, ook iemands naam. — II.
Wederk. i) Zich bekend maken aan, zich voorstellen.
2) kennis met iem. maken. 3) zich met iem. meten.
Bocont, becond, bnw. Bekend, zichtbaar; b. Ina.
ken, doen verschijnen, doen lichten, den dag.
Beeontsehappen, zw. ww. tr. Bewijzen.

Becoorre . Zie b e c o r e r.

Becopen, onr. zw. ww. tr. i) Omkoopen, voor
zich trachten te winnen. 2) bij een verkoop winst
op iein. behalen; deelw. becocht, duur gekocht, van

eene zaak, b.v. eene onderneming; becocht siju, van
een pers., bekocht zijn. 3) betalen; boeten voor iets,
iets ontgelden; eene boete of straf beloopen.
Bscoren, -deren, -keuren, zw. ww. tr. i) Proeven, smaken; ondervinden: becoort hebben, ondervinding hebben; die dooi b., den dood ondergaan;
die see b., zich op zee wagen. 2) in verzoeking
brengen; zinnelijke begeerten bij iem. opwekken; tot
zonde brengen; becoort te, belust op; becoort. sin,
in verzoeking zijn om, lust hebben, lust gevoelen; als
znw. verzoeking. 3) verzoeken, uitnoodigen, vermanen. 4) beproeven, polsen. 5) iemands geduld op de
proef stellen, hem prikkelen, kwellen, overlast aan-

doen; becoort, beangst, door gedachten gekweld;
hem b., zich zelf k wellen, zich voor iets inspannen.
6) bekoren, aanlokken, aanlachen.
Becoren. Zie bekeuren.
Beeorer, -coorre, znw. m. Verzoeker, verleider.
Vgl. bekeurer.
Becoringe, znw. vr. Verzoeking, verlokking ten
kwade. Vgl. b e k e u r i n g e.
Becorst, bnw. Met eene korst bezet (van eene
zweer).
Boebrten, zw. ww. tr. i) Verkorten, bekorten,
ook een weg, hem snel afleggen. 2) verkorten, te
kort doen, iem. in zijn recht. 3) een einde maken
aan een geschil, beslechten; vooral door een gevecht;
het b., een tweekamp houden, ook een gevecht;
sijna , -echt b., zijn recht bekampen.
Becortinge, znw. vr. i) Verkorting, bespoediging. 2) tweegevecht.
Becosten, becostigen, zw. ww. tr. De kosten
dragen van, de kosten voor iets betalen.

BELAKEN.

Beeraeht, becrafí, znw. o. Verkrachting.

Beeraehten, -craften, zw. ww. tr. i) Met geweld ten onder brengen. 2) herstellen in zijn recht.
3) handhaven, in kracht houden.
Bevrachter, zw. ww. tr. Hij die zich van iets
meester maakt.
Becraehtieh, bnw. Krachtig, sterk.
Beerachtigen, -crechtigen, -crefligen, zw. ww.
tr. i) Overweldigen, in zijne macht brengen ; een
laai b. ene, terugbrengen aan, weder vé eengen
met. 2) versterken, bevestigen. 3) bederven ; eig.
verkrachten.

Beeraehtinge , -crafíinge, -crec/ziinge, znw. vr.
Onderwerping, tenonderbrenging.
Becraft enz. Zie b e c r a c h t.
Becrahen, zw. ww. intr. B. obi, neerkomen op,
iem. treffen, van rampen en ongevallen.
Becramen, zw. ww. tr. Beslaan, insluiten.
Becranken, ca enken, zw. ww. tr. i) Verzwakken. 2) belemmeren, hinderen. 3) minder maken,
verminderen in waarde.
-

-

Becrenken. Zie b e c r a n k e n.

Beerigen, st. ww. tr. i) In handen krijgen, betrappen. 2) verkrijgen.
Beeringelen, zw. ww. tr. Omsingelen; deelw.
becringelt, in het nauw gebracht, in nood zijnde.
Becriten, zw. ww. tr. Een cirkel trekken om
iem. of iets ; Item b., een cirkel om zich zelf trekken,
om zich tegen den duivel te beschermen.
Beeroden, z w. ww. wederk. Zich bezighouden met.
Beeromen, zw. ww. tr. Bekrimpen, beknibbelen;
Bonder b., onbewimpeld.

Becronen, zw. ww. — I. Trans. i) Klagen over

iets; als znw., (reden van) beklag; het door rechtsmiddelen opkomen of in verzet komen tegen iets.
2) betreuren. 3) aanklagen, beschuldigen. — II.
Wederk. Zich beklagen, over iem. of iets.

Beeroninge, znw• vr. i) Beklag, reden van beklag. 2) klacht, ook in rechte.
Becroon, znw. o. i) Klacht, beklag. 2) het belemmeren van iets, het opkomen tegen iets door
rechtsmiddelen.

Becroonte, znw.

vr. Klacht.

Beerupen, st. ww. tr. i j Bekruipen; eene maagd.

onteeren. 2) kruipend bereiken, iem. overvallen.

Becueren. Zie becoren.

Becumen, zw. ww. tr. Beklagen, bejammeren;
hens b., zich iets (te laat) beklagen.
Becnmmeren . Zie b e c o m m e r e n.
Becundigen. Zie becondigen.
Beenpen , zw. ww. tr. Misleiden, er in (in de
val, de kuip) laten loopen.
Becussen, zw. ww. tr. Met kussen overladen,
vertroetelen.
Bel. Zie b ,9 11 e.

Belabberen, zw. ww. tr. i) Bevuilen. 2) belem-

meren; ook: met lasten bezwaren; belabbert sie; fhuzis,
met schulden bezwaarde boedel. Vgl. be c o m m ere n.
Belachen, st. en zw. ww. tr. i) Bespotten, be
schimpen. 2) lachen om, zich verheugen over iets.
3) lachen tegen iemand.

Belaehiuge, znw. vr. Bespotting.
Belachli jc, bnw. Bespottelijk.
Beladen, st. ww. — I. Trans. i) Belasten met,

iem. iets opladen; belasten met, iem. iets opdragen;

beladen soli mei, belast zijn met, verplicht zijn tot.

2) in nood, in verlegenheid brengen; beladen sf/n,
in verlegenheid zijn, ook: verlegen zijn of zitten (met
iets); dpor een vijand in het nauw gebracht worden.
— II. Wederk. i) Zich belasten met. 2) zich bekommeren over, zich bezig houden met. 3) zich zelf
moeite aandoen, zich kwellen.
Beladenlsse, znw. vr. Bekommering, bezwaar.
Belast, znw. o. Sluisje, waterloozing.
Belagen, zw. ww. tr. Lagen leggen; bi belaeclader lag-e, in eene hinderlaag; geleider lage, verraderlijk. 2) bedriegen. 3) in het verderf storten.
Belsken , zw. Ww. tr. i) Berispen, afkeuren. 2)

BELANGE.

bekeuren. 3) in hoogex beroep komen van (een von nis), appelleeren.
bijw. B. niet, bij lange na niet.
Belangen. Zie b e 1 a n c.
Belangen, zw. ww. tr. Verlangen.
Belangen. Zie b e l e n g e n.
belange, znw. o. i) Verlangen, begeerte.
2) voordeel, belang. 3) verhouding; na belanc.
belang, bnw. — I. Attrib. Naastbijkomend, naast verwant. -- II. Praedic. Belanc sin,
liggen. i) Verwant zijn, (iem.) in den bloede bestaan, familie (van iem.) zijn ; na, neer b., na ver
2) aangaan, ter harte gaan; belangstellen in.-want.
3) overeenkomstig zijn, overeenkomen met, goed zijn
voor iemand. 4) betreffen, behooren .tot, in betrek king staan ; ook : in eene ondergeschikte betrekking
staan, jegens iemand verbonden zijn. 5) er op aan
gelegen zijn in, bestaan in, afhangen van. -komen,
-snerd, bijw. uitdr. Van lantmarke,
-merke, „landgrens, grens te land" (niet van „lantmarct", zooals in het Wdb. staat). Begrensd door.
Belantmarct, bewatermarct, zoowel van de landzijde
(de landgrens) als van de waterzijde.
, bnw. Melaatsch.
Belast, deelw. bnw. Bezwaard, bedrukt.
Belast, znw. o. Zorg, moeite.
Belasten, zw. ww. tr. i) Bezwaren, een persoon;
bedroeven, kwellen. 2) bezwaren met een getuigenis
of eene aanklacht, aanklagen, beschuldigen- 3) goederen, bezwaren met schulden; er beslag op leggen.
4) met eenen eed belasten, iem. een eed opleggen.
5) aan iem. overlast aandoen; deelw. belast, bezwaard,
verlegen. 6) beslaan, eene plaats.
Belasteren, zw. ww. tr.
znw. vr. i) Overlast. 2) beschuldiging. 3) belasting, geldelijke opbrengst. 4) bezwaring
van goederen met renten enz., verband op een goed.
5) inbeslagneming.
zw. ww. tr. Bemoeilijken, bezwaren.
st. ww. tr. Iemand in een toestand laten, zoowel een aangenamen als een onaangenamen;
qualihe belaten (deelw.), er slecht aan toe.
Belde. Zie b e e l d e.
znw. o. Beleg. Vgl. b e leg g e.
- eiere, - szere, - sier, znw. vr. I)
Feestmaal, maaltijd. 2) afscheidspartij; ook: ge schenken gegeven bij zijn vertrek, drinkgeld, fooi.
Beleden, beleeden. Zie b e 1 ei d e n.
Beleeft, belevet, bnw. Ervaren, wereldwijs.
znw. vr. i) Ervaring, doorzicht. 2)

Belange,

— Belakinge.

Belanc,
Belanc,

Belantmarot,

Belasert

Belastinge,

Belastigen,
Belaten,

Belech ,
Belechiere,

Beleeftheit,
Beleenit, bnw. Met leent bestreken of besmeerd.

vriendelijkheid.

Beleent, deelw. V. belenen; door den landsheer
met een ambt bekleed; geboren of beleent rechter.
Zie beleit.
Belegen deelw. Belegerd. Vgl. b e 1 i g gen.
znw. vr. Belegering, het belegerd
worden; eene belegerde stad, vesting.
Belegeren zw. ww. tr. Eene nauwkeurige lijst
legger van iets
ets maken, beschrijven.
Belegge r znw. o. Beleg, belegering.
Beleggen, zw. ww. ff- I. Trans. i) Leggen;
vast b., vast leggen, vast maken; klaar maken, in
orde brengen. 2) bedekken, overtrekken; inkleeden.
3) belemmeren, versperren, verstoppen. 4) beslaan, eene
ruimte. 5) bezetten (met gewapenden), in bezit nemen. 6) vervullen; beleit ,net, vervuld met. 7) belegeren, omsingelen. 8) overleggen, het aanleggen. 9)
tot een bepaald doel aanwenden, gebruiken. 10)
beschuldigen, aanklagen. ii) in beslag nemen, ver goeden, schadeloos stellen. 12) bewijzen. — II.
Wederk. Zich bezighouden met, zich toeleggen op.
znw. vr. Belegering.
-leden, -leeden, zw. ww. — I. Trans.
i) Geleiden,i em. den weg wijzen; leiden, eene andere richting geven aan, verleggen; eene richting
geven aan, (goederen) vervoeren met een geleibiljet;
verleiden, eene vrouw. 2) iem. tot iets verbinden of

Beleet.
,
Belegenheit,

Bele ginge ,
Belel ell,
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verplichten. 3) besturen. 4) behandelen ; het b., te
werk gaan. 5) ten uitvoer brengen. 6) aanwenden,
tot een bepaald doel gebruiken. 7) voor het gerecht
brengen ; voorbrengen, getuigen ; beschuldigen, aan
overtuigen, iemands schuld bewijzen; in-klagen;
rechte aanvoeren ; sine smarte b., aangifte doen van
eene door een ander gepleegde mishandeling; sine
smarte b. op, (iem.) noemen als den schuldige aan
eene mishandeling ; eene zaak in rechte behandelen.
in rechte erkennen, voor het gerecht constateeren
b. de erve, den rechter op een erf brengen om daarop
inleiding ' (inbezitstelling) te doen. 8) b. of beroepen
ten liovede, het halen van recht in eene hoofd- of
moederstad van het recht, het raadplegen van het
rechtsprekende college in eene daartoe aangewezene
andere stad. 9) schouwen, in oogenschouw nemen.
io) beslag leggen op onroerend goed voor schuld.
i i) schouwen, straten, wegen e. a. -- II. Wederk.
i) Zich richten, zich gedragen; wale beleit, zich goed
gedragende. 2) zich ophouden, het leven leiden.
Beleider, leeder, znw. m. Leider, leidsman ;
opvoeder, goeverneur; hoofd, regent, opzichter. —
Beleiderse, lederesse.
' Beleidige, leedige, znw. vr. Zij die iets tot
stand brengt, aanstichtster.
Beleidinge, ledinge, znw. vr. i) Leiding, bestuur. 2) beslag op onroerend goed of op den persoon, als middel van rechtsingang of als executie.
3) schouwing, bezichtiging. 4) bewijs.
Beleit, beleef, znw. o. i) Geleide. 2) leiding,
regel, wet; dat b. des lichamen, leefregel, levenswijze ; quaet b. eene slechte levensinrichting, ge.
drag ; leiding, invloed, raad ; een beter b. weten, een
beteren raad weten, eigenwijs zijn. 3) richting. 4)
het verleggen eener rivier. 5) bestuur, administratie,
commando; gezag; ook: de overheid. 6) het gaan
ter „hoffaert" (zie b e 1 e i d e n, 8). 7) gerechtelijke
erkenning (van schuld), het verlijden van eene ge rechtelijke akte daarvoor. 8) eene phase van de
executie op onroerend goed, waarbij den eigenaar
het bezit wordt ontnomen. 9) de schepenbrief waaruit
van die executie blijkt. zo) getuigenis.
Beleitheit, znw. vr. Belegering.
Beleitsman, znw. m. Regent, bestuurder; raadsman; aanvoerder.
Beleitster, znw. vr. Bestuurster, leidsvrouw.
Belecken. Zie b e l i c k e n.
Beleliken, zw. ww. tr. Beschimpen.
Belemmen, zw. ww. tr. Kwetsen, verwonden.
(oostmnl.) ; belendt, zedelijk gebrekkig.
Belemmer, znw. o. Dat wat iemand verhindert
of belemmert, bepaaldelijk in het doen van het
goede, de zonde.
Belemmeren, zw. ww. tr. Belemmeren, in de
war brengen; deelw. belemmert, belimmert. i) Aan getast, behept (met eene ziekte). 2) in verwarring
gebracht, zonder zelfstandig of eigen oordeel.
Belemmert. Zie belemmeren.
Belemmer heit, znw. vr. i) Dat wat belemmert,
den doorgang belet. 2) bezwaar. 3) bezigheid. 4) be -

-

-

-

slommeringen.

Belen, bielen, zw. ww. intr. Blaffen.

Belenden, zw. ww. — 1. Intr. Belanden; waer

-

ic belende, waar ik te recht kom. — II. Wederk.
Zich ergens heen begeven.

Belenden, zw. ww. tr. Palen of grenzen aan.

Belendinge, znw. vr. Aangrenzend land of pand.

Belenen,

leenen, -lienen, zw. ww. tr. t) In be2) in beleening geven. 3) van leen
ambten, in leen geven; een persoon,-goedrn
er mede beleenen; beleent, (bij een vorst) in dienst;
beleent rechter, zie b e l e e n t.
Belengen, zw. ww. tr. Bereiken, onder zijn
bereik brengen.
Balent, znw. o. Plaats om te belanden, uitkomst.
Beleren, zw• ww. tr. Onderrichten; als wederk.:
inlichtingen over iets inwinnen.
Beleg, znw. o. Betoovering, bezwering.
-

leening nemen.
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BELOF.

Belesen, zw. ww. tr. i) Eene mis over iem.
lezen, een gebed voor iem. doen. 2) door gebeden
zegenen, vooral bij eene plechtige inwijding; (in)wijden. 3) een toover- of bezwe ringsformulier over
iemand lezen, vooral : bezweren, belezen ; ook : door
zijn invloed krachteloos maken, biologeeren.
Beleser, znw. m. Toovenaar, bezweerder; ook:
duivelbanner.
Belet, znw. o. i) Het verhinderen; belemmering
voor anderen; sonder b., zonder iem. moeilijkheden
in den weg te leggen ; b. doen, belemmeren, beletten ; hinderen. 2) het belemmerd worden ; bezwaren; sonder b., zonder bezwaar. 2) beletsel, hinderpaal ; ook: beletsel voor zedelijken vooruitgang. 3)
storing, verhindering in de uitoefening van rechten.
4) wacht, bewaker, beschermer. 5) uitstel, pauze.
Belet, znw. o. Billet.
Beletsel, znw. o. Belemmering, bezwaar.
Beletten, zw. ww. tr. i) Verhinderen. 2) iemand

letsel aandoen. 3) in den weg staan. 4) vertragen.
5) aanhouden, in arrest leggen. 6) beknibbelen.
Belettenisse, znw. vr. Beletsel, bezwaar.
Belettinge, znw. vr. i) Belemmering. 2) arrest.
Beleven, zw. ww. tr. i) Beleven, naleven, in
beoefening brengen. 2) ondervinden. 3) overleven.
Beleveren, zw. ww. trans. Overleveren.
Belevet. Zie beleeft.
Belevinge. Zie b i 1 e v i n g e.
Belewitte beel-, bela-, znw. m. Benaming van
bovennatuurlijke
wezens, eene soort van elven, oor spronkelijk gedacht als goede geesten, later ook als
tooverheksen. 2) een vrouwelijk monster, zeemeermin.

Belfroot, beel-, bele-, belle-, bale-, -fort,

foorl,

-

znw. o. i) Wachttoren, toren. 2) een toren in het
algemeen, ook: klokketoren. 3) een bolwerk of kasteel met een toren. 4) ieder voornaam gebouw met
een toren, in het bijzonder het stadhuis der vlaamsche steden. Vgl. balfaert en berchvrede.
Belgade, znw. vr. Gramschap, toorn.
Belgen, st.. ww. — I. Intr. i) Opzwellen; boos
worden; enen b. doen, iemand boos maken; als znw.,
gramschap. — II. Wederk. Hetz. als Intr.
Belgenisse, znw. vr. Toorn, ongenade.
Belgenschap, znw. vr. en o. Toorn.
Belginge, znw. vr. Boosheid.
Belerioen. Zie b i 11 i o e n.
Belichten, zw. ww. tr. Verlichten, toortsen of
kaarsen laten branden bij eene plechtigheid of voor
een overledene.

Belichtinge, znw. vr. Het branden van toortsen
of kaarsen; het kunstlicht zelf.
Beliden. Zie b e l i ë n.
Belider, -dinge. Zie b e 1 i ë r, -i n g e.
Belle, znw. o. Belijdenis, geloof.
Belle. Zie b e ei d e (de plant).
Belief, Beliefnisse, znw. vr. Verlof, toestemming.
Belie e, belieft, znw. vr. i) Welbehagen. 2) goed
-keuring,
wil.
Beliegen, st. ww. — I. Trans. Leugens van
iem. vertellen. — II. Wederk. Onwaarheid spreken
over zich zelf.
Beliën, beliden, zw. ww. — I. Trans. 2) Belijden, bekennen; eene verklaring afleggen, in rechte;
beliënde worde, de woorden waarin iemand eene
gerechtelijke verklaring aflegt; als znw., bekentenis,
belijdenis. 2) (in zijne waarde) erkennen, belijden,
gelooven in (God); in rechte erkennen; enen eisch b.,
erkennen dat een eisch gegrond is; beliede schout,
in rechte aangegane schuld. 3) enen iet b., iem. iets
toekennen. 4) iem. iets aanzeggen, beloven. 5) ver melden, spreken van. — II. Wederk. i) Openlijk
erkennen, belijden. 2) hens enen b., zich jegens iem.
bij contract tot iets verplichten; (zijn naam) opgeven. 3) zich voegen tot. 4) in zijn schik zijn.
-

Belienen. Zie belenen.
Beliër, belider, znw. m. i) Belijder, hij die iets

bekent.

2)

hij

die eene verklaring in rechte aflegt.

Believelijc, bnw. Aangenaam, welgevallig.

Believen, beleven, zw. ww. — Trans. i) Goedvinden, toestemmen in iets. 2) vaststellen. 3) enen iet b.,
iem. iets toekennen. 4) in de verbinding believen no
belasten, (iets) goed noch kwaad doen, zich volstrekt
niet met iets bemoeien. — II. Intr. met den dat.
Aangenaam zijn, °behagen.
Bellevinge, znw. vr. Goedvinden, vergunning.
Believing e, znw. vr. Overschot van eten, kliekje.
Vgl. r e l i e f (waarnaast ook v e r l i e f).
Bel1ggen, st. ww. — I. Intr. i) Nederliggen,
blijven liggen. 2) gelegen zijn, van landerijen; deelw.
belegen, gelegen. 3) belegen sin, gelegen komen,
behagen. 4) van water, blijven liggen zooals het is,
dik worden, bevriezen. — II. Trans. i) Door de
ligging afperken, begrenzen, in de uitdr. belegen hebben ; ook belegen ende belent hebben, belenden ; „een
huus, dat her J. belegen heeft aen die ene side",
waaraan heer J. paalt. 2) in bezit nemen, als k rijgsterm. 3) vervullen, het gemoed; bedegen met minne.
4) belegeren, insluiten ; belegen houden, ingesloten
houden. 5) bevechten, aanvallen. 6) lagen leggen
aan iemand.
Beligginge, znw. vr. Beleg.
Beliinge , belidinge, znw. vr. i) B elij denis, bekentenis ; ook : erkenning in rechte ; b. der religiën.
het afleggen der kloostergelofte. 2) het openlijk afleggen eener verklaring, het opgeven van zijn naam;
het verlijden eener akte.
Belipsten, zw. ww. tr. Een rand maken om iets.
Belleken, - lecken, zw. ww. tr. Belikken.
Belicken, - lecken, sw. ww. tr. (Een dijk)
maken door het aanbrengen van (lik)zoden.
Belilnen, zw• ww. tr. i) Met lijm besmeren, besmeren in het alg.; deelw. belijmt, besmeerd, vuil.
2) met iets besmeren om te verlokken (het gelaat).
3) verlokken, verleiden.
Belimmeren. Zie b e t e ni in e r e n.
Belinden. Zie belenden.
Helingen. Zie b e l e n g e n.
Belin'en, zes. ww. intr. Aangrenzen.
Beliniën, zw. ww. tr. Een lijn zetten op, bij of
onder iets; met onder: onderstreepen.
Belinnen, blinnen, st. ww. intr. Ophouden met.
Beliou. Zie b a 1 i u.
Beliven, zw. ww. tr. Voor zijn leven opnemen
(in een gesticht) ; angenomen ende belijft.
Beliven, W. ww. intr. Blijven.
Belisten, zw. ww. tr. Misleiden.
Belken, belleken, zw. wve. intr. Bulken, loeien.
Belle, bel, znw. vr. i) Bel, ook aan den hals van
vee; verklw. bellekijn ; der valse/ier bellen volgen,
zich op een dwaalspoor laten leiden; bel van den
omroeper; condigen metier bellen; in die b. sou,
onder curateele gesteld zijn, „steêkind" gemaakt
zijn, aan de diaconie zijn vervallen.
Belle, znw. vr. Kelk, beker.
Bellechiere. Zie belechiere.
Belleelinker, znw. m. Klokluider.
Bellenvan, znw. m. Omroeper.
Bellemundich. Zie balm on dich.
Bellen, zw. ww. — I. Intr. Bellen, schellen. —
II. Met de bel als doorbrenger laten omroepen.
Bellen, zes. ww. intr. Blaffen.
Bellen. Zie billen.
Beheren. Zie b a l e r e n.
Bellerie, belric, znw. o. Naam van eene plant.
Zie bolric.
Bellesiere. Zie belechiere.
Bellonc, bijw. i) Geschuinbalkt, geschuinruit
(wapenk.). 2) in de schuinte, overdwars.
Beloeken, -lonken, zw. ww. tr. Bekijken, nagaan.
Belof, znw. o. i) Belofte; een b. gelden, houden,
voldoen, eene belofte houden; een b. breken, gebreken, laten lidgin, eene belofte breken; een b. doen,
eene belofte, gelofte doen, ook: eene belofte ver
(vgl. b e d e); in een b. storen, eene belofte-vulen_
gestand doen ; op een b., onder eene belofte, op het

BEMOMMEN.

BELOFNISSE.
eerewoord ; mijn belof, mijne belofte, hetgeen ik
beloofd heb, en : hetgeen aan mij beloofd is ; in een
b. co^nen, iets beloven; dat lent van belove, het land
van belofte. 2) de vervulling der belofte; ook: het
beloofde. 3) gelofte, belofte aan God gedaan. 4)
iedere met eene belofte gepaard gaande handeling,
overeenkomst; eene met eene belofte gepaard gaande
onderneming, ridderavontuur.

Belofaisse. Zie be1oofnisse.

Beloft, znw. o. Belofte.
Belofte, znw. vr. en o. i) Hetgeen beloofd
wordt, de inhoud der belofte. 2) overeenkomst, verbond; ene b. maken, doen, setten, slaen, sluiten.
Beloftocht. Zie b e 1 o o f t o c h t.
Beloke, znw. Aardigheidje, cadeautje (?).
Beloke, znw. o. en vr. i) Omheining, park. 2)
omheind of afgeperkt grondgebied. 3) ruimte. 4)
huis, erf. 5) gevangenis.
Beloken, deelw. van beloken, sluiten. i) Van de
lucht, gesloten, zóó dat dé zon niet door de wolken
kan breken, somber. 2) gesloten, dicht, van brieven.
3) gesloten, niet open gewerkt, van kleederen. 4)
beloken (bleken) jasc/ien, sin i ten (^inxten), de octaaf van P., de zondag na P., waarop de kerkelijke
viering van P. gesloten wordt; beloken .Paescluavont,
sin.venavont, de avond, de dag voor den zondag
na P., zaterdag na P.
Belompen .. Zie onbe1ompen.

Belonen, zw• ww. tr. Beloonen.

Beloof, znw. o. Geloof, vertrouwen.
Beloofde, znw. vr. Belofte, gelofte.
Beloofaisse, znw. vr. Belofte.
Beloofte, znw. vr. i) Belofte. 2) verdrag, verbond.
Belooftenisse, znw. vr. i) Beloftenis, belofte.
2) verdrag, overeenkomst.

Belooftocht, znw. vr. Belofte, verbintenis.

Beloop, bilooft, znw. o. i) Loop, gang; op sin b.
op zijn beloop laten, den loop van eene
zaak afwachten, er niets aan doen. 2) voortgang;
dal b. besclzudden, den voortgang stuiten. 3) omvang,
na den b., naar den omvang, de uitgebreidheid (b.v.
van eene tijdruimte); naar evenredigheid; na b.
der jaren, overeenkomstig iemands leeftijd; na belofte
of gelande van tide, naar evenredigheid van den
tijd (bij betaling van renten).
Belopen, st. ww. tr. — I. Trans. i) Begaan, iets
slechts. 2) bereiken, achterhalen, vangen; iets bereiken;
verwerven ; zich op den hals halen; ontvangen;
kerstendoena b. 3) bereiken voor een ander, veroorzaken. 4) aanvallen, overvallen; met eene zaak als
Zalen steen,

ondw., kwellen. 5) door kracht van redenen voor
zijn gevoelen winnen, overhalen. 6) overwinnen, van
zijn kracht of macht berooven; beloften van wine,
door den wijn ontzenuwd. 7) verleiden, ten val brengen. 8) treffen; indruk maken op iemands gemoed.
9) omgaan, ómloopen, rondloopen. io) doorkruisen;
van eene rivier, doorsnijden. i i) omgaan, omgeven. 12)
overloopen, bedekken, van vloeistoffen; ook van zand,
in het passief. 13) in iets verzonken, vervallen tot (pass.).
14) het is beloften, het beloop der zaak is geweest, het
was te voorzien. — II. Intr. Een bedrag uitmaken,
bedragen; beloften op. — III. Wederk. Hetz. als Intr.
Belortsen, zw. ww. tr. Beet pakken, in zijne
macht houden.
Beloven, zw. ww. — I. Trans. i) Eene plechtige
belofte of gelofte doen; zich tot iets verbinden, in
rechte; dingen. op beloofde kant, aanspreken onder
kennisgeving dat er eene gerechtelijke verbintenis
bestaat; een wort b., een gelofte doen. 2) plechtig
verzekeren; als znw., verzekering, ernstig voornemen.
3) prijzen, goedkeuren. 4) danken. 5) gelooven, toevertrouwen. 6) enen iet b.,aan iem. eene scheidsrechterlijke uitspraak opdragen. — II. Wederk. met
een gen. of van. i) Prijzen, iemands lof verkondigen.
2) zich beroemen op, roem dragen over. 3) zich verheugen over; hein niet b. van, de treurige gevolgen
van iets ondervinden. 4) aan iem. zijne dankbaarheid betuigen, iem. dankbaar voor iets zijn.
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Belovenen, zw. ww. tr. Beloven.

Belovenisse . Zie b e 1 o o f n i s s e.
Belovinge, znw. vr. Belofte.
Belrie. Zie b e l l e r i c.

Belsemsaet, bellen -. Zie b e e 1 d e n s a e t.
Belte d belt, znw. Kleine hoogte in een veen, belt.

Beluchten, zw. ww. tr. Een licht, eene kaars voor

een overledene laten branden. Vgl. b e l i c h t e n.
Beluden, zw. ww. tr. i) Enen b., de klok voor
iem. laten luiden, vooral voor een overledene. 2)
iel b., de klok bij gelegenheid van iets laten luiden.
Beludinge, znw. vr. Het luiden der klok bij
eene plechtige handeling.
Beluë, znw. vr. Monsterachtig zeedier.
Beluken, st. ww. tr. i) Sluiten; belokenre ogen,
met gesloten oogen ; b. done, met gesloten deur. 2)
omsluiten, begraven; beloken hebben, besloten houden,
vasthouden ; omringen, omsingelen. 3) omsluiten, inhouden. 4) opsluiten. 5) afsluiten, begrenzen.

Belucken, zw. ww. tr. Hetz. als b e 1 u k e n.
Belustigen, zw• ww. tr. Vermaken, amuseeren.
Belniic, belnyc, znw. o. Hok, verblijfplaats.
Beluusteren_, - lasteren, zw. ww. tr. Beluisteren.
Beluwitte. Zie b e 1 e w i t t e.

Bemaehten, zw. ww. tr. Bemachtigen.
Bemachtigen, zw. ww. tr. Machtigen, opdragen.
Bemaehtinge, znw. vr. Bemachtiging, overwel

diging.

emaenre . Zie b e m a n e r.
Bemaest. Zie b e m a s e n.
Bemaetsen, - metsen, zw. ww. tr. Bemetselen,
een gemetseld huis zetten op (eene plaats).
Bemaken, zw. ww. tr. i) Maken; wat bemakict
lane. 2) bedekken, verbergen.
Bemalen, zw. ww. tr. Beschilderen, schilderen;
als wederk., zich blanketten.
Bemanen, zw. ww tr. i) Van iem. eischee, iem.
krachtens zijn recht tot iets aanmanen. 2) bezweren,
plechtig en dringend smeeken, vermanen. 3) bezweren, bannen, den duivel of booze geesten.
Bemaner,, -nnczenre, znw. ni. Duivelbezweerder.
Bemantelen, zw. ww. tr. Bemantelen, als onder
een mantel verbergen, bedekken; als wederk., zich
bedekken, zich vermommen.
Bemaren, zw. ww. tr. Bekend maken.
Beenarken. Zie bemerken.
Bemalen, zw. ww. tr. Bevlekken, bederven.
Bemasschelen - wasscheren, zw. ww. tr. Zwart
maken, bevuilen; Lnaschelt niet sonden.
Bemde. Zie b e e m t.
Bemeyen, zw. ww. tr. Met meitakken beleggen.
Bemer0 znw. o. Aanschouwing, het opmerkzaam
gadeslaan van iets; in elcr b., voor aller oogen;
int b. sien, in het oog krijgen; sonden b., zonder er
op te zien of te letten, onverschillig.
BemerkeII -marken, zw. ww. tr. i) Beschouwen,
in oogenschouw nemen. 2) besturen, toezicht of het

oog houden op.

Bemerlant, znw. o. Bohemen.
Bemeten, st. ww. tr. Afmeten, meten, afperken.
Bemieden, zw. ww. tr. Huren; omkoopen.
Bemicken, zw. ww. tr. Tot zijn mikpunt kiezen.
Betuigen, zw. ww. tr. Bepissen, bewateren.
Be m odderen moederen, zw. ww. tr. Met modder
^^ -

bevuilen; bemoddert, -modert, - moedert, bemodderd.

Bemoeden, zw. ww. — I. Trans. i) Vermoeden
of gedachten hebben op, denken. 2) te weten komen,
vernemen. 3) verstand hebben van (met ene). —
II. Intr. Ene dinc benaoedet mi, ik heb vermoeden

van iets.

Bemoedert . Zie b e m o d'd eren.

Bemoe en, -moyen, zw; ww. tr. Bemoeilijken.
Bemoei deelw. bnw. van bemoeden of bemoeien.
Vermoeid.

Bemoeten, zw. ww. intr.

Ontmoeten.

Bemoyen. Zie b e m o e y e n.

Bemommen, zw. ww. tr. Vermommen; bemomftí.
vermomd.
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Bemorgengaeft, deelw. bnw. Eene „morgen gave" ontvangen hebbende.
Bemorwelje, bnw. Zacht te stemmen, licht be.
wogen tot medelijden.
Bemorwen, - meerwen, zw. ww. tr. Zacht stem-

men ; tot iets overhalen; bemorwet, zacht gestemd.
Bemorwinge, -murwinge, znw. vr. Vertedering.

Bemost, bnw . Met mos begroeid. -- Bemostheid.
Bemt. Zie beemt.

Bemuedert . Zie bemodderen.

Bemuffen, zw• ww. tr. Verontreinigen, bezoedelen.
Bemuren, zw. ww. tr. i) Ommuren. 2) als door
een muur omgeven, verdedigen. 3) opsluiten.
Bemurmureren, zw. ww. tr. Klagen over iets.
Benachte ^bijes. Bij nacht.
Benachte like , bijw. Den nacht over of door.

Benachten, benachtigen, zw. ww. intr. i) Over-

nachten. 2) aanbreken of opdagen voor iem.
Benaden, zw. ww. tr. Begenadigen. — Bena•

dingo.

Benaemt, deelw. bnw. Vermaard, befaamd. —

Benaenitheit.
Benaeyen, - nayen, -neyen, zes. ww. tr. i) Een

kleedingstuk door naaien in elkaar zetten. 2) op of
in iets naaien. 3) in iets naaien, b.v. een lijk.

Benaerstigen, -neerstigen, zes. ww. intr. Zich

inspannen.

enaesten, zw. ww. tr. Naasten. — Benaestinge.

Benaester,. znw. m. Naaster, hij die het recht
van naasting uitoefent.

Benaken, -neken, zw. ww. — I. Intr. Naderen.

— II. Trans. Aan iem. toevoegen, iets bij iemand
brengen.

Benamen zes. ww. tr. i) Noemen; uitdrukkelijk
vermelden. 2; bekend maken. Vgl. b e n a e m t.

Benamen, bijw . Met name, zonder uitzondeling.

Benaren, zw. ww. tr. Benauwen, belemmeren.

Benat, deelw. bnw. Doorweekt.
Benaut, benauwet, deelw. bnw. Benauwd; eng.
Benaute, znw. vr. Nood, verdrukking.

Benauthelt,
standigheden.

benauwet-, znw. vr. Benarde om -

Benauwen, zw. ww. — I. Trans. i) Vernauwen,
belemmeren. 2) in het nauw brengen, verdrukken.
3) beperken. — II. Wederk. Zich beperken.

Benauwicheit, znw. vr. Benauwdheid, nood.
Benauwinge, -nozuwinge, znw. vr. Vernauwing,

versperring, vermindering. — Benauwer .
Bende, znw. vr. i) Band, boei. 2) band, streep.
3) rechterschuinbalk, in de wapenkunde.
Bende, znw. vr. Bende, vereeniging; b. van or
geordende bende, het eerste staande leger.-dinacz,
-

Bende. Zie b e e m t..

Benden. Zie bind e n.
Benecht . Zie b e ë n i c h t.
Beneden, benede, bijw. en voorz. — I. Bijw. i)
Beneden, onderaan, onder, ook van de schaamdeelen,
evenals neder e aert en van onder; boven ende b.,
overal, overal elders; hier b., op aarde. 2) van beneden. 3) naar beneden; b. gaen, beten, afstijgen;
die ogen b. slaera. — II. Voorz. i) Onder, lager dan;
b. den wint, onder den wint; b. der Bonnen, onder
de zon. 2) aan deze zijde van, dicht bij. 3) minder
dan, beneden (een zeker getal).
Benedenane, aen, bijw. Onderaan.
Benediden . Zie b e n e d i ë n.
Benedidichede, znw. vr. Zegenrijkheid, zegen.
Benediën, - diden, zw. ww. tr. i) Zegenen, zegen
schenken aan. 2) zegenen, den zegen over iem. uit spreken. 3) prijzen, verheerlijken.
Benediïnge, znw. vr. Lof, dankzegging, eer.
Benedixie, diiciie, znw. vr. i) (GoddeLijke) zegen.
2) plechtige zegening, door handoplegging. 3) dank-

-

gebed.

Beneernen, zes. ww. wederk. Den kost winnen.

Beneersten , beneerstigen. Zie b en a er s t i g e n.

Beneffen . Zie b ene v e n.

Beneficiant, bnw. Hij die eene beneficie geniet.

Beneficie, znw. vr. Inkomsten uit kerkelijke
goederen.
Beiseken. Zie b e n a k e n.
Beneikijn, verkleinw. van been. Beentje (lat. crus).
Benemen, st. ww. tr. i) Iets aan iem. ontnemen;
iemand van iets bevrijden. 2) iemand iets onthouden.
3) een einde maken aan iets. 4) beletten ; enen reset
b., een plan verijdelen ; die vege b., versperren;
b. dat niet, beletten dat ; noodzaken, dwingen (beletten dat men iets niet doet). 6) vernemen.
Benen. Zie b e n ij n.
Benen, beenen, zw. ww. intr. i) Met woorden
aanvallen ; spottend zinspelen op. 2) een aanval
doen op, met daden.
Beneren, zw. ww. tr. i) In het leven houden,
voeden; hem b., den kost verdienen. 2) redden,
zalig maken.
Benetten, zw. ww. tr. Nat maken.
Benevelt, bnw. 1) Mistig. z) beneveld, door
hartstocht verduisterd, van de zintuigen.
Beneven, - novene, - negen, bijw. en voorz. — I.
Bijes. i) Aan iemands zijde, naast. 2) in de nabijheid. 3) nabij, ophanden. 4) tegenwoordig, bij. 5)
daarboven. — II. Voorz. i) Ter zijde van. 2) te
hulp ; enen b. wezen, iem. ter zijde staan. 3) langs
(de zijde van). 4) in de nabijheid van, bij. 5) in
tegenwoordigheid van. 6) benevens.
Bengel,
el biegel, bungel, znw. m. (Hals)beugel,
blok aan ete
n hals van dieren.
Beniden, st. en zw. ww. tr. i) Iets niet kunnen
velen. 2) iemand niet kunnen uitstaan; vijandig behandelen, 1) benijden.
Benider,, znw. m. Mededinger. — Benidersche.
Benldicheit, znw. vr. Nijdigheid.
*Beneden, zw. ww. intr. Een gevoel van wel gevallen hebben. Vgl. genieden , onpers.
Beniedtheit, znw. vr. Behaaglijk of aangenaam
gevoel.
Beniemaren, zw. ww. tr. i) In opspraak brengen. 2) Beschuldigen, 3) bekend maken, enen b.,
het gerucht verspreiden dat hij.
Benijn, beenijn, beerven, bnw. Beenen, van been
gemaakt; benen were, voorwerpen of sieraden, uit
been vervaardigd.
Berme, znw. vr. en m. i) Mand. 2) ruif.
Bennen. Zie binnen.

Bennet. Zie b e e m t.

Bennevisch, znw. m. Visch die bij de mand of

het tal wordt verkocht.

Bennich, bnw. Hetz.

als b a n n i c h.

Benodic$ benodicht, bnw. In nood verkeerende.

— Benodichelt.
Benodigen, zw. ww. tr. (oostmnl.). Noodzaken.
Benoegen, -noigen, zw. ww. intr. Genoegen ne-

men in iets; als znw., genoegen.

Benoemen, - noemen, - nauemnen, zw. ww. tr. i)
Uitdrukkelijk noemen; benoemt, gespecificeerd. 2)
uitdrukkelijk aanwijzen. 3) bepalen, afspreken; benoemt, bepaald, afgesproken.
Benoemenisse,. -nuemenisse. znw. vr. Uitdrukkelijke aanwijzing.
Benoorden . Zie b e n o r d e n.
Benoot, bnw. In nood verkeerende.
Benooteeden, zw. ww. tr. Iemand een eed opleggen.
Benootheit, znw. vr. Nood, gevaar.
Benordon, bi -, - noorden, bijv. en voorz. — I.
Bijw. Aan de noordzijde. — II. Voorz. Benoorden.
Benosen, zw. ww. tr. Benadeelen, beschadigen.
Benotelinge, znw. vr. i) Aanteekening, opteekening. 2) voorwaarde.

Benoten, zw. ww. tr. Bebouwen, land.
Benotulen, -notelen, zw. ww. tr. Opteekenen.
Benouwen, enz. Zie b e n a u w e n.

Bent. Zie bant.
Bentdijc, znw. m. Naam van een bepaalden dijk.
Bonte, znw. vr. Naam van een bepaalden grond.
Beoefenen, zw. ww. tr. i) In beoefening brengen.

BERBIER.

BEOEFENINCE.
bebouwen, bearbeiden. 3) oefenen. Vgl. o n b e.
oefent.
Beoefoninge, znw. vr. Beoefening.
Beogen, -oogen, zw. ww. tr. Verwachten.
Beoosten, -o :sten, boosten, -er, voorz. Beoosten.
Beoostersehelt, bijw. Ten oosten van de Schelde.
Beoosthalf, bijw. Aan de oostzijde, oostelijk.
Beordinge, .lwrdinge, znw. vr. Verordening.
Bepalen, zw. ww. tr. i) Van palen voorzien,
vooral tegen golfslag. 2) met grenspalen afzetten,
afmeten. 3) omschrijven.
Bepalinge, znw. vr. i) Het versterken van (een
dijk). 2) het meten of afmeten van een erf; grensscheiding. 3) omschrijving.
Bepanden, zw. WW. tr. Panden aan, beslag
leggen op.
Bepeisen, -einsen. Zie b e p e n s e n.
Bepeken, zw. ww. tr. i) Met pek besmeren. 2)
bezoedelen.
Bepelen, zw. ww. tr. Hetz. als b e p a 1 e n. Begrenzen, de grenzen afzetteil of bepalen van.
Bepensen, seinsen, -eisen, zw. ww. wederk. i)
Peinzen. 2) zich bedenken. 3) bij zich zelf overdenken; ic bebense maai, het komt bij mij op. 4) be.
denken, overdenken. 5) overleggen. 6) zich te binnen
brengen; ic beftense ani, het schiet mij te binnen.
7) zich bedenken, berouw hebben.
Bepenset, flenst, peinst, deelw. en bnw. -- I.
Deelw. bebenst werden, een besluit nemen; b. s n,
besloten zijn; begrijpen; schiere b. sin, gevat zijn.
— II. Bnw. Van iets vervuld.
Bepensinge, fteisinge, znw. vr. Overpeinzing,
overlegging.
Bepinen, zw. ww. trans. i) Handenarbeid, werk,
voor iets verrichten. 2) moeite doen voor iets. 3)
pijn of verdriet van iets ondervinden,, iets bezuren.
Beplanken, zw «►w. tr. Met planken afzetten.
Beplanten, zw. ww. tr. i) Beplanten. 2) verpanden, hypothekeeren.
Beplaten, zw. ww. tr. Schoeien, den waterkant.
Bepleiten, zw. ww. tr. Bepleiten, in rechte be

2)

handelen.

Beplecken, st. ww. tr. Beplekken, besmeren.
Bepinnmt, ftlayint, bnw. Gepluimd, gevederd.
Bepootsel, znw. o. Plantsoen.
Bepoten baeten (oostmnl.), zw. ww. tr.
Beproef, deelw. bnw. Als deugdelijk bekend ;

ook: kundig, ervaren.
Beproeven, -f roven, zw. ww. — I. Trans. i)
Ondervinden, 2) onderzoeken. 3) bewijzen. 4j de
proef nemen van. 5) goederen van een schuldenaar
gerechtelijk uitwinnen en verkoopen. — 11. Wederk.
Zich toonen, zich gedragen.
Beproevinge n znw. vr. Gerechtelijk onderzoek.
Beputten, zw. Ww. tr. B. ende beftalen, de
grenzen van een land met putten (kuilen) en palen
aangeven.
Bequaken. Zie bequeken.

bnw. — I. Van beBequame,
co,nen, behagen. i) Aangenaam voor het oog, liefelijk,
mooi; aangenaam voor het oor, liefelijk, welluidend.
2) rein, heerlijk, van onstoffelijke zaken. 3) wel ri ekend. 4) lekker van smaak. 5) een aangenamen indruk makende door zijn persoon en innerlijke eigenschappen, beminnelijk. 6) van personen: gezien bij,
dierbaar aan. 7) van zaken, lief, naar iemands genoegen ; alst ie is b., als het u belieft. — II. Van
-cane, -quaeni,

betomen, passen. i) Gepast, netjes. 2) ongeschonden.
3) passende voor of bij. 4) heilzaam, nuttig. 5)
geschikt voor iets. 6) bekwaam, knap; wroet ende
bcquame.

Bequame, bijw. i) Op eene iemand welgevallige
wijze; Gade bequame. 2) op eene gepaste wijze. 3)
op eene verstandige, bekwame wijze.
Bequame, znw• vr. i) Zingenot. 2) geestelijk genot, vreugde.
Bequamelheit, znw. vr. Weigevalligheid, schoon-

heid.
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Bequamelij e , bnw. i) Schoon, liefelijk, lief. 2)
aangenaam, welluidend. 3) wel ri ekend. 4) lekker van
smaak. 5) aangenaam voor het gevoel, prettig. 6)
aangenaam, genoeglijk voor iem. 7) overeenkomend.
8) nuttig.
Bequamel jjebeit, znw• vr. z) Genoegen, genoeg
2) overeenstemming.
-lijkhed.
Bequamelike, bijw. i) Op eene aangename, de
zinnen streelende wijze; welluidend. 2) gepast.
Bequamen, zw. ww. intr. Behooren, geschikt of
gepast zijn.
Bequamieh bnw. Welaangenaam, geschikt. —
Begnamicheit.
Bequehen, zw. ww. tr. Opkweeken, verfrisschen,
koesteren ;

tot het leven terugbrengen, bijbrengen.

Bequeeken. Zie b e q u i c k e n.
Bequelen, st. ww. tr. i) Ten gevolge van iets
,

wegkwijnen ; zet b. ende besterven. 2) iets bezuren.
3) bezwijmen.
Bequellen, zw• ww. tr. Hetz. als b e q u e 1 e n;
die dooi b., den dood ondergaan.
Begnicken, -quecken, zw. ww. tr. Hetz. als

bequeken.

Ber, beer, beir, znw. m. Baron, rijksgroote.
Beradelije, bnw. r) Wat waard is om overwo-

gen of overdacht te worden. 2) huwbaar, 3) van
hein beraden, overleggend, voorzichtig. 4) bedrieglijk.
Beraden, st. ww. — Trans. i) Raad geven
aan ; reset b., raad geven ; wegeen b. weten, geen
raad weten ; raden, aanraden, enen iet b. 2) door
raad of aansporing tot stand brengen, veroorzaken:
bewerken, op het touw zetten. 3) bezorgen, voorzien van, schenken aan. 4) bezorgen, in orde bren gen. 5) van het noodige voorzien. 6) een huwelijksgift meegeven aan ; uithuwelijken; een onberaden lont,
nog niet uitgeboedeld, het hein van de ouders toekomend erfdeel nog niet ontvangen hebbende. 7)
iem. beschutten tegen iets. 8) helpen, ondersteunen;
genade bewijzen (van God); God berade di, motte
dpi b. 9) toetakelen. zo) bezorgen, berokkenen; enen
toren b. — II. Wederk. i) Zich bedenken; overleggen; te werk gaan. 2) beraadslagen met een ander;
te rade gaan met de omstandigheden, te werk gaan.
3) zich voornemen. 4) zich voorbereiden. 5) voor
zich zelf zorgen, op zijn heil letten; in zijne behoef.
ten voorzien, zich vrijwaren. — III. lntr. i) Overleggen, met zich zelf te rade gaan, zich voornemen;
te rade gaan met iemand anders. 2) trouwen.
Beraden, deelw. bnw. van hem beraden. — I.
Attrib. i) Overlegd, vooruit bedacht; bi b. rade,
met voordacht. 2) verstandig, wel b. — II. Praedic.
B. sin (z&'erden). i) TG'el, qualike, crankelike b. s., al of
niet verstandig zijn. 2) overleggen. 3) besluiten. 4)
aan iets gedachtig zijn. 5) ergens op verdacht zijn.
6) gestemd, gezind zijn. 7) tot iets genegen zijn. 8)
er op uit zijn om.
znw. ni. t) Raadsman. 2) bestuurder,
regent. 3) helper, trooster.
bnw. i) Behulpzaam. 2) listig. 3) b.
sijn. a) ener sake, tot iets besloten zijn, iets willen.
b) sijns, met zich zelf raad weten.
bnw. 1) Zonder bezinning of bewustheid, verdwaasd. 2) razend, woedend.
Zie b a r a e t.
znw. o. i) Uitstel, vertraging, bedenktijd, uitstel in rechte. 2) beraadslaging, onderzoek.
3) de vrucht van beraadslaging, besluit. 4) huwelijk.
bnw. i) Behulpzaam. 2) opzettelijk.
znw. vr. z) Dienstvaardigheid;
mv., attenties. 2) de gave des raads, een der zeven
gaven van den Heiligen' Geest: onderwerping aan
Gods wil.
znw. vr. Helpster, beschermster.
Zie b e r e c k e n.
Berapen, zw. ww. tr. Verkrijgen.
BerauWen enz. Zie b e r o u w e n.
Zie b a e r b e e n s.
Zie barb ier.

Berader,
Beradieh,
Beraest,
Beraet.
Beraet,

Beraetsam,
Beraetsamheit,
Beraetster,
Beraeken.
Berbiens.
Berbier.
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BERCH.

Bereh, berech, barech, barch, znw. m. i) Berg;
van berge te dale, van eene hoogte af, naar beneden; te berge ende ie dale, berch ende dale, overal,
in alle richtingen; verklw. bergelan, bergekijn, bergelk(/n. 2) gebergte, bergketen : in het bijzonder de
Alpen en de Pyreneeën ; over berch, over de Alpen.
3) verhevenheid in de hand, vingerwortel. 4) burg.
Bereh, borch, znw. m. Hooiberg, korenberg.
Bereh, barch, borch, znw. m. Beer, mannelijk
zwijn.
zwij n. Vgl. bargijn.

-cc/zilch, bnw. Bergachtig.

Berchgras, znw. o. Gras dat op hooge plaatsen

groeit.

Berchhuus, znw. o. Bergplaats, schuur.
Berohlant, znw. o. Hoog gelegen land.
Berchloon, znw• m. en o. Bergloon, van strand-

vond.

Berehnagel, barch-, znw. in. Nagel of pen in
de stijlen van een hooiberg.
Berehroede, barch-, znw. vr. Een der stijlen of
roeden van een hooiberg, waarop de kap rust.
Berchroke, -rofse, znw. vr. Rots, rotsachtige berg.
Berchstede, barch-, znw. vr. Schuilplaats ; bergplaats.
Berchoteen, -stein, znw. m. Bergsteen, natuursteen.

Berchvrede, znw. m. Toren, vooral als verdedigingswerk. Vgl. bel fr o o t.
Berdax. Zie baerdaex.

Bordeel. Zie bordeel.
Berderen, bnw. i) Van hout of planken gemaakt.

2)

brutaal; b. aensch n, aensichte.

Borduren. Zie borduren.
Bore, beer, znw. m. i) Mannelijk zwijn. 2) storm-

rain, beer.
Bore, beer, bare, znw. m. Beer; lat. „ursus".
Bore, beer, znw. o. Dikke weeke stof; modder,
drek. Vgl, beersteker.
Bore, znw. vr. (oostmnl.). Peer.
Bore, beer, znw. vr. Bes, wrjnbere; verklnw.
beerkijn, beyerkijn.
Bereboom, znw. m. (oostmnl.). Pereboom.
Berech. Zie b e r c h.
Berecht, bericht, znw. o. i) Mededeeling, antwoord. 2) terechtwijzing. 3) bestuur, macht, beschik king. 4) recht, gerechtigheid; rechtsmacht; rechtbank ; clein b., rechtbank voor zaken van klein belang; het berechten of recht doen; recht, aanspraak;
recht, toepassing der wet; int b. Bitten, rechtszitting
houden. 5) gevecht, veldtocht.
Berechten, - richten, zw. ww. — I. Trans. i)
Richten, sturen. 2) iemands gangen richten, iem.
terechtwijzen, in het goede voorgaan. 3) te recht
helpen. 4) te recht brengen, verhelpen. 5) iem. met
woorden te recht helpen, hem inlichtingen geven;
inlichten, onderrichten, leeren, onderwijzen; antwoorden op eene vraag; verhalen. 6) terechtwijzen,
gispen. 7) regeeren, het opzicht houden over; aanvoeren, een leger; besturen, goederen; regelen, in
orde brengen. 8) in orde brengen, uitvoeren. 9) inrichten, instellen. io) aan iem. zijn recht geven, hem
van het noodige voorzien; van beesten, weiden; als
krijgsterm, toerusten; van wonden, verzorgen; van
kinderen, hen aan een bestaan helpen, hun een uit zet geven. ix) verschaffen, bezorgen; berokkenen.
12) bedienen, ten dienste staan, van een ondergeschikte. 13) in iemands geestelijke behoeften voorzien, vooral iem. bedienen, aan iem. de sacramenten
der stervenden toedienen. 14) in een zekeren toestand brengen, behandelen, met iem. of iets handelen, jammerlike, qualike; onsochte, onwerde(like) b.
15) als rechtsterm. In eene zaak een vonnis vellen,
eene zaak berechten, haar in rechte beslissen of
beslechten; richten, straffen, ook: tuchtigen; iem.
recht verschaffen, een onrecht, herstellen; een boete,
wijzen en innen; -als znw. rechtsspraak. i6) als ri dderterm, het voor iem. opnemen, door een gerechtelijken tweekamp bewijzen of beslechten. — II.

BEREC.
Wederk. i) Zich beheerschen. 2) zich uitrusten ten
strijde. 3) een zekere gedragslijn volgen. 4) voor
zich zelf zorgen. 5) zich verdedigen, zijn recht
handhaven. 6) een tweegevecht houden.
Bereehtenisse, -richtenisse, bnw. Bestuur, bewind.
Berechter, -richter, znw. vr. i) Onderwijzer,
iem. die een ander het goede voorhoudt of predikt.
2) regent, bestuurder, ook van God; bewindvoerder;
landvoogd. 3) rechter. 4) bezorger,' bewerker.
Bereehtinge, znw. vr. i) Bestuur. 2) zorg, ver
-zorgin.3)
terechtwijzing.
Bereehteamer, znw. vr. Rechtszaal.
Bereden. Zie bereiden.
Bereden, zw. ww. tr. i) Bewijzen tegenover
iemand. 2) bewijzen dat men recht heeft iets te
doen; het gerechtelijk bewijs leveren dat men bevoegd tot iets is of recht op iets heeft.
Beredenen, zw. ww. tr. i) Hetz. als b e r e d e n.
2) bepalen, afspreken.
Beredenisse, znw. vr. Getuigenis, het aanbieden
van het leveren van het gerechtelijk bewijs.
Beredinge. Zie b e r e i d i n g e.
Beredinge, znw. vr. Bewijsvoering.
Bereet, enz. Zie b e r e i t.
Beregenen, -reinen, zw. ww. — Trans. Beregenen ; deelw. beregent, bereint, bereent, doorweekt
van den regen. — II. Intr. Aan den regen blootgesteld zijn.
Beregeren, zw ww. tr. Beheeren, besturen.
Berehuut, beer-, ber-, znw. vr. Berenhuid.
Bereide, bijw. Volgaarne, bereidwillig.
Bereidelijo, - redeloc, bnw. Bereidvaardig, voor -

komend.

Bereiden. Zie breiden.
Bereiden, -reden, zw. ww. tr. — I. Trans. i)
Gereed maken, toebereidselen maken voor; sine
vaert b., zich voor een tocht gereed maken; iemand
uitrusten. 2) verzorgen, van het noodige voorzien.
3) in een zekeren (slechten) toestand brengen; een
land, verwoesten; het b., het bont maken; iem. toetakelen, met iemand leven; iem. in een zekeren
zielstoestand brengen, betooveren. — II. Wederk. t)
Met te, zich begeven naar, zich zetten tot. 2) zich
toerusten of uitrusten; zich uitdossen of kleeden.
Bereider, -reder. znw. m. i) Verzorger, bestuurder. 2) lakenbereider, appreteur.
Bereidinge, -redinge, znw. vr. i) Bereiding, ook
van spijzen; benoodigdheden, levensbehoeften. 2)
versiering; versiersel.
Bereiken, zw. ww. tr. Bereiken, binnen zijn bereik krijgen; metten swey de b.
Berennen. Zie beregenen.
Bereint. Zie b e r e n t e n.
Bereit, bereidet, bereet, deelw. bnw. i) Klaar,
gereed; b. ende beraden, klaar en gereed; b. lijn
enen. a) ter vrije beschikking staan; b) gemak
vallen; c) iemand te wille zijn. 2) geschikt.-kelij
3) geneigd; b. zijn tot enen, neiging tot iem. gevoelen, van iem. willen weten, zin hebben in iemand.
4) bereidwillig, hulpvaardig.
Bereft, znw. m. Verzorger, bestuurder.
Bereit, znw. 0.; b. van straten, straatschouwing.
Beieitheit, znw vr. i) Gereedheid, ontvankelijkheid voor goede indrukken. 2) bereidwilligheid.
Bereitschap, bereet-, znw. vr. i) Gereedheid f
bereidvaardigheid; het gereed zijn. 2) toebereidselen ;
b. maken; enen b. ,naken, toebereidselen maken voor
iemands ontvangst. 3) hetgeen men voor een bepaald
doel noodig heeft, voorraad. 4) ge ri efelijkheid ; b.
van rechte, snelle afdoening van zaken.
Bereitsel, -reetsel, znw. o. i) Toebereidsel. 2)
bevordering, hulpmiddel. 3) kleedij, versiersel; toerusting ten strijde, wapenrusting.
Bereitwi hieh, bnw. Bereidwillig, hulpvaardig.
Berec, znw. o. t) Toebereidselen, wat toebereid
is, gerei, praeparaat; oft sr W b. zijn, op streek met

BEREKENEN.
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juw gemachtigd wordt om in een bepaald district
iets zijn, van iets voorzien zijn. 2) rechtspraak,
de rechtsmacht uit te oefenen en hen die in gebreke
rechtsmacht; clerc van den berecke, schepenklerk;
zijn na te rijden, maréchaussée, gerechtsdienaar te
plaats waar recht gesproken wordt of een bestuurs.
paard, dienaar van den baljuw. — Beridersehap.
lichaam zitting houdt. 3) gevecht, veldtocht.
Beridinge, znw. vr. Het opsporen van ballingen
Berekenen, zw. ww. tr. i) Rekenschap afleggen
en misdadigers.
of verantwoording doen van iets. 2) ter verantBerle, berrie, bone, znw. vr. Draagbaar; (mest)kar.
woording roepen ; iemands beheer nagaan ; betrapBerieden, zw. ww. tr. Met riet bedekken.
pen op een tekort.
Leiden,
Berieganc, znw. m. Een pad waarschijnlijk voor
Berecken, zw. ww. — I. Trans. i)besturen,
mestvervoer.
voorgaan, in het goede onderrichten. 2)
Berieven, *beriven, zw. ww. tr. Gerieven, helpen.
regeeren. 3) in orde maken. 4) van het noodige
Berieken, zw. ww. tr. Aan iets ruiken.
voorzien ; toerusten ; kleeden ; behandelen, zieken;
Berielegger, znw. m. Hij die met een stalletje
iemand de laatste eer bewijzen, iem. gereed maken
op de markt staat, uitstaller.
voor de begrafenis. 5) iem. de laatste sacramenten
Ber}jf, znw. o. Voorraad, gemak, gerief.
toedienen. 6) in een zekeren toestand brengen; verBel n, beren, beeren, bnw. Van een beer, beren-.
sieren ; mishandelen, toetakelen. — II. Wederk. i)
Beriuswel, berin -, znw. o. Varkenszwoord;
Zich zelven beheerschen, zijn leven inrichten. 2)
varkensvleesch, spek.
voor zich zelf zorgen. 3) zich ten strijde toerusten.
Berjt, znw. o. i) Aanval, 2) strijd, veldtocht.
4) zich uitdossen, zich kleeden.
3) het opsporen van ballingen of gedaagden, van
Bereeker, znw. m. Bestuurder, verzorger.
allen die in gebreke zijn ; bergt doen o enen, hetz.
Beren, st. ww. tr. Vgl. g e b o r e n.
als enen b e r i d en. 4) bet ij ddag, rechtsdag waarop
Beren. Zie b a r e n, ww.
zij die door den „berijder" beklaagd waren, voor
Beren , bnw. Zie b e r ij n.
Berenhont, znw. m. Hond voor de berenjacht. de vierschaar van het Vrije (van Brugge) geroepen
werden om zich te verantwoorden. 5) liet te paard
Berenjager, baren -, jeger, znw. m.
doortrekken van een district, om er de rechtsmacht
Berennen. Zie berinnen.
oefenen. 6) de rol of lijst, waarop de namen
Berenton - reinten, zw. ww. tr. i) Van renten uit tebeklaagden
geplaatst waren. 6) het district waarder
voorzien, uit de opbrengst van een kapitaal bekosover de op deze wijze uitgeoefende rechtsmacht zich
tigen of uitkeeren; berent, bereint, renten trekkende.
uitstrekt. 7) macht, heerschappij. 8) omvang. 9)
2) met renten of rentebri even bezwaren, verpanden,
grondgebied; in (ate) ones bende, op (niet op) iemands
hypothekeeren.
terrein, in (uit) iemands nabijheid.
Berepsen. Zie berispen.
Benikel, -cole, znw. m. Beril, edele steen.
Bereren, zw. ww. tr. Betreuren, beweenen, ver
Berille, beril, -lensteen. Hetz. als be r i k e 1.
iets hebben.
-drietvan
Berimpelinge, znw. vr. Rimpeligheid.
Beresteker. Zie beersteker.
Berimpelt Tbnw. Rimpelig, van het gezicht.
Beresten, zw. ww. — I. Tr. Laten rusten. —
Betingelen, zw. ww. tr. Bedwingen, aan banII. Intr. Zie berusten.
Berestinge, znw. vr. Des rechts b., stilstand van den leggen; niet dorst beringeli, door dorst overmeesterd.
het recht.
Beringen, zw. ww. tr. i) Omgeven, omsluiten;
Beret, znw. vr. Baret, muts.
vol van bezwaren, van
Beroven, deelw. bnw. Samengebonden, samen - titel ongenoechien berinct,kring,
omvang. 2) omsinden ouderdom; als znw.:
genaaid.
Berf, berve, bnw. t) Goed in zijne soort, goed gelen, insluiten.
Beringen, zw. ww. tr. Dwingen, iem. ergens toe
in orde, bruikbaar. 2) braaf, eerlijk. Vgl. be d e r v e,
krijgen.
bnw. en bederman.
Beringet, bnw. Van ringen voorzien.
Berft, berfvoets, bnw. Zie b a e r v o e t (s).
Berinne, znw. vr. Berin.
Bergelverken, znw. o. Speenvarken.
Berinnen, st. ww. tr.; berennen, zw. ww. tr. —
Bergen, zw. ww. tr. en intr. Steeds verbonden
I. Trans. Bestormen, eene stad (st.). 2) met eene vloeimet dalen. — I. Trans. In de hoogte brengen;
stof overdekken; spet bloei beronnen, berant, beloob. ende dalen, (grond) bebouwen, al de verrichpen; met nevel beronnen, bedekt. 3) in het pass.
tingen van den landbouw er op uitoefenen; ook:
van iets vervuld. — II. Intr. i) Met eene vloeistof,
iem. in het volle gebruik van een goed stellen. —
vooral bloed, beloopen worden. 2) stollen.
II. Intr. In de hoogte gaan, rijzen.
ets
Beri sp , beres5, znw. o. Gebrek; iet bere iets
Bergen, st. en zw. ww. tr. i) Bergen, verberberispelijks, verkeerds.
gen, ook: bedelven, begraven; als wederk., zich ver
Berispelijk,
verkeerd.
bnw.
berusj5-,
Berispelije,
2) bergen, in veiligheid brengen.
-bergn.
Beriepen, -resien, - rensen, .rusten, zw. ww. tr.
Bergieh, bnw. Bergachtig.
i)
Schelden. 2) onder handen nemen, straffen. 3) bebench,
een
Bergtin, bargin, bergen, bnw. Van
schuldigen; ook van het geweten. 4) over iets onderof batch, d. i. een gesneden varken.
Berginge, znw. vr. i) Het bergen of verbergen. houden; wederk., zich zelf beschuldigen. — Benisper.
Benispinge, znw. vr. i) Kastijding, bestraffing.
2) voorraad, provisie.
2) wroeging. 3) berisping.
Bench. Zie b e r c h.
Beriven. Zie b e r i e v e n.
Bericht enz. Zie be r e c h t.
Bene (boomschors). Zie b a r c.
Benden, st. ww. tr. t) Berijden, rijden op. 2)
Berke, znw. vr. Berkenboom.
met ruiters bezetten; rijdende afloopen. 3) aangrijBerke. Zie b a r k e.
pen, bestormen, eene stad. 4) rijdende of te paard
inhalen; achterhalen; zonder obj., strooptochten
Berken , *berhijn, bnw. Van berkenhout.
Berkenboem, znw. m. Berk.
doen. 5) achterhalen, narijden, vervolgen; ballingen
Berchaen, -hinne, -hoen, znw. m., vr., o. Veldb., hen die onder den ban liggen door gewapende
hoen, patrijs; korhoen.
ruiters doen vervolgen en opsporen; ballingen of
schuldigen opsporen en maatregelen van executie
Bergoen. Zie b a r c o e n.
Bereoren, bes-keren, znw. o. Eene soort van vat.
tegen hen nemen, bepaaldelijk met maréchauss4es
of „berijders". 6) (eene landstreek) te paard doorBerle, znw. Keel.
trekken om er de rechtsmacht uit te oefenen, dijken
Berle, berlle, znw. Wijnvat, ton.
Bernage, -aedse, -agie, znw. vr. Bernage, ber,.
en wegen te schouwen; een district berechten. 7)
nagie, eene plant.
regeeren, besturen, regelen, inrichten, organiseeren;
een tornoy benden.
Bernag e, barnage, -naye, znw. vr. Ridderschap,
Berider , znw. m. De persoon die door den bal- ridders of groote heeren.

~

1

8

BERNARDIET,

Bernardlet, barn-, znw. m. Cisterciënser monnik.
Berne. Zie borne.
Berne, in de uitdr. in berrie werden, in brand
vliegen.

Bernegelt, barree -, znw. o. Geld voor het branden of merken der tot de gemeene weide gerechtigde koeien.
Bernehout, bern-, znw. o. Brandhout.
Berneeamer, znw. vr. Smeltkamer, de munt.

Bernelijc, bern-, barn-, berrende-, berreni-,
berre-, bnw. i) Brandbaar. 2) brandend, vurig.

Bernelike, bijw. Vuriglijk, hartstochtelijk.
Bernen, berrenen, barnee, st. en zw. ww. —

1. Intr. i ) Branden, vlammen; branden in de hel;
2) gloeien, overdrachtelijk. 3) ver
verteren. 4) flikkeren, fonkelen.-brande,tosch
5) aanbranden. — II. Trans. i) Branden, een brandoffer brengen ; (kalk) branden. 2) verbranden, tot
asch verteren, ook : lijken ; door brand vernielen;
b. ende schatten. 3) iemand eene brandwond toebrengen ; door branden veroorzaken (eene wond, in de
geneeskunde); iem. brandmerken. 4) door branden
doen ontstaan; met ute : door branden doen ver
af branden, land. 6) door branden zacht-dwijne.5)
of bruin maken. 7) smelten, van metalen.
Bernende bernent, bnw. Gloeiend, bezield.
'
bernent- , barnenf-, bijw. Hartseernarede ike,
tochtelij k, vurig.
Bernentheit, berst -. znw. vr. Innigheid, gloed.
Berner, bernre, znw. m. Brander, hij die iets aansteekt.
Bernew n bern-, znw. m. Brandewijn.
Bernewijnsijs znw. m. Accijns van brandewijn.
Bernhout. Zie b e r n e h o u t.
Bernier, znw. m. Opzichter over de jachthonden.
Berninge, barninge, borninge, znw. vr. i) Het
branden of verbranden, het toebrengen van eene
brandwond, ook in de geneeskunde. 2) brandstof.
Berninchout, barninc-, znw. o. Brandhout.
Berninesteen, barninc-, znw, m. Gele amber,
barnsteen.
Berniser, -tseren, znw. o. Brandijzer.
Bernsteen, •steyi, znw. m. Gele amber, barn.
steen. -- Bernstenen, bnw.
Bernwijn. Zie bernewijn.
Beroem, znw. ni. Pralerij, grootspraak.
Beroemeljj c , b: rome -, bnw. Pralend, blufferig.

b. ende blaken.

— Beroemeljj cheat.
Beroemelike, bijw. Met praal, in glorie.
Beroemen, - comme,,, zw. ww. — I. Intr. i) Pochen,
pralen. 2) roem dragen op, roem&n. — II. Wederk.

i) Zich beroemen. 2) prijzen (met een gen. of van).
Beroemer,, znw. m. Bluffer, grootspreker.
Beroemich, bnw. Blufferig, laatdunkend. — Be-

roeminge.
Beroep, berou, znw. o. i) Gerechtelijke uitda-

ging van iemand die zich heeft vergrepen, uitdaging
tot een tweekamp. 2) appèl.
Beroepen, - roten, - roziben, st. en zw. ww. tr.
i) Er bij roepen, uitnoodigen. 2) met roepen afleg gen, roepende bereiken, een afstand. 3) uitroepen,
aankondigen, meestal door middel van een omroeper of heraut; enen camp b., een strijd, tweekamp,
aankondigen, iem. tot een kamp uitdagen. 4) uitdagen; te eambe b.; enen b. van ere misdaet, iem.
van een misdrijf betichten. 5) als den dader aan.
wijzen; berucht sijn, werden, beticht worden van,
beschuldigd, aangeklaagd. 6) smadelijk bejegenen,
barsch toespreken. 7) zich in hooger beroep wenden
tot, appeleeren; die beroejen schejbenten, die schepenen op wie men appeleert; een vonnis b., van een
vonnis appeleeren; beroeben vonnissen, vonnissen
waarvan men in hooger beroep komt. -- II. Wederk.
Zich beroepen op, appeleeren.
Beroeper, znw. m. i) Heraut. 2) uitdager, hij
van wien eene uitdaging tot een tweekamp uitgaat.
3) hij die appeleert.
Beroepinge, znw. vr. x) Oproeping; oproeping

BEROUWEN.
om voor het gerecht te verschijnen. 2) eisch. 3) appèl.
4) smaadwoorden, aanleiding tot het verbreken van
een zoen.
Beroer, znw. o. i) Beweging, lawaai, geraas,
opschudding. 2) ontsteltenis.
Beroerde, znw. vr. Beweging, het bewogen
worden ; b. des bloets.
Beroeren, •roren, -rzreren, -t-uren, zw. ww. —
I. Trans. i) Aanraken, aanpakken; aanroeren, bespreken (een plan, eene zaak) aanpakken. 2) verroeren, bewegen; als znw. beweging; b. geven,
zich bewegen; wederk. heisa b., zich bewegen;
beroert werden, hetz. 3) roeren, indruk maken op.
4) opwekken ; aanzetten ; beroert werden, lust krijgen.
5) ontstemmen, prikkelen. 6) veroorzaken, aanstoken.
7) betreffen. — II. Wederk. en Intr. i) Zich bewegen, leven. 2) in beweging geraken, schudden;
doen b., schokken, in beweging brengen ; als znw.:
beweging. 3) aangedaan, geschokt worden ; doen b.,
schokken, iemands gemoed ; als znw. a) gemoedsbeweging, hartstocht. b) stemming, gemoedsgesteldheid. 4) opgewekt, geprikkeld worden. 5) betrekking
hebben op (met van).
Beroerer , - roerre, znw. m. Aanstoker.
Beroerich -ruerich, bnw. i) Beweeglijk, lichtgeraakt. 2) spoedig in hartstocht ontvlamd, ontvankelijk voor zinnelijke indrukken.
Beroerieheit, znw. vr. Lichtgeraaktheid.
Beroeringe n .roringe, -ruerange, znw. vr. i)
Aanraking. 2) beweging, het vermogen om van
plaats te veranderen; beweging, schok. 3) gemoeds.
beweging.
Beroerltje, -rrcerljc, bnw. i) Beweeglijk, zich
snel kunnende bewegen. 2) roerend, van goederen.
3) oproerig, roerig.
Beroerlipeheit, -ruerlicheit, znw. vr. Beweeglijkheid, vlugheid van beweging.
Beroernisse, -ruernisse, znw. vr. Beweging.
Beroert, beruert, bnw. — I. Van beroeren. Los,
beweeglijk. — II. Van hem beroeren. i) Bewogen.
2) ontsteld, verlegen. 3) ontstemd, verbitterd. 4) in
zinnelijken lust ontbrand.
Beroerte, znw. vr. i) Oploop, oproer. 2) ontsteltenis, verbijstering. 3) vgl. b e r o e r d e.
Beroertheit, znw. vr. i) Beweging, onrust. 2)
beroerte, opschudding.
Beroest, berost, bnw. i) Roestig. 2) vuil, versleten.
Beroesten, zw. ww. intr. Verroesten.
Beroft. Zie berucht.
Beroken, zw. ww. tr. i) Bewalmen, berooken;
deelw. berooct, berookt, bewalmd, vuil. 2) den geur
doen inademen van.
Berocken, zw. ww. tr. Berokkenen, aanstoken,
veroorzaken.
Berommen enz. Zie beroemen.
Berompelt, -rumf elt, deelw. bnw. Gerimpeld,
verschrompeld.
Berompen. Zie b e r i m p e n.
Beronnen. Zie berinnen.
Beroofster, znw. vr. Roofster.
Berooft, deelw. bnw. i) Beroofd, geplunderd,
ellendig. 2) beroofd van zijn verstand, buiten zich zelf.
Berooft , bnw. Een roof hebbende (van eene wond).
Berooftheit, znw. vr. Ellende, rampzalige toestand.
Berooyt, -oyt, bnw.
Berooct. Zie beroken.
Berost. Zie b e r o e s t.
Beron. Zie b e r o u w e.
Berounesse. Zie berouwenesse.
Berouwe, berou, znw. o. Berouw, droefheid over
bedreven kwaad of over de zonde; berou(w)hebber,
berouwhebbend zondaar.
Berouwel' i c , bnw. Berouwvol, ootmoedig.
Berouwelij eheit znw. vr. Berouw, ootmoed.
Berouwen, -rauwen, - ruwen, st. en zw. ww. —
I. Trans. i) Een reden tot droefheid en berouw
zijn voor. 2) over iemand treuren. — II. Intr. Be-
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rouw hebben over, betreuren. -- ILL Onpers. Berouw
hebben; mi es berouwen, ik heb berouw; als znw.,
berouw; b. hebben, winnen, ontfaen, berouw heb.
ben, krijgen ; mi Wert een b., ik krijg berouw.
Berouwenisse, znw. vr. Berouw.

Berouwet, berouí, berouwiclr, deelw. bnw. Be-

rouwvol, ootmoedig.

Berouwieheit, znw. vr. Berouw, ootmoed.

Beroven, zw. ww. tr. i) Stelen, rooven. 2) ontrooven, iets aan iemand. 3) berooven, uitplunderen.
Berover, znw. m. Hij die iets rooft of iem. berooft, roover.
Berovinge, znw. vr.i) Het berooven. 2) het
beroofd zijn van iets, gemis.
Berrelije. Zie berne1ijck.
Berren, st. en zw. ww. Uit bernen. — I. Intr.
i) Branden, van vuur en licht ; van vuurspuwende
bergen. 2) branden, gloeien. 3) aanbranden. — II.
Trans. i) Branden, doen branden, ook : brandoffers.
2) verbranden, tot asch verteren; in de asch leggen,
verwoesten; ook: te vuur en te zwaard uitroeien,
ongeloof. 3) smelten, metalen. Vgl. b e r n e came r.
Berrende, berrent, bnw. Brandend, vurig.
Berrenen. Zie bernen.
Berrenlike, bij w: Hetz. als b e r r e n d e l i k e.
Berrie. Zie bene.
Berringe, barr-, borr-, znw. vr. i ) Het bran-

den, verbranden. 2) dat wat brandt of gebrand wordt,
brandstof. Vgl. b e r n i n g e.
Bersen, zw. ww. intr. Jagen, op de jacht gaan,
zoowel met speurhonden als jachtvogels; het wild
opsporen, van de honden.
Berste, barste. Zie b o r s te, borst.
Berste, borsie, barste, burste, znw. vr. i) Barst,
berst. 2) gebrek, ongemak. 3) gemis. 4) het in gebreke blijven, het niet kunnen volhouden of staande
houden van eene aanklacht.
Berstel. Zie borstel.
Bersten, barsten, st. ww. intr. i) Vaneenscheuren, bersten, breken. 2) voortspruiten. 3) gebrek
hebben, als onpers. ww. Vgl. g e b e r s t e n.
Berstin e barst-, znw. vr. i) Het bersten,
aak, een krak.
opengaan. 2) gekr
Be i een zeevisch. Zie b a r t.
Bert, bort, bart, znw. o. i) Plank, lat. ; verklw.
berdekn. 2) paneel, houten bord waarop men schildert. 3) houten bord, zwart bord, voor af kondigingen
en bekendmakingen. 4) (vuur)scherm. 5) bedelaars klep. 6) voetenplankje of - bankje. 7) speelbord. 8)
tafel, ook: tafel, waarop iets wordt uitgestald; u j5t
bert (bardt) bringen, ter sprake brengen.

Berteren, berteringe. Zie b a r t e r e n enz.
Berthouwer, bard-, znw. m. Plankenzager.
Berthouwersehap, znw. o. Het ambacht van
„herthouwer".
Bertoen, znw. m. Een engelsch schip.
Bertoenseh, bort-, bnw. Bretonsch, Britsch.
Bertouden , zw. ww. tr. De haren afsnijden (in
de lakennijverheid).
Berts er, znw. m. Hetz. als b e r t h o u w e r.
Bertspiker, bort-, bertskikinc, znw. m. Spijker.
Bern. Zie b e. r o u w e.
Berucht, . 'oft, znw. o. Gerucht, beschuldiging.
Beruchten, - Vochten, - ruften, zw. ww. tr. i)
Berucht, verdacht maken; in een slechten naam
brengen; deelw. beruchtet, berucht, beruft, verdacht,
in een slechten naam staande, onder verdenking
liggende, door de openbare meening als de dader
van iets aangewezen. 2) beschuldigen, aanklagen.
Beruchtich, bnw. Verdacht, in een slechten

naam staande.

Beruchtigen, zw. ww. tr. Als den dader aan wi zen, voor den dader houden.
Berume. Zie b e r u u m.
Berumpelt. Zie b e r o m p e l t.
Berungen, zw. ww. tr. (nederr.). Bedwingen.
BeruSp enz. Zie berisp.
Berusten, zw. ww. intr. i) Rusten, blijven lig-
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gen, niet behandeld worden, van eene rechtszaak.
2) rusten, uitrusten, ophouden met iets; enen laten b.,
iem. met rust laten; deelw. berust, ongemoeid, rustig.
Beraty bnw. Geruineerd, op, aan lager wal.
Beruum - ruine, znw. o. i) Ruimte ; op zijn b.
setten, iemand ruimte of vrijheid van beweging geven. 2) vertrek, aftocht.
Berve. Zie b e r f.
Bervellhe, berf-, birf-, bijw. Op eene eerlijke
wijze, naar plicht en geweten.
barvich-, birvicla-, znw. vr. Braaf heid, eerlijkheid.
B8s, voorz. (oostmnl.). Tot. Vgl. b e t.
Bes, znw. vr. Bes, bezie.
Besachten, -saften, zw. ww. tr. Verzachten,
bedaren.
Besaden, zw. ww. tr. Verzadigen, vervullen met.
Besaden, zw. ww. tr. Bezaaien, bewerken, een
akker.
Besaedde, znw. vr. Te veld staande oogst.
Besaeyen, -sayen, zw. ww. tr. Bezaaien ; bestrooien, bezetten ; deelw. besaeit, bezet.
Besaeiltje bnw.; -lent, zaailand, bouwland.
Besaeitheit, besaet-, znw. vr. Te veld staande
oogst.
esaen, znw. vr. Gelooide schapenhuid.
Besaet. Zie besate.
Besaetheit. Zie besaeitheit.
Besaetse , besage, bisaetse, znw. vr. Bedelzak.
Besaetsel, znw. o. Hetz. als besaeitheit.
Bes ag en, zw. ww. tr. Met zagen bewerken.
Basaken zw. ww. tr. i) Verloochenen, verzaken.
2) aanklagen, voor het gerecht dagen; deelw. znw.
besaecte, gedaagde, aangeklaagde. 3) eene zaak tegen
iemand in rechte behandelen. 4) bestrijden, opkomen tegen. 5) bewerken, veroorzaken. Vgl. sak e n.
Besaluwen, zw. ww. — I. Trans. Bezoedelen.
— II. Intr. Vuil worden.
Besalven, zw. ww. tr. Met zalf of vet besmeren.
Besalnenen, zw. ww. tr. (oostmnl). Verzamelen,
oproepen.
Besanden, zw. ww. intr. Verzanden, met zand
bedekt of door zand verstopt worden.
Besane. Zie b e s a e n.
Besanier, znw. m. Looier van schapevellen.
Besant, znw. m. Zie b i s a n t.
Besant 2 znw. m. Naam van een stadsgebouw in
verschillende Vlaamsche steden. Hoofdwacht (?).
Besanter, znw.m. Naam van een stedelijk
ambtenaar, een politieambtenaar in verschillende
vlaamsche steden, hetzelfde als elders p a i s i e r,
paisierer, peismaker of vredemaker.
Besarken, zw. ww. tr. Van een zerk voorzien.
Besate, -saet, znw. vr. Arrest, beslaglegging.
Besaten, zw. ww. — I. Trans. i) Besturen, regelen. 2) bezetten, beschermen. 3) beslag leggen
(oostmnl.). 4) waarschijnlijk ook: stillen, tot bedaren
brengen. -- II. Wederk. i) Zich gereed maken, zijne
zaken regelen. 2) zich toeleggen op, zich zetten tot iets.
Besatigen, (oostmnl.), zw. ww. tr. Hetz. als
besaten, 3).

Besatinge, znw. vr. (oostmnl.). Arrest, beslaglegging.

Besboomtgen, znw. o. Bessenboompje.
Besehaden, zw. ww. tr. Beschaduwen.
Beschaden, zw. ww. tr. Beschadigen, benadeelen.
Beschadewen. Zie beschaduwen.

Beschadigen, zw. ww. tr. i) Benadeelen, belemmeren, iem. lastig vallen. 2) enen b., iem. in
rechte aanspreken; iet b., beslag leggen op.
Besehadinge, znw. vr. Beschaduwing, schaduw.
Besehadinge, znw. vr. Schade, nadeel.

Beschaduwen, -ewers, zw. ww. tr. Beschaduwen.

Beschaduwinge, -dewinge, znw. vr. Schaduw.
Beschaemt, bnw. i) Te schande gemaakt. 2)

verlegen, verslagen. 3) van toestanden, zorglijk,
waar men geen uitweg ziet. 4) in verlegenheid brengende, makende dat men zich schaamt.
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Beschaemte, znw. vr. Schaamte, schande.
Besehaemtenisse, zuw. vr. Beschaming, schande.
Beschaemtheit, znw. vr. Hetzelfde als b e-

s c h a e m t e.

Beschaerm enz. Zie b e scherm.
Beschaetheit, znw. vr. Schade, geldelijk nadeel.
Beschaffen, zw. ww. tr. (oostmnl.). Uitvoeren,

uitrichten.

Beschamen, zw. ww. — I Trans. Beschaamd
maken. — II. Intr. Beschaamd worden. — III.
Onpers., mi beschaemt, ik schaam mij. — IV. Wederk. Zich schamen ; blozen.
Beschamenisse, znw. vr. Beschaming, schande.
Besehampen, zw. ww. tr. i) Bespotten, schimpen. 2) bedriegen, benadeelen.
Beschampen, zw. ww. tr. Bevrijden, vrijstellen
van eene verslichting.
Beschampinge, znw. v. Smaad, bespotting.
Beschampcop en, zw. ww. tr. Bij een v irkoop
of koop benadeelen of bedriegen.
Besehanden , zw. ww. tr. Schande aandoen;
deelw. besclzandel, beschant, aan zonde schuldig,
straf baar.
Beseharen. Zie bescheren.
Beseharen, -scheren, zw. ww. tr. i) Opstellen,
regelen. 2) met scharen of troepen omringen. 3) ene
meenie b., eene gemeene weide naar „scharen" ver
er een bepaald aantal grazende dieren op-deln,
brengen.
Beschatten, zw. ww. tr. Iem. een schatting of
belasting opleggen, geld afpersen.
Beschatter, znw. vr. Hij die schatting int; hij
die geld afperst.
Beschattinge, znw. vr. Schatting, belasting;
geldafpersing.
Beschauwen enz. Zie beschouwen.
Beschaven, st. ww. tr. Uitmergelen, berooven,
een persoon; uitplunderen, platbranden, een land ;
deelw. beschaven. a) kaal, versleten, van zaken; b)
kaal, berooid, van personen.
Beseheden. Zie bescheiden.
Bescheernen. Zie bes cherenen.
Bescheiden, -scheden, st. en zw. ww. — I. Trans.
i) Scheiden, afscheiden. 2) onderscheiden, afdeelen.
3) afdeelen, verdeelen; den tit b., korten, klein
maken. 4) toedeelen. 5) onderscheiden, juist beoordeden. 6) beslissen, beslechten, ook als rechtsterm;

tot een vergelijk brengen; als znw. beslissing, verzoening, vergelijk. 7) bepalen, vaststellen; duidelijk
aanwijzen; enen b., iemand oproepen op eene bepaalde plaats en tijd; deelw. bescheiden, bepaald,
vastgesteld. 8) orde stellen op, besturen; dat jaer b.,
den duur van het jaar vaststellen; de tijdrekening
bij jaren bepalen. 9) voor een ander duidelijk onder.
scheiden; uitdrukkelijk verklaren; duidelijk maken;
omschrijven, uiteenzetten, vertellen. io) beteekenen.
i i) als znw. a) grens. b) afstand. — II. Intr. Scheiden, vertrekken.
Bescheiden, - scheden, bnw. en bijw. — I. Bnw.
i) Afgescheiden, eenzaam. 2) mét oordeel des on
derscheids toegerust. a) redelijk, met rede begaafd.
b) verstandig, met oordeel handelende, van personen;
door verstand bestuurd, van zaken; b. in, verstandig, knap in iets. 3) matig. 4) duidelijk aangewezen.
5) duidelijk. — II. Bijw. Op eene verstandige wijze.
Beseheidenheit -schedenheid, znw. vr. i) Oordeel des onderscheids. a) redelijk en zedelijk bewustzijn. b) verstand, juist oordeel; te bescheidenheden
komen, tot oordeel des onderscheids komen. 2) matigheid. 3) oordeel, beslissing; in jur. zin; tot enes
b., volgens iemands beslissing. 4) , uitspraak van
het geweten, overtuiging; oh sine b., op of volgens zijn geweten. 5) duidelijkheid. 6) onderscheidend
kenmerk.
Bescheidenisse, znw. vr. i) Oordeel (des onderscheids), denkvermogen. 2) bepaling, duidelijk uit.
gedrukte of uitdrukkelijke voorwaarde.
Bescheidenlje, -scheideljc, •schedenljc, bnw. i)

Passend, redelijk. 2) duidelijk, zichtbaar. 3) duidelijk
edrukt, nauwkeurig.
uilescheidenlike, -scheidelike, -schedenlike, bijw.
i) Afzonderlijk. 2) nauwkeurig. 3) op eene verstandige wijze; met oordeel. 4) op eene billijke, recht
wijze. 5) duidelijk, blijkbaar.
-matige
Bescheider, -schemer, znw. m. Hij die bepaalt,
beschikt ; bezorger, beschikker.
Beseheidieh, -schedich, bnw. Verstandig, wijs.
Bescheidicheit, -schedicheit, znw. vr. Oordeel,
overleg.
Bescheidinge, znw. vr. Bepaling, verordening.
Bescheinen, zw. ww. tr. Toonen.
Bescheit, bescheet, znw. o. i) Scheiding, afscheiding. 2) grens, scheiding. 3) verdeeling. 4) aandeel,
toegewezen deel. 5) onderscheid. 6) oordeel des
onderscheids, inzicht, oordeel; met, bi bescheide;
sonder, buten bescheide. 7) beslissing, uitspraak, vooral
als rechtsterm ; bewijsgrond, argument ; int b. gaen,
tusschenbeide komen. 8) voorwaarde, afspraak. 9)
redelijkheid, billijkheid. zo) wettelijk bewijs. i i) recht;
te bescheide, bescheils helen, iem. recht doen wederaren ; als bnw., billijk, rechtmatig. 12) verklaring,
inlichting, nauwkeurig verhaal; mededeeling, antwoord ; bericht; b. doen, bericht geven. 13) zeker
bericht, waarheid.
Bescheiden, st. ww. — I. Trans. i) Uitschelden,
tegen iem. uitvaren. 2) waarschuwen, bestraffen. 3)
straffen. 4) aanmerkingen maken op; een ordeel b.,
tegen een vonnis opkomen, er van appeleeren. —
II. Intr. Schelden, beleedigende of afkeurende
woorden uiten; b. tegen, tegen iem. uitvaren, met
iem. twisten.
Bescheidenisse, bescheldinge, znw. vr. Bestraf
strafpredicatie.
-fing,
Besehellen, zw. ww. tr. Schillen; een boom,
ontschorsen, blikken.
Beschemen, -schiemen, zw. ww. tr. Beschaduwen, overschaduwen.
Besehemert, bnw. Schemerachtig.
Bescheminge, znw. vr. Overschaduwing; godlike
b., de inwerking van Gods geest.
Beschempen, zw. ww. tr. Beschimpen, hoonen.
Vgl. beschompen. — Besehemper, znw. m.
Beschempt, deelw. bnw. Te schande gemaakt,
beschaamd.
Beschonken, zw. en st. ww. tr. Beschenken. —

Beschenker.
Beschepen, zw. ww. tr. Inschepen.
Beseherén. Zie b e s c h a r e n.
Beschoren, st. ww. tr. t) Scheren; vooral van
de tonsuur.

2)

berooven, plukken.

Bescheren, zw. ww. tr. Bespotten. Vgl. b e-

scherenen.

Beschoren, - scharen, zw. ww. tr. Toedeelen,
bepalen, oorspr. van het noodlot en de voorzienig.
heid; deelw. bescheert, beschoren; mi is bescheert,
voor mij is weggelegd, van welkome en onwelkome
gebeurtenissen.
Beseherenaer, -schernaer, znw. m. Spotter.
Beseherenen, - scheerhen, -schernen, zw. ww. tr.
Voor den gek houden, bespotten; enen b. van,
iemand plagen met.
Bescherenisse, -scheernisse, -schernisse, znw.
vr. Bespotting.
Beseheringe, znw. vr. Lotsbeschikking, noodlot.
Bescherm, -schirm, znw. o. Bescherming, hoede.
Beschermde, znw. vr. Bescherming. Vgl. b esch er mte.
Bescherme, -schaerme, znw. vr. Hetzelfde. Van
een persoon, beschermer, regent.
Beschermeltjc, bnw. Beschermelike wapenen,
wapenen van verdediging.
Beschermen, - schaerven, -schermen, zw. Ww.
tr. i) Beschermen. 2) verdedigen. 3) afweren, verhoeden. 4) afstooten.
Besehermenisse, znw. vr. i) Bescherming. 2)
verdediging. 3) borstwering, verdedigingswerk. 4)

BESCHERMERSE.
beschermer, verdediger.

BESCHUDDE.

5) het gebied eener stad,

hetz. als v r i h e i t. — Beschermer. — Beschermerege, -ige, znw. vr. (wvla.).

Beschermerse, znw. vr. Beschermvrouw, be-

schermster.

Bescherminge,znw . vr. i) Bescherming, verdediging, afwering. 2) verdedigingswerken.
esehermsehilt, znw. o. Hetz. als s c h e r ms e h i 1 t. Beschutting, bescherming ; ook van een
Besehermsel, znw. o. Hetzelfde.
Besehermte, znw. vr. Bescherming, hoede.
Beschernaer . Zie b e s c h e r e n a e r.
Beschernen . Zie bescherenen.
Besehernisse. Zie b e s c h e r e n i s s e.

Beschide, bnw. (oostmnl.). Verstandig.

Besehien, - scheen, -schieden, zw. ww. i ntr. ; met
ten deel vallen, geworden.

Beschieten, st. ww. — I. Trans. r) Door schie.

ten beproeven, afschieten, een boog, een vuurwapen.
2) er bij inschieten, verliezen. 3) bedekken, afschieten; b. met flanken; met eene ontkenning, helpen,
baten. 4) overvallen, bevangen. — II. Intr. i) Opschieten, gedijen. 2) helpen, bevoordeelen, baten, met
eene ontkenning. — III. Onpers. Het baat, het helpt.
Beschijn, znw. o. i) Het beschijnen, het lichten,
licht. 2) bewijs.
Bescl4jnsel, znw. o. Licht, schijnsel.
Beseh^nte, znw. vr. Hetzelfde.
BeschIe , znw. o. Beschikking.
i)

Beschoudinge, znw. vr. Het branden, schroeien,
het zich zengen ; brandwond door zengen of schroeien.
Beschout, beschult, bnw. t) Met schulden bezwaard, behoeftig. 2) met schuld beladen, misdadig.
Beschoutheit, -schautheit, znw. vr. Hetz. als
b e s c h o u d i n g e.
Beschouweltj c, bnw. Wat beschouwd of gezien
kan worden, aanschouwelijk.

Beschertsen (oostmnl.), zw. ww. tr. Bespotten.

Beschicken, zw. ww. tr. — I. Trans.

Besehouder . Zie beschouwer.
Beschoudieh . Zie beschuldich.
Besehoudigen . Zie beschuldigen.

Beschouw, beschou, beschau, znw. o. Het zien,
het beschouwen ; een b. doen op, iets in oogenschouw
nemen.

persoon gezegd.

een dat.,
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Be-

van voorzienigheid en noodlot;
enen iet b., toedeelen; beschict (beschicht) hebben,
de beschikking hebben over. 2) uitrichten (oostmnl.).
— U. Wederk. Zich gereed maken, toebereidselen

schikken, regelen, ook

maken.

Besehiekinge, znw. vr. i) Beschikking, veror-

dening; lotsbeschikking. 2) gereedheid, geschiktheid.
Beschimmelt, bnw. Beschimmeld.

Beschimpen. Zie beschempen.
Beschind en, -schennen, -schinnen, zw. ww. tr.

Uitschudden, een doode.
Besehinen, st. en zw. ww. — Trans. i) Beschij
nen; als znw., schijnsel, licht, ook: werking der he.
mellichamen. 2) als schuldig bewijzen, in rechte
overtuigen; iet b., in rechte bewijzen. — II. Intr.
Blijken, duidelijk zijn (limb.).
eschinigen, zw. ww. tr. Overtuigend bewijzen.
Beschininge, znw. vr. Het leveren van het gerechtelijk bewijs.
,

Besehinnen . Zie b e s c h i n d e n.
Besehiten, zw. ww. tr. i) Met drek bevuilen;

hem b.; beschêten, bevuild; ook als scheldwoord,
allerverachtelijkst. 2) bedriegen.
Beschiter, znw. m. Bedrieger.
Beschiwen. Zie b e s c h u w e n.
Beseholtsehatten, -scholschatten, zw. ww. Een
waf b., onder het storten van eene bepaalde som
plechtig aan iem. verbinden of verzekeren.
Beschompen, zw. ww. tr. Hetz. als bes c hem-

pen.

Beschonen, zw. ww. tr. Sparen, verschoonen.
Beschoopt, bnw . Van een „schop" of deksel voor-

zien; gedekt, bewaard.

Beschoppen, zw. ww. tr. Een loopje nemen met

iemand.

Beschoren . Zie bescheren.
Beschorenheit, znw. vr. Het noodlot.

Beschot, znw. o. 1) Beschot, van planken. 2)
opbrengst of hoeveelheid van iets.
Beschoten, zw. ww. tr. De hoeveelheid eener
lading (turf, graan en dgl.) aangeven, begrooten.

Beschouden, - schouwen, zw. ww. — I. Trans.
i) Met heet water overgieten. 2) zengen, branden.
— Ii. Wederk. i) Zich branden, schroeien. 2) zijn
handen branden, de treurige gevolgen van iets ondervinden.

Beschouwen, beschauwen, zw. ww. tr. t) Zien,
opmerken; beschouwen. 2) met weglating van „God":
zich aan overpeinzingen van God en het goddelijke
overgeven; dat beschouwende leven, het (God)schouwende leven. 3) voorzien in. 4) aanzien, bezien. 5)
wederzien. 6) in genade neerzien op, iem. bescher.
men. 7) iem. in het oog houden. 8) nagaan, inspec.
teeren ; ene core b., inspectie houden of de bepa.
lingen eener keur worden nageleefd.
Beschouwen . Zie b e s c h o u d e n.

Besehouwenisse, znw. vr. Beschouwing.

Beschouwer, - schouder, znw. m. i) Opzichter.
2) hij die eene schouw verricht. 3) schouwer, hij die
zich aan godsdienstige overpeinzingen wijdt.

Beschouwerinne, znw. vr. Het vrouwelijk van

beschouwer,

3).

Beschouwin g e, - scltauwznge, znw. vr. i) Be-

schouwing. 2) schouwspel. 3) godsdienstige overpeinzing. 4) visioen.
Beschransen, zw. ww. tr. Verschansen (16de
eeuw) ; hem beschransen.
Beschreielie, bnw. Betreurenswaardig.

Beschreien , - schreiden, zw. ww. tr. Beweenen,
iemand beschreien; iets betreuren; als znw., droefheid.
Beschriden, st. ww. tr. i) Bestijgen, een rijdier;
een ors beschreden hebben, te paard zitten of rijden;
een ors beschreden bringen, komen aanrijden. 2) in
één stap overspannen, nl. een bepaalde ruimte. 3)
aanvallen.

Beschriën, st. ww. tr. (oostmnl.). Door geschreeuw
kenbaar maken, eene misdaad; uitbrengen, een
misdadiger, ten einde in rechte getuigen te hebben.
Beschrieuwen,

- schriewen, W.

ww. tr. Be-

sproeien.

Besehrimpen . Zie b e s c h r o m p e n.

Bescriptie, znw. vr. Verbastering van „praescriptie", verjaring.
Beschrive, znw. o. Beschrijving, schildering.

Beschriven, st. ww. tr. — I. Van
,.

schriven,

schrijven. i) Schrijven, beschrijven, opschrijven;
beschreven recht; boek houden van iets, op schrift
brengen; enen b., zijn naam opschrijven: ten santen
b., onder de Heiligen opnemen; in des dorbers brief
beschreven werden, met een „dorper" gelijk gesteld,
er voor gehouden worden; vogelvrij verklaren. 2)
schriftelijk toewijzen; bij testament vermaken. 3)
door een geschreven stuk bewijzen of verklaren;
uitmaken, erkennen. 4) schriftelijk gelasten te verschijnen. 5) toeschrijven; iet op enen beschriven. 6)
omschrijven, beperken. 7) verordenen; schriftelijk
gelasten. — II. Van schriven, schilderen. i) Beschilderen ; beschreven cleet, geschilderd behangsel.
2) afschilderen, uitschilderen. 3) afbeelden, in kleuren
voorstellen.
Beschriver, znw. m. Schrijver.

Beschrïvinge, znw. vr. Nauwkeurige opgave.
Beschroden, zw. ww. tr. i) Besnijden, besnoeien,

vooral munten; hem b., zich besnoeien, het uitstekende afsnijden. 2) bekrimpen. Vgl. o n b e s c r o o t.
Beschrompen, deelw . bnw. Verschrompeld; mis maakt, onkenbaar.
Beschroven, deelw. bnw. Achterafgezet, terug-

gedrongen.

Beschudde. Zie b es c hut.

BESEREN.
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Beschudden, zw. ww. tr. i) Beschermen, iem.;
beveiligen, eene zaak; beschermen, verdedigen, in
rechte ; wederk., zich verdedigen, zich beveiligen.
2) gewapend verdedigen, iem. te hulp komen ; ver.
dedigen, eene plaats ; in enes b. sijn, tot iemands
verdediging gereed zijn. 3) beveiligen, bergen, verlossen, enen b. van der dooi; in veiligheid brengen,
eene zaak. 4) bewaren, behouden. 5) lossen, verpanden, goederen ; naasten. 6) schutten, weren, beletten ; zijn scade b., maken dat men geene schade
ondervindt, de ondervonden schade door vergoeding
te eischen herstellen ; boete b., de betaling van boete
voorkomen ; sijn onscout b., den zuiveringseed door
betaling der geeischte . geldsom onnoodig maken. 7)
een voorwendsel aan iets ontleenen om aan eene
verplichting te ontgaan ; wederk., zich verontschuldigen.

Besehuddenisse, znw. vr. en o. Bescherming;
ook : het zich verschuilen achter iets, het listig te baat
nemen van een verweermiddel, tegenwerping, verzet.
Beschudder, znw. m. i) Beschermer, verdediger.
2) hij die recht van naasting heeft.
Beschuddersee znw. vr. Beschermster.
Beschuddicheit, znw. vr. Verdediging.
Beschuddinge, znw. vr. j) Bescherming, steun.
2) een middel waardoor men iem. van zich af houdt,
schutting. 3) lossing van te pand gezette goederen.
Besehulden, zw. ww. tr. i) Beschuldigen, aanklagen. 2) zich schuldig maken aan, begaan.
Beschuldich, -schoudich, ook beschzcldicht, bnw.
Schuldig; hem b. geven, schuld bekennen.
Beschuldicht. Zie b e s c h u 1 d i c h.
Beschuldigen, zw. ww. tr. i) Beschuldigen;
enen b. jegen, iem. verdacht maken bij. 2) 'een onroerend goed met schulden bezwaren.
Beschuldinge, znw. vr. i) Beschuldiging, verwijt. 2) misdrijf.
Beschulen, zw. ww. tr. Wegbergen, verstoppen;
enen beschoten sin, voor iem. weggekropen zijn.
Beschult. Zie beschout.
Beschult. Zie b e s c h u l d e n, 2); b. hebben, op
zijn geweten hebben.
Beschumet, bnw. Beschuimd.
Besehuren, zw. ww. tr. Dekken (in de steen

).
-bakerij
Beschut, beschud, znw. o. i) Beschutting, bescherming; beschut doen. 2) bezetting, versterking.
3) exceptie, uitvlucht, voorbehoud, tegenspraak. 4)
lossing van een verpand goed, naasting van een
goed dat verkocht wordt.
Besehutbrief, znw. in Brief die den toets van
het recht niet kan doorstaan.
Beschutnisse, -schuttenisse, znw. vr. i) Verdediging, steun. 2) verweermiddel, middel om vrij te
komen van eene verplichting of eene straf.
Beschutten, zw. ww. tr. i) Verdedigen, behouden; zijn borgerschah b., het burgerschap behouden
zonder schade te lijden. 2) schutten, eene afsluiting
maken; afweren, den voortgang stuiten (van iets) ;
enen iet b., iem. iets afsnijden, onderscheppen.
Beschuttenisse. Zie beschutnisse.
Beschuttinge, znw. vr. Wering, demping,
Be.schuwen, beschiwen, zw. ww. tr. i) Schuwen,
een afschuw hebben van (iets). 2) vermijden, ontkomen aan. 3) voorkomen, tegenhouden.
Besdom. Zie bisdom.
Bese, znw. vr. Bes, bezie.
Besebuc, znw. m. Beëlzebul, een helsche geest.
Beseeh, -heit. Zie b es i c h.
Beseenden, zw. ww. tr. Door Bene kerkelijke
vergadering (scent) beboeten.
Beseert, bnw. Bedroefd, beangst.
Beseeut, bezeeut, bnw. Door zeewater bedorven.
Beseffelijc, bnw. i) Voelbaar, merkbaar. 2) begrijpelijk. 3) actief: gevoelig.
Beseffelijeheit, znw. m. i) Verstand, inzicht.
2) gevoeligheid, zoowel van het lichaam, als van den
geest; het ontvangen van indrukken, indruk.

Beseffen, st. ww. — I. Trans. i) Smaken,
proeven. 2) gevoelen, ondervinden; genieten, aange.
name gewaarwordingen ; ondervinden, smaken, onaangename gewaarwordingen ; beseven hebben, ge.
smaakt hebben, ondervinden. 3) gevoelen, de uitwerking van iets in zich waarnemen, zoowel ten
opzichte van het lichaam als van den geest; hein
gesont b. ; den brant der minnen b. ; met een af h.
zin, inzien; als znw., gevoel, indruk. 4) begrijpen,
bemerken ; vroetschaj5 b., verstand, begrip hebben;
denken aan, opvatten, beschouwen ; beseven hebben,
begrijpen, kennen, weten. 5) bemerken, iets wat
buiten ons plaats grijpt ; beseven worden, blijken;
beseven sin, zijn, aanwezig zijn, zijn in verband
met den waarnemer gedacht ; beseven hebben, hebben,
bezitten. 6) trachten. 7) vernemen, hooren ; hebbic
beseven, zooals ik vernomen heb. 8) Hetz. als b ek e n n e n, eene vrouw. — II. Intr. i) Gevoel hebben.
2) verstand of begrip hebben ; beseffen in, verstand
hebben van ; beseven hebben, besef hebben ; als znw.,
besef, begrip, oordeel des onderscheids. — III.
Wederk. Besef of begrip hebben, bij zijn verstand zijn.
Beseffeninge, znw. vr. Gewaarwording.
Beseffentheit, znw. vr. Gevoeligheid.
Besegelen, zw. ww. tr. i) Zegelen, het zegel op
iets drukken. 2) eene akte van eene zegel voorzien
om haar bewijskrachtig te maken ; door zegeling
zijne goedkeuring aan eene zaak schenken ; b. ende
beschriven; enen iet b., iem. iets toekennen bij ge
akte.
-zegld
Besegelinge, znw. vr. Verzegeling.
Bese.,elt, deelw. bnw. i) Op zegel; b. hebben,
op schrift hebben. 2) afgesloten, aan het gemeene
gebruik onttrokken. 3) vast, bestendig.
Besegelte, znw. vr. Bevestiging onder zegeling;
ook: wat met een zegel voorzien is; bezegelde akte,
overeenkomst.
Besegeltheit, znw. vr. Hetzelfde.
Besegeltoeht, - tucht, znw. vr. Gezegelde overeenkomst.
Besegen. Zie b e s i g e n.
Beseggen, -zegen, zw. onr. ww. tr. i) Iets van
of over iem. zeggen, vooral: iets aan iem. te laste
leggen. 2) door een scheidsrechterlijke uitspraak beslissen; enen iet b., iem. door eene scheidsr. uitspraak iets opleggen; in het pass., door eene scheidsr.
uitspraak in het ongelijk gesteld worden. 3) iem.
iets beloven. 4) deelw. besegel, beseft: a) verstrikt in,
b) voorzien van, begaafd met. 5) weigeren, ontzeggen.
Beseiken, zw. ww. tr. Bewateren, bepissen.
Beseinden. Zie bes en den.
Beseinen, *besegenen, zw. ww. tr. i) Zegen over
iem. afsmeeken, iem. wijden. 2)- eer aan iets bewijzen.

Besekeren, zw. ww. tr. i) Beveiligen. 2) enen
iet b., iem. iets verzekeren, hem iets plechtig verklaren.
3) enen wijf b., haar plechtig verloven (aan).
Beselewen. Zie besaluwen.
Beselschap, znw. o. Gezelschap, huwelijk.
Besem, bessen, znw. m. Bezem.
Besen, zw. ww. tr. i) Bezigen, gebruiken. 2)
noodig hebben.
Besenden, zw. (en st.) ww. tr. i) Zenden; zich
doen vertegenwoordigen door iemand. 2) om iem.
zenden. 3) enen iet b., aan iem. door een bode laten
w eten; hem laten b., eene weet ontvangen.
Besendinge, znw. vr. i) Vergadering van afgevaardigden. 2) het zenden van een bode, doen van
eene weet.
Beeengen, -singen, -sengelen, - singelen, zw. ww.
— I. Trans. Zengen, verschroeien, zwart branden;
deelw. besenget, besinget, pikzwart; besingelt, besmet.
— II. Intr. Zengen, door aanraking met vuur of
vlam zwart worden.
Beseren, zw. ww. tr. i) Iem. zeer doen; hem
leed of pijn veroorzaken; iem. pijnigen, kwellen;
wederik. hen beseren; als znw., pijn, smart; ene siecte
van b., eene pijnlijke ziekte. 2) schade doen aan;
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als znw., schade, nadeel; wederk., zich benadeelen,
zich ramen op den hals halen.
Beserich, besericht, bnw. Bedroefd, beangst.
Beserigen, zw. ww. tr. i) Bezeren, wonden;
znw. die beserichde, de gewonde. 2) kwellen, bedroeven ; 3) enes sake b., iemands zaken ter harte
nemen of behartigen.
s belette, znw. o. i) Garnizoen. 2) beleg.
3) benoeming. 4) beslaglegging, gijzeling, arrestatie.
5) verpanding, onderpand, aanwijzing van een pand,
verband. 6) beschikking, beleid, regeling. 7) eene
iem. bij uitersten wil opgelegde verplichting, ver
aan eene ten gunste van hem gemaakte-bonde
bepaling.
Besets deelw. bnw. t) Met menschen bezet, bewoond. 2) vast in iets geworteld. 3) ordelijk; waardig,
wijs; netjes, beleefd; onbeset, plomp. 4) woonachtig;
in iemand zijnde, van ondeugden.
znw. vr. Bezitting.
deelw. bnw. i) Gezeten ; b. bie eren,
ingezetenen; personen die hoewel geen burgers als
inwoners der stad zijn toegelaten. 2) bevolkt; bewoond. 3) door eene kwaal aangetast; bezeten, van
den duivel bezeten, krankzinnig; een beseten, een
krankzinnige.
znw. vr. Waardigheid, wijsheid.
znw. m. Persoon aangewezen bij het
verlij (de hulde, eed en manschap) van een beleende,
die niet zelf daarbij kan optreden.
znw. o. Kosten van het arresteeren van een persoon of het beslagleggen op een goed.
zw. ww. — I. Trans. i) Bezetten,
vullen; met menschen bezetten, ook: met gewapenden ; vervullen, ambten; vervullen, voorzien; toerusten. 2) bezetten, in bezit nemen. 3) omsingelen,
insluiten; als znw., - belegering; omsluiten, inperken;
beperken; in het nauw brengen, kwellen. 4) vasthouden, vastzetten; beslag (laten) leggen op den
persoon met . wien men wil procedeeren-; beslag leggen op diens goed. 5) beletten.. 6) vaststellen; van
te voren afspreken; bepalen, inzetten, beschikken;
instellen; die masnrorie b., den Mohammedaanschen
godsdienst vestigen, invoeren; vaststellen, overtuigend
bewijzen; bij testament bepalen; eene geldsom, rente
vastzetten, zekerheid geven voor eene vordering
door ze te vestigen op een onroerend goed ; ene
boete, core b., zekerheid stellen voor eene boete. 7)
een vonnisse b., in den vereischten vorm constateeren, dat het vonnis aldus is gewezen. 8) enen iet
b., eene testamentaire beschikking maken ten gunste
van iem., iem. iets vermaken. 9) eene gunstige gel-

Beset

Besets-,
Beseten,

-

Besetheit,
Besetinan,

Besettelgelt,
Beletten,

delijke beschikking maken voor iem, aan iem. toe -

deden of toevoegen, hem voorzien van. so) vaststellen, door iets op schrift te brengen, te boek
stellen. ii) vaststellen, iets op de daarvoor bepaalde
plaats brengen, ordenen; regelen, rangschikken; orde
stellen op (zijne zaken, een land); in orde brengen,
gereed maken; ten uitvoer brengen, uitvoeren; schikken, inrichten; bezorgen; leiden, besturen. 12) vergoeden, vergelden. 13) zetten, bepalen, bevelen ;
beletten ane, opdragen, overdragen, aanbevelen;
opdragen, aan iem. eene zaak ter overweging geven;
zetten, plaatsen in een werkkring; uitzetten, besteden,
geld; aansporen, ergens toe brengen; brengen op
de hand van iem.; na (te, aen) enes kant b., aan
iem. onderwerpen; richten, een tocht naar of tegen
iemand. — II. Wederk. i) Zich beperken, zich be
heerschen. 2) zich bekrimpen. 3) zich gereed maken,
zich toerusten. 4) zich tot iets zetten; het plan vormnen ; zich zelf ergens toe brengen; hein b. te geven,
zich tot geven zetten, blijven geven; hem beset hebben, ergens toe komen; zich op iets toeleggen, zich
bezighouden met iets.
Besetter, znw. m. i) Beslaglegger, hij die op
iemands persoon of goed beslag legt. 2) hij die
iemand bij testament iets vermaakt. 3) bijzitter, as
sessor, in een raad of rechtbank (in Vlaanderen).
Besettinge, znw. vr. i) Gijzeling, arrestatie van

een persoon, beslag op goed. 2) verpanding. 3) vestiging van eene schuld of rente op onroerend goed;
ook: de aldus verzekerde vordering of rente. 4) testamentaire beschikking. 5) levensinrichting, levenswijze (van hem bezetten).
Beleven, zw. ww. tr. i) Smaken, ondervinden.
2) voelen, gevoelen. 3) inzien. 4) beproeven. 5) vernemen. Vgl. beseffen.
Beseven (voor besevet ?), bnw. Van levenskracht
voorzien.
Beseveren, zw. ww. tr. Bekwijlen.
Besibberen, zw. ww. tr. Bezoedelen, bevlekken.
Besibbet, beszbt, bnw. Verwant, vermaagschapt,
verbonden.
Besich, bnw. — I. Van een pers. i) Werk
hebbende ; b. zijn met ene wive, gemeenschap oefe.
nen met eene vrouw. 2) druk, veel te doen hebbende ; hem b. maken met. zich druk maken met
iets. 3) vervuld met iets. 4) druk, dartel. — It. Van
eene zaak. i) Druk, veel werk gevende. 2) nuttig,
noodig, ook met den datief: voor iemand.
Besich, imper. van bezien.
Besicheit, znw vr. i) Drukte, bereddering. 2)
drukte, overkroptheid met werkzaamheden. 3) taak;
zaak; rechtszaak; feit; datgene waarmede iemands
gemoed is vervuld. 4) noodzaak, noodzakelijkheid.
5) nut, belang; negene b. doen, niets van belang
doen, niets uitwerken.
Besiehtigen, zw. ww. tr. Schouwen, inspecteeren, bezichtigen (oostmnl.).
Besichtiginge, znw. vr. Schouwing, schouw;
lijkschouwing (oostmol.).
Besiden p beside, bijw. en voorz. — I. Bijw. i)
Ter zijde, op zij ; van b., van ter zijde; enen b.
leiden, voeren, treeken, nemen, iemand ter zijde of
apart nemen tot een afzonderlijk gesprek; kern .b.
doen, op zij gaan ; b. steken, in den zak steken, d. i.
iets wegmoffelen, iets verduisteren. 2) op zijde af,
achteraf. 3) naast. 4) afzonderlijk; b. staen, buiten
niet meedoen (bij , eene deeling), er slecht of-stan,
treurig aan toe zijn. — II. Voorz. i) Ter zijde van,
naast. 2) in de nabijheid van, langs. 3) buik; b.
staen van, verstoken zijn van. 4) elliptisch voor b.
:

der waerheit; b. leggen.

Besie znw. vr. Bes; ook: druif, tros druiven;

wijnabesie, druif; bcsie over see, aalbes.

Besteden, st. ww. tr. Met kokend water begieten.
Besteken, zw. ww. intr. Ziek worden.

Besiect, deelw. bnw. r) Ziek, in het algemeen;
ook van het vleesch van dieren; ongezond. 2) in
het bijzonder: a) jichtig. b) waanzinnig. c) melaatsch.
Besiectheit, ruw. vr. i) Ziekte. 2) melaatschheld.
Besten, st. ww. — I. Trans. i) Zien; laten b.,
laten zien, verhalen, verklaren; zien, bemerken. 2)
bekijken; int bezien van, ten aanzien van. 3) opzoeken. 4) het oog vestigen op iets, opmerken, op
iets letten; besick, beziet, let op, merk(t) op. 5) iem.
in het oog houden, op iemands bewegingen letten.
6) in oogenschouw nemen, keuren, beoordeelen, in
specteeren ; onderzoek doen naar; ook b. te; dat
raaer ere dinc b., de waarheid eener bewering onderzoeken; als znw., onderzoek; als rechtsterm, een
onderzoek over eene zaak instellen; dat bezien
ambocht, de betrekking vaa keurmeester. 7) naar
iets uitzien. 8) overwegen. 9) toezien op, zijne opmerkzaamheid schenken aan iets, zich iets aantrek
verzorgen. — II. Intr. Toezien, zorg dragen.-ken.zo)
— III. Wederk. i) Zien, uitkijken, een kijkje nemen.
2) inzien, bemerken. 3) tot inkeer komen. 4) zich in
acht nemen. 5) toezien, opletten.
Besten, deelw. bnw. Gezien, geëerd.
Baslener, sienre, - sierre, - siere, znw. m. i) Opzichter. 2) keurmeester, visiteur.
Besiennisse, znw. vr. en o. Beschouwing.
Besigelen. Zie b e s e g e l e n.
Besigen, zw. ww. tr. i) Gebruiken, tot een bepaald doel, gebruik maken van iets; eten; besteden;
-
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in praktijk brengen, uitoefenen ; een waf b., gebrui.
ken. 2) bedrijven, plegen. 3) noodig hebben.
Besingelen, zw. ww. tr. Omsingelen, insluiten;
besingelt niet, omringd met, vol van iets.
Besingen. Zie besen gen.
Besingen, st. ww. tr. i) Zingen, een liet. 2) ene
kerke b., den dienst in eene kerk waarnemen, er de
mis dienen; een outaer b.; ene cahelrie b., voor een
gestorvene een lijkmis zingen; enen doden b., voor
een gestorvene eene lijkmis zingen, zijne uitvaart
vieren ; een kint b., zingen voor een kind om het in
slaap te maken.
Besinken, st. ww. intr. Bezinken.
Baslanen, st. en zw. ww. — I. Trans. i) Verzinnen. 2) begrijpen. 3) overwegen, nagaan. 4) zijne
zinnen op iets zetten, beminnen. — II. Wederk. i)
Ergens op bedacht zijn, gedenken; besonnen sin,
bedacht zijn. 2) zich rekenschap geven, over iets
nadenken. 3) over iets zijne gedachten laten gaan.
Besinnet, bnw. Gezind, gestemd.
Besit , znw. o. i) Beleg. 2) bezit.
Besitster, znw. vr. Bezitster, eigenares.
Besittelije, bnw. i) Tot het bezit behoorende.
2) gehecht aan het aardsche.
Besittelijcheit, znw. vr. i) Bezit, eigendom,
bezittingen. 2) gehechtheid aan het aardsche.
Besitten, st. ww. -- I. Trans. i) Op iets zitten;
enen stoel b., op een troon, den pauselijken stoel
zitten; een rat b., geradbraakt worden; een ambt
bekleeden. 2) voor het eene of andere doel zitting
houden; een hof b., hof houden; als rechtsterm,
recht b. ; ordeel b., eene rechtszitting houden; die
waerheit, ene stille waerheit b., zitting houden voor
het doen van een onderzoek, het houden van eene
enquête, het nemen van „precedente informatie".
3) de ruimte van iets innemen, in iets zijn, enen
corf b., eene plaats bewonen. 4) door zitten bekomen, oploopen (tegenover beloken). 5) op iets gaan
zitten, het bezetten- of in bezit nemen; den aften
stoel b.; den wettigen stoel, den rechterstoel innemen; eene plaats innemen; een land, eene stad,
veroveren; een hart, veroveren; het bezit over iets
verkrijgen. 6) iemand in zijn bezit krijgen, in zijne
macht brengen; ook met den duivel als ondw.;
beseten met, van den viant; aantasten. 7) in het
pass., vervuld met, in minnen, metter doget, met
honger b.; net arbeide van kinde b., door barensweeën gekweld. 8) be- in den zin van om -, insluiten,
belegeren, eene stad, de bewoners. 9) beperken. io)
bezitten; ook eene onaangename zaak, armoede besitten. — II. Intr. i) Zitten. 2) zich ergens vestigen;
beseten borger, gezeten burger.
Besittenisse, znw. vr. Inbezitneming, bezetting.
Besitter, znw. m. i) Bezitter. 2) bijzitter.
Besittige, -ege, znw. vr. Bezitster, boedelhoudster (wvlaamsch).
Besittinge, znw. i) Bezitting, bezit. 2) bezitting,
vast goed.
Beslabben - slabberen, zw. ww. tr. i) (Met eten
en drinken) bemorsen; hein b., zich bevuilen. 2) verontreinigen, besmetten, te schande maken.
Beslach , znw. o. i) Beslag, met eene vloeistof
aangemengd en geklopt meel. 2) beslag, bedeksel,
datgene waarmede men iets bedekt of versterkt;
beslach van iseren. 3) benoodigdheden. 4) versiersel,
belegsel. 5) net, zegen.
Beslachcleet, znw. o. Pakkleed, dekkleed.
Beslachteile, znw. vr. Beslagpot.
Beslaen, st. ww. -- I. Trans. i) Iem. of iets
slaan, kloppen; kalk, meel, beslaan; een paard beslaan. 2) door handslag bekrachtigen, omtrent iets
bij handslag overeenkomen. 3) bezetten, eene ruimte
innemen, in bezit nemen. 4) beslag leggen op (iets).
5) aanraken, bereiken, inhalen. 6) bedekken, overdekken; eene stof overtrekken; met een metaal beslaan of versterken; eene versiering van goud of
zilver op iets aanbrengen; met goude bestegen, met
goud opgelegd, bewerkt; met bloede b., met moder b.,
-

BESLUTEN.
bedekt, bevlekt. 7) sluiten; enen b., iem. opsluiten;
in boeyen beslaen; in eene kist sluiten, bijzetten, een
lijk; lont b., afsluiten, afpalen, omheinen; enen boom
b., omrasteren, met hout omgeven. 8) ene kerke b.,
eene kerk sluiten, den dienst in eene kerk verbieden;
ook een lont beslaen. 9) inwikkelen, een persoon;
inpakken, eene zaak. io) verwikkelen, maken dat
iem. door eene ramp wordt getroffen. Is) afsluiten,
keeren, water. 12) opslaan, in elkaar slaan, oprichten ; die vierschare b., de vierschaar spannen, recht
spreken. 13) inrichten, in orde brengen. 14) in beslag
nemen, bezighouden. — II. Wederk. Zich bezighouden of afgeven met.
Beslaep, znw. o. Bijslaap.
Beslapen, st. ww. tr. i) Bij iemand slapen;
malcanderen b., bij elkaar slapen ; een wijl b., eene
vrouw beslapen ; den man b., slapen bij haren man.
Beslaven, zw. ww. tr. Hard en moeilijk werk
voor iets verrichten.
Beslechten. Zie beslichten.
Beslemmen, zw. ww. tr. Vuil maken, een weefsel.
Beslemtheit, znw. vr. Het bevuild of smerig
gemaakt zijn, smerigheid, van een weefsel.
Beslet, znw. o. Belemmering van een terrein,
rommel.
Besleteren, zw. ww. tr. Benadeelen, achteruitbrengen (eig. belemmeren).
Besletsen, zw. ww. tr. In beslag nemen, bezig
houden.
Besletten, zw. ww. tr. i) Binden, verbinden; in
eigendoeme beslet, in slavernij verbonden. 2) verbinden, vereenigen ; beslet met, met iets verbonden of
vereenigd (b.v. land met een dijk). 3) binden, verstrikken ; met sonden beslet; metten afgoden beslet,
in den dienst der afgoden verstrikt. 4) beslaan, innemen, eene plaats.
Beslechten, - slechten, zw. ww. tr. Beslechten,
uitmaken.
Besliken, zw. ww. tr. Bevlekken.
Besliet; besljct, bnw. Bemodderd.
Beslimen, zw. ww. tr. Met slijm bedekken;
deelw. besljmnt, slijmerig.
Besliten, st. ww. tr. Beslissen, uitwijzen.
Beslopelike, -slokenlike, bijw. Op eene sluipende
of gluipende wijze.
Beslot, znw. o. i) Omheining, afsluiting; ook
van een klooster; verbod om het klooster te verlaten;
in één b. sluten, in één adem noemen met iets anders,
gelijkstellen. 2) afgesloten ruimte; een voorwerp dat
kan worden gesloten, geldkist. 3) besluit, sluitrede.
Besloten, deelw. bnw. i) Sluitende, om het
lichaam sluitende, van kleederen. 2) vast, bepaald;
b. antworde, uitsluitsel. 3) wel b., goed sluitende,
logisch, verstandig. 4) b. orde, kloosterorde; b. joncfrouwe, non, kloosterzuster.
Beslapen, st. ww. tr. Iem. sluipende overvallen,
iem. van achteren aanvallen.
Besluten, st. ww. — I. Trans. i) Sluiten; beslotene brieven, het tegenovergestelde van oftene
brieven; besloten lichame, laf, hardlijvigheid ; beslotenre (-enen) dore (doren), met gesloten deur(en) ;
beslotenen grave, terwijl het graf gesloten was. 2)
onvruchtbaar maken, de baarmoeder toesluiten, gezegd van eene vrouw met God als ondw.; besloten,
besloten maget, maagdelijk, ongerept. 3) sluiten, een
einde maken aan. 4) binnen eene bepaalde of beperkte ruimte sluiten, opsluiten; enen in een lont b.,
iem. ergens eene bepaalde woonplaats aanwijzen;
buien b., buitensluiten. 5) sluiten, wegbergen; inpakken; bijzetten, een overledene; verbergen, verborgen houden, eene gemoedsstemming of neiging.
6) insluiten, omsingelen. 7) omsluiten, omheinen;
omringen, bewaken; verzekeren, beveiligen; baten,
helpen, met eene ontkenning. 8) afsluiten, versperren.
9) uitzonderen, uitsluiten; besloten tit, tijd waarop
geen recht mag gedaan worden; tijd waarin bepaalde kerkelijke plechtigheden niet mogen plaats
hebben, waarin geen huwelijk mag worden gesloten.

BESLUTENISSE.

BESOENGE.

io) omvatten, bevatten ; als znw., samenvatting, kort
begrip. I z) besluiten, een besluit trekken ; cortelike
besloten, om kort te gaan. -- II. Wederk. i) Zich
opsluiten ; besloten, van de wereld afgezonderd;
besloten ordene, kloosterorde ; hem besluten in, in
iets opgaan. 2) zich afsluiten, zich verschansen, zich
in staat van tegenweer brengen. --- III. Intr. i) Een
einde nemen, eindigen, uitloopen in iets. 2) sluiten
met, overeenkomen, met iemands aard overeenstemmen. 3) baten, helpen; ook: baat of voordeel hebben;
steeds met eene ontkenning. — IV. Onpers. Het
besluut, het baat, het helpt.
Beslutenisse, znw. vr. Insluiting; besluit (conclusie).
Besluter, znw. m. i) Hij die sluit, sluiter. 2)
slotenmaker, smid.
Besluterinne, znw. vr. Sluitster, zij die den
toegang tot iets afsluit.
Beslutinge, znw. vr. i) Afsluiting, versperring.
2) besluit, slot. 3) besluit van eene redeneering,
sluitrede.
Besluut, znw. o. en m. i) In de uitdr. in zijn
b. houden, ingesloten, in zijne macht houden. 2)
gevangenis.
Bedrieken, zw. ww. tr. Proeven, eten.
Besmaren, zes. ww. tr. Bestrijken, besmeren, inwrijven ; zalven.
Besmekelijo, bnw. Vermurwend, genade (van
God) hopende.
Besmeken, -smeyken, zes. ww. tr. i) Met zachte
woorden of vleiend toespreken, iem. trachten over
te halen. 2) vermurwen, vertederen.
Besmelten, st. ww. intr. Wegsmelten; wegkwijnen.
Besmelten, st. ww. tr. Met drek bevuilen, met
een vogel als ondw.
Besmeren, zw. ww. tr. Y) Met eene vette zelf
bestrijken of inwrijven. z) iem. honing-standighe
om den mond smeren, trachten te verleiden.
Besmerten, st. ww. — I. Trans. Onkenbaar, leelijk
maken. — II. Intr. Leelijk worden, bezoedeld worden.
Besmet, deelw. bnw. i) Bevlekt, onrein. 2) gevlekt.
Besmet, znw. o. en m. Vlek, smet, onreinheid.
Besmetheit, znw. vr. t) Hetz. als besmet,
znw. 2) besmettelijke ziekte.
BesmetteII -smitten, zes. ww. tr. — I. Trans.
z) Bevlekken, bevuilen; verkrachten, bi crackle b.,
ontheiligen, bevlekken, verontreinigen; besmet, door
de eene of andere misdaad of ondeugd bezoedeld.
2) de smetstof eener ziekte overbrengen; besmettelike
siecte, besmettelijke of overerfelijke ziekte. '3) aantasten, aanraken, treffen ; met nide besmet of', ver-

Besnedenlike, -snedelic, bijv<. i) Op eene juiste,
fijne, doeltreffende wijze. 2) afzonderlijk.
Besniden, st. ww. — I. Trans. i) Besnijden,
besnoeien, snoeien, een boom ; besnijden,
den, de voorhuid ; bestrijden, ondeugden en gebreken. 2) besnoeien, zich een deel van iets toeeigenen. 3) besnoeien, de waarde van iets verminderen ; iet is
besneden, het is in waarde verminderd. 4) beperken,
aan banden leggen ; bekorten, beknopt voordragen
of voorstellen; besneden tit, nauw beperkte rechtstermijn. 5) bepalen, bestemmen, voor een bepaald
doel afzonderen; sin leven b., aan zijn leven eene
bestemming geven, het inrichten. 61 door snijden
bewerken, beschaven, fatsoeneeren ; deeles. besneden,
fijn, beschaafd ; met dogeden besneden, met deugden
gevormd, er mede begaafd. -- II. Wederk. Zich
inhouden.
Besnidenisse, znw. vr. z) Besnijdenis ; de afgesneden voorhuid. 2) beperking.
Besnidinge, znw. vr. Hetz. als b e s n i d enisse, i).
Besnoe en, zw. ww. tr. Beperken, inkorten.
BesnolieIl zes. ww. tr. Verschalken, bedriegen.
Besnuwet, deelw. bnw. Met sneeuw bedekt; het
is besnuwet, -sneuwet, er ligt veel sneeuw.
Besoaht, besucht, deelw. bnw. ' z) Beproefd, proefhoudend gebleken, van zaken en personen. 2) ervaren ; wel bezocht, verstandig, slim.
Besochtheit, znw. vr. Ervaring.
Besoe0, besouc, besuec, znw. o. z) Aanval. 2) nasporing ; b. doen. 3) onderzoek, enquete ; over b.
Bitten, b. Bitten, zitting houden voor eene enquete;
b. met pinen doen, iem. met pijnigingen onderzoeken ; huiszoeking. 4) het stuk of proces -verbaal,
opgemaakt van eene enquete.
Besoeken, loken, - sueken, -souken, onr. zw. ww.
— I. Trans. Y) Zoeken, opzoeken, uitlokken ; sine
schande b., zelf bewerken, er als het ware om vragen;
avonture b., op avontuur uitgaan. 2) bezoeken, ergens
heen gaan. 3) vijandelijk aanvallen, aantasten; kwellen, afmatten. 4) doorsnuffelen; iem. fouilleeren. 5)
onderzoeken, nasporen; onderzoeken naar (met den
gen.) ; peinzen, studeeren (zonder uitgedrukt obj.).
6) opsporen, nauwkeurig letten op; nauwe bezoekende,
nauwlettend. 7) aan een ambtelijk, ook: gerechtelijk
onderzoek onderwerpen; ook als scheidsrechter; inspecteeren, schouwen, iets; verhooren, iemand; iem.
examineeren; enen b. met f'inen, iem. onderzoeken
op de pijnbank; b. met'inen an enen, foltering op
iem. toepassen, folteren. 8) aanzoeken, beproeven,
polsen; ene van minnen b., eene vrouw om hare

vuld van nijd jegens; in viantschepe besmet, in vij-

hand verzoeken of tot een minnehandel trachten

andschap gewikkeld. --II. Wederk. Zich bezoedelen, zich bevlekken, eig. en overdrachtelijk. -- III.
Intr. vuil worden, eene smet ontvangen, ook in
zedelijken zin; smetstof in zich opnemen.
Besmettenisse, mow. vr. Smet, onreinheid, ook
in zedelijken zin. — Besmetter.
Besmettinge, znw. vr. Besmetting, bezoedeling,
verontreiniging, ook door het overbrengen eener
ziektestof.
Besmeuderen, -smuederen, zes. ww. tr. Besmet
bezoedelen; deelw. besmeudert, -snmuedert, be--ten,
vlekt, onrein.
Besmeuren, zes. ww. tr. Hetzelfde.
Besmit enz. Zie besmet.
Besmodden, -smorsteren, zes. ww. tr. Bevlekken,
bevuilen, ontsieren; deelw. besmoddet, besmot, besmut,
bevlekt, onrein, stinkende.
Besmorten, deeles. van b e s m e r t e n.
Besmuederen, -smuderen. Zie bes me u deren.
Besneden, deelw. bnw. — I. Van besniden. i)
Nauw, beperkt, eng. 2) streng, strikt; besneden recht.
3) cort besneden, kort, beknopt. 4) beschaafd, fijn,
schoon, welgevormd. 5) volmaakt, afgewerkt. — H.
Van hem besniden, karig, schriel; nauwe besneden.
Besnedenheit, znw. vr. Het besneden zijn (van
de besnijdenis) ; de besneden voorhuid.

over te halen. 9) vragen, vernemen naar. io) verlangen, zoeken. i i) eischen, vereischen, noodig
hebben. 12) op de proef stellen; de proef nemen,
probeeren; in rechte trachten gedaan te krijgen,
gedaan krijgen. 13) bij ervaring weten. 14) bevinden, door eene gebeurtenis of een onderzoek leeren of te weten komen. i5) vernemen. 16) vinden,
leeren, uitdenken; verzinnen. -- II. Wederk. Probeeren.
Besoeker, -soaker, -seeker, znw. m. i) Hij die
iets zoekt of verlangt, naar iets dingt. 2) onderzoeker ; hij die onderzoekt of naspoort; hij die met een
bepaald onderzoek is belast. 2) hij die de hand houdt
aan voorgeschreven wetten en reglementen, opzichter, inspecteur.
Besoekinge, -suekinge, znw. vr. Onderzoek; ook
pijnlijk onderzoek (op de pijnbank).
Besoenen, -menen, zes. ww. tr. -- i) Verzoenen,
door een zoen of vergelijk ten einde brengen, uit
den weg ruimen, een twist; verzoenen, iemand. 2)
iem. in een zoen opnemen ; enen b. of' een god, een
zoen aangaan ten gevolge waarvan aan iem. het
ongestoord bezit van een goed verzekerd is. 3) als
schadevergoeding beloven, eene bepaalde som.
BesoeIIg e, znw. m. Zaak, aangelegenheid, bezigheid; moeilijke zaak, affaire.

„
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Besoengeren, boesoeng., besong-, - ieren, ,zw. ww.
intr. i) Handelen, onderhandelen. 2) handel of zaken
doen met (met aen).
Bosoeten,zw• ww. tr. Genieten, de vruchten
van iets.
ets.
Besoeven, zw• ww. tr. Doen smaken, doen

proeven ; verschaffer..
Besoldert, bnw. Van eene zoldering voorzien.

Besonden , sunden, zw. ww. — I. Trans. Door
-

zonde bevlekken. — II. Wederk. Zich bezondigen,
zonde in iets doen, zijn geweten bezwaren.

Besonder, bijw . i) Afzonderlijk. 2) bijzonder, in
het bijzonder ; buitengewoon, bijzonder.

Besonderen, zw. ww. tr. i) Afzonderen, voorbehouden. 2) tot een bepaald doel afzonderen ; ver
een leger. 3) scheiden, afzonderlijk of af.-gadern,
gezonderd houden.

Besonderlike, bijw . Hetz. als b e s o n d e rij n g e.

Besonderlinge, besunderlinge, bijw. Afzonderlijk.
Besonderne, bijw. Hetzelfde.
Besondert, deelw. bijw. Hetzelfde; dc besondert.

Besondieh, -sondicht, bnw. Zondig, met zonden
behept of beladen ; als znw., zondaar, zondares.
Besondieheit, znw. vr. Bezondigdheid, zondig-

heid.

Besondigen, zw. ww. -- I. Trans. Bevlekken,
bezoedelen. — II. Wederk. In iets misdoen, zich
bezondigen; hein b. met, ongeoorloofde gemeenschap
hebben met.
Besongen, Besongeren . Zie b e s o e n g e enz.
Besonnen . Zie b e s i n n e n.
Besopen, zw. ww. tr. Doen verdrinken, over
stroomen.
Besorch, znw. o. z) Zorg, bijstand, behartiging
der belangen van een persoon of een land; enen b.
doen, moeite voor iem. doen. 2) bestuur, bewind; in
b. hebben, nemen, het bestuur hebben, aanvaarden.
3) bescherming, zorg. 4) bezorging, onderstand, instandhouding. 5) het in orde brengen. 6) gemak,
rijn b. nemen. 7) verzekering; verzekerde bewaring.
8) hetgeen in orde te brengen is; ftrovoost van den
besorgen, zaakwaarnemer, zaakgelastigde. 9) strijd,
oorlog. zo) bezorgdheid, vrees, pijnlijke onzekerheid.
Besorehachtiohlike, :echtichlic, bijw. Op eene
bezorgde of zorgvuldige wijze.
Besorehdelike, bijw . Met voorzorg of.voorzichtigheid.
Besorchljjc, bnw. Vreesachtig, angstig.
Besorchsam, bnw. i) Zorgzaam; zorg of bezorgdheid hebbende voor (iem.). 2) bezorgd.
Besorchsamheit, znw. i) Zorgzaamheid, zorgende liefde. 2) bezorgdheid.
Besorcht, besorgei, deelw. bnw. i) Bezorgd, bekommerd. 2) voorraad hebbende van iets (met van).
Besorehtheit, znw. vr. Bezorgdheid.
Besorgen, zw. ww. — I. Trans. i) Zorg dragen
voor (iem. of iets) ; behoeden, iem. van het noodige
voorzien; voor iets zorgen, zijne gedachten over iets
laten gaan, het behartigen. 2) verschaffen, zien te
krijgen. 3) enen iet b., bezorgen, berokkenen. 4) in
een toestand brengen; dee!w. besorget, in een zekeren
toestand; besorget sin, si/ten, in een onaangenamen
toestand verkeeren. 5) besturen, regeeren. 6) bewaren.
7) bevreesd zijn voor iets; deelw. besorget, in (angstige)
onzekerheid. — II. Intr. Zorgen, zorg dragen.
Besorgenen, zw. ww. tr. Berokkenen, bezorgen.
Besorger, znw. in. i). Bestuurder, opzichter;
inspecteur; voogd; b. van den gilde. 2) verzorger.
Besorginge znw. vr. i) Behartiging van eene
zaak of een belang; Jrovoost van b., zaakgelastigde,
zaakwaarnemer. 2) het waken over iemand, nauw lettende zorg.
Besouten, zw. ww. -- I. Trans. Door zeewater
bederven. -- II. Intr. Met zout doortrokken worden.
Bespaersen 2 - s^arsen, - s6ersen, zes. ww. tr. i)
Besprenkelen. 2) bestrooien. 3) bespatten, bevlekken.
Bespanget, bnw. Met een spang (gesp, haak)
bezet of versierd.
-

'

Besparen, Besparren . Zie b e s p e r ren.
Besparsen . Zie b e s p a e r s e n.

Bespelen zw• ww. tr. i) Voor den gek houden,
bedriegen. 2; bespelen, een muziekwerktuig. 3) be.
slapen, eene vrouw.
Bespellen, zw. ww. -- I. Trans. i) Bespreken,
verhalen. 2) beteekenen. — II. Intr. Besproken, bedoeld worden.
Besper, znw. o. Het gevangen zijn, hechtenis,
gevangenis.
Besperen, -ifge. Zie besperren, -inge.
Be8perren -sparren, - staren, - sferen, zw. ww.
tr. z) Belemmere
n, iem. de uitoefening zijner functiën beletten. 2) versperren, eene ruimte, eene rivier,
een weg. 3) enen iet b., iem. iets beletten, in iets
tegenwerken. 4) opsluiten, vangen. 5) aanspraak in
rechte op iets maken
Besperringe, -sheringe, -s^ieringe, znw. vr.
Belemmering, tegenwerking.
Bespersen. Zie b e s p a e r s e n.
Bespeven, zw. ww. intr. Baten, gelukken.
Bespien, zw• ww. tr. i) Bespieden. 2) beschouwen, opmerken. 3) acht geven op, het op iets toeleggen.
Bespiën, st. ww. tr. Bespuwen. — Bes$iinge.
Bespiere, -sftier, znw. m. Bespieder, spion.
Bespieren, zw. ww. tr. (oostml.). Verhinderen.
Bespijt, znw. m. Minachting, smadelijke bejege.
ning. Vgl. d e s p ij t.

Bespisen, zw. ww. tr. Proviandeeren.

Bespoeyen, zes. ww. tr. Besproeien, bevochtigen.
Bespot, bnw. Gevlekt.

Bespot , znw. o. Bespotting, spot.
Bespothelt, znw. vr. Bespotting, smaad. — Be-

spottinge. ..

Bespottelijc, -sbotljc, bnw. Belachelijk.
Bespotten, zw. ww. — I. Trans. i) Bespotten,
hoonen. 2) misleiden; bejbot van lone, in zijn loon
verkort. — H. Intr. Spotten, schimpen. — Bespot-

ter, bespotster.

Bespottenisse, znw. vr. Spot.

Bespouwen. Zie b e s p u w e n.
Bespraeyen, -sj5reyen, zw. ww. tr. i) Besproeien,
-

besprenkelen, doorweeken. 2) bespatten, bevlekken.
Bespraeyenisse, -rfraeyinge, -s,breyinge, znw.
vr. Besproeiïng, besprenkeling.

Bespreec . Zie b e s p r e c.
Bespreiden, sfreden, zw. ww. tr. Bedekken,
. -

overspreiden, bekleeden, bestrooien.
Bespreyen. Zie bespraeyen.
Besprec, besfrreec, znw. o. z) Het bespreken van
iets, ruggespraak, beraad, beraadslaging. 2) het besprokene of verhandelde. 3) gerechtelijke eisch. 4)
overeenkomst, voorwaarde. 5) testamentaire beschik king. 6) arrest, beslaglegging.
Besprekelt, bnw. Gespikkeld, gevlekt.
Bespreken, zes. ww. — I. Trans. i) Spreken
over iets of iemand. 2) in rechte aanspreken; be.
schuldigen; op iem. iets te zeggen hebben, iem. in
eene bepaalde hoedanigheid wraken; een eisch tegen
iem. instellen. 3) aanspreken, dagvaarden. 4) verklaren, mededeelen, met den dat. van den persoon;
voor iemand bespreken. 5) met iem. spreken in eene
zekere hoedanigheid, met iem. handelen of onderhandelen. 6) door spreken met iem. hem kalmeeren.
7) afspreken, overeenkomen, onderling bepalen; een
bes,hroken geit. 8) met zich zelf uitmaken, overleggen.
9) zich voornemen, uitdrukkelijk verklaren iets te
zullen doen, beloven. io) bij testament vermaken.
ii) in rechte eischen. 12) een tooverformulier over
iets uitspreken, het betooveren. — II. Wederk. i)
Gemeenschappelijk over iets beraadslagen. 2) met
zich zelf te rade gaan.

Besprekinge n znw. vr. Testamentaire beschikking.

Besprongen, - sfringen, zw. ww. tr. i) Besprenkelen, besproeien; door besprenkelen wijden. 2) bezoedelen, bevlekken, bespotten. 3) bestrooien; deelw.
besftrenget, besfrenci, bcrinct, bestrooid, bezaaid.
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Besprengenisse, -sj^'enginge, -sj5ringinge, znw.

vr. Besprenkeling.

Besprenkelen,

-sf rinkelen, zw. ww. tr. Be-

sprenkelen, besproeien. -- Besprenken .

Bespringen. Zie

b e s p r e n g e n.

Bespringen, zw. ww. tr. Aanvallen, bespringen.
BespriII inga. Zie b e s p r e n g i n g e.
Besprinkelen. Zie besprenkelen.

Besprinken . Zie besprenkelen.
Besproeyen, -sftroyen, zw. ww. tr.

Bespuwen, -gen, -sj5ouwen, zw. ww. tr. Bespuwen.
Vgl. b e s p i ë n. -- Bespuwinge, -ginge.
Bessohop. Zie bisschop.
Besse , bes, znw. vr. Bes, bezie, bei; olive besse.
Bessen. Zie b e s e m.
Best (Bast, eenmaal in het rijm), bnw., znw.
en bijw. Superl. bij goet. — Bnw. i) Best; het best,
dat beste let, het hoofd; dat beste been, zie b e e n;
dat beste hovet, caleil, het beste stuk vee uit de
kudde; best sin met, hoog aangeschreven bij; dat
beste recht, het hoogste, strikte recht; na minen
besten wane, naar alle waarschijnlijkheid. 2) meest;
dat beste deel, het grootste deel, de meerderheid.
-- II. Znw. a) ml. die beste, die best. i) De beste,
de aanzienlijkste. 2) de dapperste. b) onz. dat beste,
dat best. i) Wat goed voor iem. is, iemands voordeel, belang, om des besten (bestens) wille, om best
wil; sijjn (enes) beste doen, zijne (iemands) belangen
behartigen, in zijn (iemands) voordeel handelen ; sin
best doen net, over iets beschikken ; te enes besten,
zoo goed iemand kan; ten besten, zoo goed mogelijk, zoo goed iemand kan; zoo gelukkig mogelijk;
ten besten niet, niet al te best; tenes besten sin, tot
iemands dienst zijn; dat beste hebben, het voordeel,
de bovenhand hebben; int beste slaen, ten goede
uitleggen; iets goed opnemen; int bestespreken,
ecn goed woord voor iem. doen; obi dat beste voegen, tot een goed einde brengen; vor dbeste nemen,
zich schikken in; oh (over) sou beste houden, in
sisten besten) nemen, iets naar zijn beste weten
aannemen, niet beter weten of. 3) het goede, de
deugd. 4) het meeste; te besten, zooveel mogelijk.
5) spoedig, na sin beste, met al dei besten, zoo
spoedig mogelijk. — III. Bijw. Beste, best. i) Het
best; beste geseha ken, geschef'en, schoonst; op de
beste, meest geschikte wijze; wi vlien best, wij
doen het best te vluchten; die ierst, die best, hoe
eerder hoe beter. 2) best(e) geboren, aanzienlijkst van
geboorte. 3) het meest. 4) het spoedigst; so hi best
nnochte. 5) het liefst.
Bestadbomen, -síabbonaen, zw. ww. tr. Schoeien
(den waterkant).
Bestade - ambacht, znw. o. Het beroep van be-

steedster, verhuurster van dienstboden.
Bestadeljo, bnw. Huwbaar.

Bestaden, zw. ww. — Trans. i) Plaatsen, eene

plaats aanwijzen aan. 2) (weg)brengen; tel- erden,
monden b., begraven. 3) ter harte nemen. 4) toewij zen, toezeggen. 5) plaatsen, van de hand doen. 6)
uithuwen; b. ter ee (echt). 7) weggeven, geven; hets
wel bestaet, dat hi level, het hem geschonken leven
is aan een waardige besteed, hij is een sieraad van
de mensdhheid ; iet is wel aen enen bestaet, iets is
(goed) aan iem. - besteed, het is bij hem in goede
handen. 8) besteden, gebruik maken van. g) aanbesteden. so) goedkeuren, b.v. een post in eene rekening.
ii) bestellen, ter bewerking geven. 52) een vordeel
aen enen b., het opmaken van een vonnis aan iem.
opdragen. . – II. Wederk. Zich verhuren; bes/adel,
bestaet sin, in iemands dienst zijn.
Bestadenisse, znw. vr. Plaatsing.
Bestadigen, zw. ww. tr. Bevestigen, bekrachtigen, eene zaak; bevestigen, versterken, een persoon.
Bestadinge znw. vr. i) Plaatsing; uithuwelijking. 2) aanbeste
ding. 3) bekrachtiging.
Bestaen, st. ww. — I. Intr. i) Blijven staan. 2)
blijven, vertoeven. 3) laten b., laten blijven, met iets
ophouden; sijn recht laten b., in een proces uitstel vor•

deren. 4) blijven, voortdurend zijn; zijn, er zijn, leven.
5) b. met, bestaanbaar zijn met. 6) beginnen. 7) iemand
of iets bijblijven, bij iem. of iets blijven, er bij staan.
8) bestand zijn tegen, iem. aandurven. 9) betrekking
hebben op, te pas komen bij. so) aangaan, te maken
hebben met. i i) raai bestaet iet, iets komt mij van
rechtswege toe ; ik heb recht of aanspraak op iets.
12) toebehooren aan ; met eene eigenschap als ondw.
13) passen, betamen; moeten. 14) passen, dienstig
zijn voor. i5) in den bloede bestaan: enen na b.,
nauw verwant zijn. — H. Trans. i) Eene houding
aannemen om iemand te treffen of te- raken, iem.
of een land aanvallen, teisteren. 2) een voorwerp
beetpakken. 3) iemand aanranden of in het nauw
brengen. 4) aanklampen, aanspreken. 5) overvallen;
onverhoeds aanvallen. 6) overvallen, aantasten met
eene ziekte, plaag of ongemak als ondw.: wat bestaet u, wat mankeert u, hoe komt gij er toe ? 7)
eene zaak aanpakken, aanvatten, beginnen; als znw.,
begin ; met een ander ww., gaan ; haesten b., hard
gaan loopen, beginnen. 8) aanvaarden, aanpakken,
eene moeilijke of gevaarlijke taak; ondernemen, op
zich nemen ; enen weck b., een weg inslaan, eene
reis ondernemen ; die vaert b., enen f'at b., enen
eamfi, strot, w ch, een oorloge b. ; aanvaarden ; beproeven ; wagen. 9) verrichten, ten . uitvoer brengen,
doen ; roof b., rooven, plunderen, Pine b., moeite
doen; den dienst, dat anzbt b., het waarnemen, ver
enes raet b., den raad opvolgen, ten uitvoer-vulen;
brengen; als znw., bezigheid. so) opzoeken, bezoeken II) uitstaan, te verduren hebben. 12) iemands
uitvaart - vieren. Zie b e g a e n. i 3) bes/een sin, met
den gen., tot iets, de betaling eener boete, gehouden
zijn; des gerechter b. sijn, voor den rechterstoel moe
verschijnen. — III. Onpers. Mi bestaet van enen,-ten
ik heb met iemand te maken, hij gaat mij aan.
Bestaken, zw. ww. tr. i) Met ijzeren of houten
stijlen bezetten. 2) staken, een einde aan iets maken.
Bestal , znw. o. Bijstand. Vgl. bis t a 1.
Bestallen. Zie bestellen.
Bestammet, bnw. B. god, leengoet, hofgoet, goed
dat aan den stam van den bezitter werd verknocht
geacht.
Bestanden, st. ww. — I. Intr. i) Behooren tot
of bij. 2) verwant zijn. — II. Trans. i) Aanvallen.
2) durven.
Bestanden, zw. ww. intr.. Een bestand slu? en.
Bestandenisse, znw. vr. Plechtige uitvaart, lijk dienst.
.

Bestandicheit. Zie bist an dicheit.
Bestant, znw. o. Het op zijne plaats blijven,
het zich onthouden, het schorsen van vijandelijkheden, wapenstilstand, bestand; mv. bestanden; liet
is beslant, er is een wapenstilstand.

Bestantbrief, znw. nl. Geschreven stuk aangaande het sluiten van een bestand.
. Zie b e s t e r f t e.
Bestarcheit, znw. vr. Sterkte, kracht.
Beste. Zie b e s t.
Beste. Zie beeste.
Besteden, zw. ww. — I. Trans. i) Plaatsen, aan
iets of iemand zijne plaats aanwijzen; in enes hei•te

Bestarfte

bes/edel sin, in iemands hart geplaatst, gegrondvest
zijn. 2) wegbergen; te bestedenc geven, in bewaring
geven. 3) in zijn gemoed wegleggen, ter harte
nemen. 4) ter eiden b., ter aarde bestellen, begraven.
5) plaatsen, van de hand doen. 6) geven, wegschenken; sine herte b. 7) eene woonplaats aanwijzen aan
iemand, vooral aan een minderjarige; een kind ter
verzorging toevertrouwen, uitbesteden (aan iem). 8)
uithuwen; te huwelike b. 9) besteden, schenken als
eene gunst; pass., iets is aan iemand besteed.
Vgl. b e s t a d e n. so) verrichten, doen. ii) aan
uitbesteden. is) bestellen, laten gereed
maken. -- II. Wederk. Zich verhuren; met enen,
bij iemand.
Bestedigen , zw. ww. tr. i) Bevestigen, bekrachtigen. 2) versterken.
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Bestediginge, znw. vr. Bevestiging, bekrach-

tiging.

Bestedinge, znw. vr. i) Veilige plaatsing. 2)

aanbesteding.

Be8tee0. Zie bestec.
Besteent , bnw. Waarin een edele steen is gezet.
Besteetster, znw. vr. Hetz. als b e s t e e t s t e-

r i g e (vlaamsch). Besteedster.
Bestoc, besteec, znw. o. Bestek, ontwerp.
Bestehovet, znw. o. Het beste stuk vee uit
eene kudde.
Bestoken, .steiken, st. ww. — I. Trans. i) Met
een scherp werktuig steken, aantasten ; aanvallen.
2) met palen bezetten, een veld; met takken sieren,
de vensters. 3) de diepte en breedte meten (van een
water). 4) ontwerpen, een bestek maken. 5) listig
beramen. 6) iem. iets inblazen, iem. door listige
woorden heimelijk voor zich winnen. 7) bezetten,
opvullen. 8) prikkelen, drijven tot iets. 9) stikken,
zoomen. — II. Onpers. Het besteect mi, ik voel mij
tot iets geprikkeld.
Bestel, znw. o. i) Beschikking, bestuur. 2) ver
gedrag of karakter (van hem bestellen).-zorgin.3)
Bestelen, st. ww. tr. i) Stelen, ontstelen; enen
dat lijf b., iem. op eene listige wijze van het leven
berooven. 2) wegstoppen.
Bestelgelt, bestelle-, znw. o. Het geld dat men
den gerechtsdienaar of bode betaalt voor het arresteeren van iem. of het beslag leggen op iets.
Bestelike. Zie beeste1ike.
Bestellen, -stallen, zw. ww. tr. i) Bezetten,
vooral met gewapenden; van bezetting voorzien;
belegeren. 2) bezetten, betrekken, de wacht. 3) orde
stellen op, inrichten, zorgen of maken dat. 4) be.
heeren. 5) besturen, onderrichten. 6) voor iets moeite
doen, zich toeleggen op. 7) in een zekeren toestand
brengen, behandelen; deelw. bestelt, in een zekeren,
vooral slechten toestand verkeerende, ongelukkig
gestemd, gehumeurd. 8) besteden, gebruik maken
van. 9) beslag leggen op. — II. Wederk. i) Zich
gedragen, zich houden. 2) zich gereed maken, zich
in staat van tegenweer brengen. 3) zich begeven in,
zich zetten tot iets; zich met iets bezig houden.
Besteller, -stelre, znw. vr. Hij die iets beschikt
of regelt.
Bestellinge, znw. vr. Inbeslagneming, van zaken;
gevangenneming, van personen.
Bestelt, bnw. (van hem bestellen). Kalm, waardig.
Bestem, znw. o. Datgene wat men bepaalt of
goedvindt, goedvinden, wil.
Bestemmen. - stimmen, zw. ww. trans. r) Aan
iets, vooral aan geld, eene zekere bestemming geven.
2) tot zijne bestemming, ter bestemder plaatse brengen. 3) tot zijne bestemming brengen, leiden, richten.
4) beheeren. 5) bepalen, enen dach bestemmen.
Bestemoeder, znw. vr. Grootmoeder.
Besten, zw• ww. tr. Rijgen, toerijgen, met groote
steken vastmaken ; ene mouwe b., de mouw over de hand
dichtrijgen. Vgl. fri. „besteldraad ", d.i. „rijgdraad".
Bestenen, st. ww. tr. Zich iets beklagen, de
treurige gevolgen van iets ondervinden.
Besterf znw. o. Erfenis, versterf.
Besterfeljjo, bnw. B. Boet, goed door erfenis
op iemanu overgaande.
Besterfenisse, -sterfnisse, -sterftenisse, -storfnisse, znw. vr. i) Het erven, erfrecht. 2) erfenis ;
recht van b., recht dat geheven wordt van erfenissen in de stad, die aan personen daarbuiten toevallen.
Besterfte, znw. vr. i) Dood, overlijden. 2) het
openvallen van iets door overlijden. 3) het erven,
erfrecht. 4) , erfenis; successierechten.
Besterftenisse. Zie besterfenisse.
Besterven, st. ww. — I. Intr. i) Sterven, van
personen. 2) te niet gaan, vervallen; bestorven lafrenten, lijfrenten die door den dood zijn vervallen.
3) bestorven sijn, zijne familie door den dood verloren hebben, zonder familie zijn. 4) goed bij zijn
dood nalaten, van den erflater; bij iemands dood
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zijn goed erven, van den erfgenaam ; bestorven kinder, kinderen die geërfd hebben van hunne ouders,
die door de beide of een der ouders een eigen vermogen hebben. 5) vererven, door erfrecht op iemand
overgaan, aan iem. komen als erfgoed, erven ende
besterven. — II. Trans. i) Erven. 2) het b., ten
gevolge van iets sterven, voor iets boeten met den
dood, door eigen schuld of die van anderen.
Bestier, znw, o. i) Leiding, onderrichting, opzicht. 2) regeling, bestuur, administratie. 3) hoede,
bescherming. 4) leefwijze, gedrag (van hem bestieren).
5) gebeurtenis. 6) leidsman, -vrouw, beschermer, -ster,
bestuurder. Vgl. b e 1 e i t, b e h o e t.
Bestier, bnw. Zie b is tier.
Bestieren, zw. ww. — I. Trans. i) Leiden, besturen, brengen tot iets; onderrichten, tot rede brengen; leiden, verleiden tot; siin leven b., leiden, inrichten. 2) regelen, rangschikken; als znw., bestuur,
leiding. 3) inrichten, aanleggen. 4) zenden, plaatsen.
5) besturen, beheerschen, zijn wil, zijne woorden. 6)
iem. een verkeerden weg wijzen, hem misleiden,
bedriegen. — II. Wederk. i) Zich richten op iets;
zich ergens op toeleggen, werk van iets maken. 2)
zijn leven inrichten, zich gedragen.
Bestierer, -stierre, znw. m. Leidsman ; adminis.
trateur.
Bestieresse, znw. vr. Leidsvrouw, bestuurster.
Bestierige, -igge, -egge, znw. vr. (wvlaamsch).
Bestuurster.
Bestiernisse, znw. vr. Bestuur, opzicht.
Bestiers, znw. o. (wvlaamsch). Bestuur, bewind.
Bestiersen, zw. ww. tr. (wvlaamsch). Besturen,
ordenen.
Bestieken, zw. ww. tr. Op iets stikken of naaien.
Bestillen. Zie bestellen.
Bestimmen. Zie bestemmen.
Bestinge, znw. vr. Het rijgen of hechten van goed.
Bestip en, st. ww. tr. Stinkend maken.
Bestofferen, zw. ww. tr. Voorzien van.
Bestoken, zw. ww. tr. i) Aanvallen, de hand
slaan aan een pers. of eene zaak. 2) onderwerpen.
Bestokinge, znw. vr. Aanval, aanvechting.
Bestonken, deelw. bnw. Stinkend.
Bestoornisse, znw. vr. Onstuimig geweld (van
den wind).
Bestoppen, zw. ww. — I. Trans. i) Verstoppen,
dicht maken, een venster met glas; den mont b.,
stoppen; die oren b., sluiten, dichthouden; den
lichamne b., de ontlasting belemmeren; bestoj4t, hardlijvig; bestoJj5 ede borst, benauwde borst, belemmerde
ademhaling. 2) toedekken, onder de dekens stoppen.
3) afsluiten, omheinen, een terrein; keeren, afsluiten,
water. 4) geheim houden. 5) verschalken, foppen. —
II. Jntr. Verstopt worden. — III. Wederk. Zich in.
stoppen, omhullen, het gelaat onkenbaar maken;
bestoft, vermomd.
BestoppiII$e, Bestoptheid, znw. vr. Verstop ping, verstoptheid.
Bestopt. Zie bestoppen.
Bestoren, zw. ww. tr. i) Krachteloos maken,
verzet doen tegen iets. 2) bekeuren.
Bestorf enz. Zie besterf.
Bestoringe, znw. vr. Het ontnemen der rechts
aan iets.
-kracht
Bestormen, zw. ww. tr. Bestormen, eene stad;
als znw., het doen van eene bestorming of vijandelijken aanval.
Bestorten, -sturten, zw. ww. tr. i) Overgieten,
begieten; deelw. bestori met, druipende van, doorweekt met. 2) overstorten, bedekken; met duusternissen bestort, m. d. overtogen. 3) voorzien van. 4)
bestort met, aangetast, door eene ziekte.
Bastoten, zw. ww. -- I. Trans. i) Tegen iets
aanstooten, het beuken, van den wind; kneuzen,
kreuken, knakken. 2) bestoken, aantasten; tbestoten
der fortunen. 3) plagen, kwellen, in beroering brengen, het gemoed; deelw. bestoten, ontroerd. — II.
Oppers. Mi bestoot, het dunkt mij goed; ik heb lust.
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Bestotinge, znw. vr. Het beroeren, beroering.
Bestouwen. Zie bestuwen.

Bestoven, bestaeven (oostmnl.), bnw. i) Bestoven.

2)

stinkende, verrot.

Bestraf elijc, bnw. Berispelijk.
Bestraffen, -strafen, zw. ww. tr. Weerleggen.
Bestraf$nge % -stravinge, znw. vr. i) Berisping,
beschuldiging. 2) bestraffing, straf.
Be stralen2 zw. ww. tr. Bestralen.
Bestranetilede, bestranc-, znw. vr. Benauwdheid, nood.
Bestravinge. Zie bes traffinge.
Bestrec , znw. o. Uitgestrektheid, omvang.
Bestreeken, zw. ww. -- I. Intr. i) Zich uit

2) rusten, gelegen zijn. 3) verdeelen, om--strekn.
slaan, nl. lasten. 4) gebruiken, besteden, geld. — II.
Wederk. Hetz. als Intr. i) en 2).
Bestreeken. Zie b e s t r i c k e n.
Bestreesam, bnw. Spaarzaam, zuinig.
Bestriden, st. ww. tr. Aantasten, bestrijden.
BestrideII st. ww. tr. i) Beschrijden, beklimmen.
2) aantasten, ben
auwen.
Bestriën, Bestriewen, zw. ww. tr. Bestrooien.
Bestriken3 st. ww. tr. z) Langs de oppervlakte
van iets strijken. 2) (be)strijken, (be)smeren.
Bestrieken, zw. ww. tr. i) (Vast)strikken. 2) in
een strik vangen. 3) in een val of hinderlaag lokken;
beet hebben, met woorden vangen; verstrikken, ver
insluiten, benauwen; be--loken.4)(vrbid5
strict, benauwd, nauw, eng.
Bestrooyen, Bestrouwen, bi-, zw. ww. tr.
Bestrooien.
Besturen. Zie bestieren.
Besturten. Zie b e s t o r t e n.
Bestuur, besiuyr, bnw. Zie o n b e s t u
st. ww. — I. Trans. i) Met stof of
zand bedekken, vgl. b es t oven. 2) bedekken. 3)
bestoven, een kleinen roes hebbende, aangeschoten.
— II. Intr. Met stof of zand bedekt worden.
Bestuwen, - stouwen, zw. ww. tr. Bedwingen,
dresseeren.
Besubben, zw. ww. tr. (oostmnl.). Bevlekken.
Besubbinge, Besubdicheit, zw. ww. tr. Vuilheid.
Besubt, bnw. Vuil, vies.
Besuchten, zw. WW.; een suchten b., een zucht
slaken.
Besuden, -sude, -suut, voorz. Ten zuiden van,
bezuiden; besuder Merwede.
Besuec enz. Zie besoec.
Besuect, besukei, besuct, bnw. Melaatsch. Vgl.

bes iect.

Besuffen, •zu fen, zw. ww. tr. Bepeinzen.
Besumich, -suymich, bnw. In gebreke.
Besunden, -sunder. Zie b e s o n d e n, -s o n d e r.

Basuren, -sneren, zw. ww. — I. Intr. i) Bederven, verzuren. 2) moeite kosten. -- II. Trans. i)
Zuur maken, vergallen. 2) kwellen, doen lijden; enen b.,
maken dat iemand kwelling of verdriet heeft. 3) ergens
moeite voor over hebben. 4) met moeite iets doen; iets
doen dat met bezwaren .gepaard gaat; met moeite
tot stand brengen, uitwerken; met moeite uithouden,
volhouden; met moeite verwerven; met moeite en
inspanning doorbrengen; doorworstelen; iets gevaar lijks ondernemen. 5) lijden, ondervinden; te lijden
hebben; ene jlage b., die dooi b., den dood ondergaan, sterven; doorstaan, verduren; om (ne)geen
bezuren. al moet men er nog zoo veel om lijden;;
als znw., smart, lijden. 6) ergens voor lijden, boeten;
het sere b., het hard te verantwoorden hebben.
Besusen, -suysen, zw. ww. tr. Sussen, een kind.
Bosuut. Zie besuden.
Beswaerltic, bnw. Schadelijk, nadeelig.
Beswaernisse, 'znw. vr. i) Overlast. 2) grie£
BeswareII -sweren, -swairen, zw. ww. —. I.
arder maken; sine hant b. off, zijne
Trans. i) Zwa
hand doen drikkkcn op, druk op iem. uitoefenen. 2)
last aandoen, benadeelen, verongelijken, bedroeven;
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beswaert, bedroefd; enen b. tegen enen, iem. met
een ander in moeilijkheden of oneenigheid brengen;
met God als onderw., straffen, beproeven. 3) bezwaren met schulden; te pand zetten. 4) verstoppen,
den vrijen loop (van water) belemmeren. 5) aanklagen, in rechte betrekken. — II. Intr. Bedroefd worden; doen b., bedroeven.
Beswaringe, -sweringe, znw. vr. i) Last, bezwaar;
moeilijkheden, oneenigheid. 2) last iemand aangedaan,
kwelling. 3) bezwaring, belasting.
Besweerre. Zie beswerer.
BesWeet, bnw. Met zweet bedekt of doortrokken.
Beswelgen, zw. ww. tr. Inslikken, inzwelgen.
Beswelmt, bnw. Berookt, bewalmd; vuil.
Beswelten, st. ww. intr. i) Van honger sterven.
2) bezwijmen.
Beswendelen, -swindelen, zw. ww. intr. Duize•
len, een gevoel van duizeligheid hebben ; deelw.
beswendelt, duizelig.
Besweren. Zie b e s w a r e n.
Besweren, st, ww. tr. i) Door een eed binden
of verplichten; besworen zijn, verplicht zijn, verbonden zijn door eed of eerewoord; als znw., samen
-zwering.
2) een eed doen op of ter bekrachtiging
van iets, iets bezweren, de waarheid van iets met
een eed bevestigen, zweren; besworen kerf, wettige
bede. 3) onder eede iem. als schuldige of mede
aanwijzen. 4) ene stede b., den eed doen-plichtge
op de rechten en vrijheden eener stad. 5) een tooverformulier over iem. of iets uitspreken ; een boozen
geest er door uitbannen.
Besweringe, znw. vr. i) Onderlinge verbintenis
onder eede, samenzwering. 2) uitbanning van een
boozen geest door een tooverformulier, (duivel)bezwering.
Beswerot, bnw. Bewolkt. Vgl. bes work e n.
Besweten, zw. ww. tr. Ten koste van zwaren
arbeid bekomen.
Beswetinge, znw. vr. Inspanning voor iets.
Beswetten, zw. ww. tr. Begrenzen, afperken.
Beswiehten, zw. ww. tr. Inwikkelen, omhullen.
BesWijc, znw. o. Afval, verraad, ontrouw, het
overlaten van iemand aan zijn lot; sonder beswijc,
onbezweken; beswijc doen = beswiken.
Bestal gen, st. ww. — I. Trans. Verzwijgen,
onder zich houden, een vonnis. — II. Intr. Van
zich zelf vallen (oostmnl.).
Beswiginge, znw. vr. Flauwte, bezwijming;
zinsverbijstering, exstase.
Beswiken, st. ww. — I. Trans. i) In den steek
laten, afvallig worden van iemand; eene zaak, laten
varen. 2) met eene zaak als ondw., ontzinken, in
den steek laten (misschien is het vnw. hier niet als
acc., maar als datief op te vatten) ; mijn bloei beswijct mi, het bloed wijkt uit mijne aderen, van
iem. die doodsbleek wordt. = II. Intr. In onmacht
vallen, bezwijmen.
Beswikinge, znw. vr. Het bezwijken of bezwijmen van het vleesch, der zinnelijke natuur.
Beswimen, st. en zw. ww. -- I. Intr. Bezwijmen; deelw. beswijmt, dwaas, onzinnig. —1I. Trans.
Dol maken.
Beswindelen. Zie b e s w e n d e l e n.
Beswinken -swijnken, zw. ww. tr. Begieten;
eistof toeslingeren ('1).
eig. iem. eene vlo
Beswoegen, zw. ww. intr. Flauw vallen.
Beswoenen, zw. ww. tr. i) Verzoenen, in eene
goede verstandhouding brengen met iem. 2) in een
zoen of vrede opnemen of begrijpen; enen b. oj5 een
goet, een zoen aangaan, waarbij aan iem. het ongestoord bezit van een goed verzekerd wordt. 3) eene
bepaalde geldsom als schadevergoeding beloven.
esworken, deelw. bnw. Hetz. als bes w e r c t.
Bet. Zie bedde.
Bet, bette, bat, bijw. Comparatief bij wel en goet.
Eene enkele maal als positief („een dat bat geraectste
wijf'). i) Beter; bet geboren, van aanzienlijker geboorte ; bat staende, van beter houding of uiterlijk;

BET.

BETEREN.

mi wort bet, ik word beter, het gaat mij beter; bet

zijn van (van eene iem. niet vereerende handeling).
3) behagen, aanstaan. 4) toekomen, verschuldigd zijn.
Betaminge, znw. vr. Betamelijkheid.
B etant, bnw. Tanden hebbende ; wel B. sajn,
goede tanden hebbende.
Betasten, zw• ww. tr. Betasten. — Betastinge.
Bete , znw. vr. Beet, bete; van goeder bete, goed
kunnende klooven (vgl. b i t e n), scherpsnijdend.
Bete, znw. vr. Beet, de plant.
Bete, znw. vr. Naam van een ziekte, ingewandskram p', vgl. b u u c b e t e; ook : watervrees, door
den beet van een dollen hond veroorzaakt.
Bete, znw. vr. Water waarin looiers vellen bereiden.
Beteert, deelw. bnw. Beteerd, kleve rig.
Beteest, bnw. Verward, verstrikt.
Beteken, zw. ww. tr. Hetz. als b e t e k e n e n.
Betekenare, znw. m. Uitlegger, duider.
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(bat) hebben, beter worden, herstellen ; het beter
hebben ; bet sin met, hooger aangeschreven zijn bij;
bet varen, genezen ; gelukkiger zijn, er beter aan
toe zijn ; ic gave, ginge enz. bet, .ik deed beter te
geven, te gaan enz. ; de, die, te bet, te beter, des
te beter; ie bet hebben : a) baat bij iets hebben, er
iets aan hebben. b) beter worden, genezen. c) ergens
verheugd over zijn. d) nog te vorderen hebben; te
bet mogen des, er des te beter aan toe zijn ; te bet
szjn, in een beteren toestand of gelukkiger zijn;
voordeel van iets hebben ; er iets aan hebben; mi
es te bat, het baat mij ; enen te bet doen, het goed
met ieni. meenen; te bet varen, er beter aan toe zijn,
te bet werden des, met den dat. van den pers., ergens
te beter aan toe zijn, ergens iets aan hebben. 2)
beter, nauwkeuriger, in bijzonderheden. 3) beter,
meer: a) in grootere mate, b) meer, bij getallen, bet
dan hondert man. c) meer, bij een trans. en intr.
WW. ; bet mogen, meer vermogen ; emmer bet willen,
steeds meer verlangen ; in gheer niet bet, ik verlang
niets meer ; d) meer, ter vervanging van den comp.
van bnw. en bijw. bat out, ouder; bat gestade, vroet,
geredt e. a. e) meer, bij een bijw. van ruimte of
richting; b. acht, achter, meer naar achteren, terug;
B. an, verder voorwaarts, naderbij, ook met den
dat.; bet af, achterwaarts, terug; achteraf, verder
verwijderd; verder verwijderd van (met den dat.);
B. buten; b. danen, meer op een afstand; b. gins,
verder weg; later; b. hare, meer hier naar toe,
naderbij; b. in, inwaert; B. na, naer, naerre, naderbij, dichter bij, naar toe; B. neder, nederre, neder
naar beneden, lager; B. oost, nort; b. op bore,-waert,
terug; B. over, nog later; B. ute, verder weg; b.
vort: a) verder op; bet vort stellen, vertragen; b)
wederom; te bet, te meer. 5) meer, langer. 6) liever;
vele te bat, veeleer; bet meer dan min, eer meer
dan minder. 7) liever, lat. jotius. 8) gemakkelijker. 9) eerder. io) verder, lat. ulterius, jborro. xi)
later, in het vervolg.
Bet, voorz. (oostmnl.; hd. bis). Tot.
Betaal, znw. m. Betaling.
Betaeldie, .taelge, -gie. Zie b a t a e 1 g e.

Betaelre. Zie betaler.
Betaeni. Zie b e t a m e.
Betaemte, -iaem j5te, znw. vr. i) Betamelijkheid.

2) hetgeen betaamt; zedelijke verplichting; na sine
betaemie, gelijk het hem betaamt. 3) hetgeen noodig is.
Betafelen, zw. ww. tr. Inschrijven in een register.
Betaken, st. ww. tr. Beetpakken, vermeesteren.
Betalen, -telen, zw. ` ww. — I. Trans. i) Betalen;
betalen of hangen, boete betalen; varen ende b.,
afreizen na afrekening; der dooi sine schout b., den
tol betalen aan de natuur;. dat laf vor enen b., opofferen; enen b., iem. raken, duchtig onthalen; enen
sware b., iem. overlast of verdriet aandoen. 2) ontgelden. 3) vergelden; danc b. ; betaald zetten; vergoeden. 4) begiftigen, iets ter beschikking van iem.
stellen. 5) loskoopen, verlossen. 6) af koopen. 7) te
krijgen. 8) zich kwijten van eene ver -rugkopen,
die getiden b., een testament b., uitvoeren;-plichtng;
van ridderschaj5e b., zich van de gelofte van ri dderlijkheid kwijten. 9) een gerechtelijken eisch instellen
tot verkrijging van iets; de vrije beschikking over
iets hebben. io) enen name b., een prijs betalen om

een naam te mogen dragen, een naam eer aandoen. i i)
doen gelden als, gelijkstellen met. 12) te woord staan,
inlichten. — II. Intr. Gelden als, doorgaan voor.
Betaler znw. m. i) Hij die betaalt. 2) vergelder. — Betali
nge.
Betante, -taem, -tam, bnw. i) Voegzaam, enen
B. sijn, iemand voegen. z) aangenaam.
Betame, znw. vr. Betamelijkheid; na b., gelijk
het betaamt; na eens a., naar het iem. past; na
goeder betamen, in het ordentelijke.
Betameltjc, -temelijc, bnw. Passend voor.
Betamen, zw. ww. intr. i) Betamen. 2) het werk

Betekende leitiende, znw. vr. Beteekenis.
Betekenen, leikenen, zw. ww. tr. i) Enen iet
-

-

b., iem. kennis geven, iem. iets kenbaar maken, iem.
eene gerechtelijke aanwijzing doen omtrent iets. 2)
verklaren, aanwijzen, bedoelen, kenschetsen (bi of
met ere dinc). 3) opteekenen, 4) vaststellen, tijd en
plaats; een betekende dec/i. 5) iets van een teeken,
ook ijkteeken, voorzien; hem b., zich in eene zekere
hoedanigheid kenbaar maken. 6) beteekenen, beduiden. 7) onderteekenen.
Betekeninge, beteyken-, znw. vr. i) Kenteeken.
2) voorteeken. 3) uitlegging. 4) beteekenis.
Betekenissep •teykenzsse, znw. vr. i) Getuigenis.
2) voorteeken, voorspelling. 3) gelijkenis. 4) beteekenis.
Betekinge, -teykinge. Zie b e t ek e n i n g e.

Betel. Zie beitel.
Betemeli j e, bnw. Geschikt voor, ervaren in.
Betemen, st. en zw. ww. — I. Onpers. i) Be-

tamen, ook met den dat. 2) toekomen. 3) gelegen
komen. — II. Intr. i) Betamen. 2) toekomen. 3) passen, behooren bij.

Betemmeren. Zie betimmeren.
Beten, beten, beiten, zw. ww. intr. i) Van een

rijdier of wagen afstijgen; ter neder b., beneden B.
2) zich nederzetten of neervlijen. 3) aan eene woning
afstappen; wonen in; laet miltheit in u B. 4) nederdalen, van Christus, nederdalen op aarde, in den
schoot van Maria. 5) vallen; vervallen tot. 6) tot
iets overhellen, zich tot iets zetten. 7) op de valkenjacht gaan. — Een trans. beten, zie bij n e d e rb e t e n, iem. naar de laagte halen.
Betengen, zw. ww. tr. (oostmnl,,). r) Beginnen.
2) dwingen.
Beter, bnw. en znw. Comparatief bij goet. — I.
Bnw. i) Beter; B. tit, B. coop, goedkooper. 2) meer;
den derden jbenninc B. 331/30/0 meer. 3) aanzienlijker.
4) ander. — II. Znw. a) ml. Iemands meerdere; eves
beter. 2) onz., om beters wille, om best wil; een bete-,
iets beters. — III. Bijw. Beter vrome = vromer.
Beterare, -ere, znw. vr. Verbeteraar.
Beterden, - treden, st. ww. tr. i) Betreden. 2)
den voet zetten op een grond, dien men voor ach terstallige schuld wil uitwinnen.
Beterdinge, znw. vr. Afmeting van een afstand
door do treden of schreden te tellen, opmeting.
Beteren, W. ww. — I. Trans. i) Beter maken,
in orde maken, toestanden, ziekten, rampen, ongevallen; enes verlies b., aan iemands verdriet een
einde maken; herstellen; God betere mi, God beware
mij! B. ende niet argeren, sin leven B. 2) iem. scha deloosstellen, boete voor iets betalen; sine sondes b.,
zijne zonden uitwisschen door boete; sine schout B.
jegen, zijne boete betalen aan: als znw., schadeloosstelling, boete; als rechtsterm, boete betalen, aan de
beleedigde partij vergoeding geven. 3) verbeteren,
iets beter doen. 4) doen boeten. 5) verzoenen. 6)
vermeerderen. 7) veranderen. — II. Wederk. z) Zich
verbeteren. 2) door boete zich met iemand verzoenen.
3) op zijne woorden terugkomen. --- II1. Intr. i)

BETUCHTINGE.

BETEREN.
(Zedelijk) beter worden.
komen. 3) toenemen.

2)

beter worden, vooruit-

Betéren, Meren, zw. ww. tr. Vernielen, verscheuren.
Beterheit, znw. vr. Schadeloosstelliug.
Beteringe, znw. vr. i) Verbetering, herstelling.
2) hervorming. 3) schadevergoeding vooreene misdaad.
4) verzoening ; te b., om iem. te verzoenen, gunstig
voor zich te stemmen. 5) overwaarde.
Betercoop , bnw. en bijw. Goedkooper.
Beterlijo, bnw. Voor verbetering vatbaar.
Betermen, zw. ww. tr. Beschikken, bestemmen.
Beternisse, znw. vr. Vergoeding, boete.
Beterschap, znw. vr. Voordeel, batig slot; het
bedrag waarmede gedurende den huurtijd de waarde
van een verhuurd goed is vermeerderd; overwaarde.
Betersins, bijw. Op eene betere wijze.
Betertieren, bnw. Zachtzinniger.
Beticht, znw. vr. Aanspraak in rechte, beschuldiging.
Betichten, betichtigen, zw. ww. tr. Beschuldigen.
Betichtige, znw. m. Beschuldigde, hij die in
gebreke is; ook betichtichde.
Betichtinge, znw. vr. Aanklacht, aanspraak in
-

rechte.

Betide, bijw. Bijtijds, vroeg.
Bedden, bijw. i) Somtijds. 2) om beurten.
Betideng ww. Zie b e t i ë n.
Betiden, zw. ww. wederk. Zich ergens toe zetten.
Betidinge. Zie b e t i ï n g e.
Betiën, st. ww. tr. Ook beiiden, zw. ww. tr.
' i) Beschuldigen. 2) enen iet b., iem. iets te laste
leggen; iet b., iets berispen; iets aan iets wijten.
B etien, st. ww. — I. Intr. Begaan, betijen; enen
laten b. -- IL Trans. i) Iet b. op, iets op iets betrekken, toepassen, uitleggen als iets bedoelende. 2)
om iets trekken of maken. 3) betrekken, overtrekken ; betogen met, met iets overtrokken, bedekt. 4)
in rechte betrekken, een pers.; voor het gerecht
brengen, eene zaak. 5) besturen, bepalen. 6) af beelden . 7) beschilderen 8) vermelden. 9) schulde b.,
schulden maken.
Beti'en, st. ww. tr. Beschuldigen.
Betlinge, -tidinge, znw. vr.Beschuldiging,verwijt.
Bedast, bnw. Met belasting bezwaard.
Betimmeren, . - temmeren, zw. ww. tr. i) Timmeren, bouwen; timmeren op een grond, dien door
bouwen bezetten. 2) voltooien, aftimmeren. 3) door
het timmeren of bouwen van vestingwerken versterken. 4) door het bouwen van eene versterking
in het nauw brengen.
Betinghout, znw. o. Hout voor eene beting

(scheepst.).
Betochten, - tochtiger, - tuchtigen, zw. w w. tr.
Eene lijftocht geven aan (iem.).
Betogen, deelw. van betien.
Betogen, betogenen, zw. ww. tr. i) Toonen,
laten zien, te voorschijn brengen; hem b., zich toonen, zich aanstellen als. 2) bewijzen.
Betogenisse, znw. vr. Bewijs, bewijsstuk.
Betomen, zw. ww. tr. z) Betoomen. 2) vrijwaren
tegen iets (met van). 3) versieren.
Betonen, zw. ww. tr. i) Toonen. 2) bewijzen,
schriftelijk bewijs brengen van.
Betonie, znw. vr. Naam van eene plant.
Betooch, znw. o. i) Het betoogen of aantoonen;
betooch doen, aantoonen. 2) vertooning, visioen. 3)
bewijsstuk. 4) verantwoording, zin betooch doen.
Betoon, znw. o. i) Bewijs. 2) bewijsstuk. 3) verklaring, mededeeling.
Betoonnisse, -tonisse, znw. vr. Bewijs, bewijs stuk.
Betormenten, zw. ww. tr. Pijnigen.
Betoveraer, -rere, znw. m. Toovenaar, hij die
iemand betoovert.
Betoveren, zw. ww. tr. Betooveren, iem. het
hoofd op hol brengen. — Betoveringe.
Betovertheit. znw. vr. Het betooverd zijn.
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Betraehteljie, bnw. Wat met den geest kan
worden waargenomen of uitgedacht.
Betrachten, zw• ww. tr. Waarnemen met den
geest, beschouwen. — Betrachter, Betraehtinge.
Betrap, znw. o. , Het in bezit nemen of vangen;
te eens betraj5e szn, aan iemand staan om het in
bezit te nemen.
Betrapen,zw. ww. tr. i) Enen b., iemand betrappen, in z ij ne macht krijgen. 2) iets machtig
worden.
Betreden, st. ww. tr. i) Vinden, betrappen, in
handen krijgen, met een pers. of eene zaak als obj.
2) betreden. 3) vertreden. Vgl. b e t e r den.
Betrec, znw. o. i) Omvang. 2) ontwerp. 3) het
betrekken voor eene rechtbank, dagvaarding. 4) beroep op eene hoogere rechtbank.
Betreebaer, bnw. Hetz. als b e t r e c k e 1 ij c, i).
Betreekelijc, bnw. i) Voor den rechter geroepen kunnende worden. 2) gerekend wordende tot
iets te behooren.
Betrechen, - treken, - trueken, st. en zw. ww. —
I. Trans. z) Overtrekken; bekleeden, ook met hout.
2) betrekken, in eene zaak wikkelen of deelgenoot
maken. 3) verlokken, verleiden. 4) iem. belasteren. 5)
besturen, aan de eene of andere macht onderwerpen; als znw., Gods b., Gods bestuur, leidingen. 6)
afbeelden; ontwerpen. 7) besteden, gebruiken. 8)
iem. in rechte betrekken. 9) een vonnisse b., tegen
eene zaak opkomen. — II. Wederk. i) Zich voorttrekken. 2) zich bedienen van iem. of iets, aanwenden. 3) zich terugtrekken, vooral uit de wereld, zich
aan een geestelijk leven wijden; hem b. ten religioene. 4) overgaan tot, zich begeven; hem b. te
huwelike. 5) zich gereed maken, tot iets zetten.
Betrecker, znw. m. Aanklager.
'Betreckinge, znw. vr. i) Bedekking. 2) kwaadsprekendheid.
Betrent, voorz. Omtrent, in de nabijheid van (iets).
Betronen, zw. ww. tr. Verleiden, meetroonen.
Betrouwe, be/ron, znw. vr. Trouw, vertrouwen.
Betrouwe bnw. i) Trouw. 2) aangenaam.
Betrouwe jc , bnw. Rustig, vertrouwend.
Bet.rouweljjeheit, znw. vr. Vertrouwen.
Betrouwellke,bijw. Rustig, kalm.
Botrouwen, - trouwen, -truwen, zw. ww. — I.
Intr. i) Vertrouwen, zich verzekerd houden. 2) ver trouwen stellen in (met den dat.) ; als znw., vertrouwen; in enen en es geen betrouwen, men kan
op iemand niet aan. 3) in iets op iem. vertrouwen
stellen: a) iem. in iets gelooven. b) iets van iem.
hopen; met eene ontkenning, iets niet achter iem.
zoeken; enen alre ere, doget, al gods b., alles goeds

van iem. verwachten. — II. Trans. i) Toevertrouwen ; pass., de vrije beschikking hebben. 2) gelooven.
-- III. Wederk. i) Zich veilig achten; als znw.,
zelfvertrouwen, het zich zelf veilig achten. 2) ver trouwen stellen (met te, in, op) ; iemand als leidsman of voorbeeld nemen.
Betrouwenisse, - truwenisse, znw. vr. i) Vertrouwen op een ander, geloof.
Betrouwich, bnw. Vertrouwend, geloovig.
Betrouwinge, znw. vr. i) Vertrouwen. 2) trouw,
waarheid.

Botst, bnw. Superl. bij goet. Best (limb.).

Betstapel, znw. vr. Een der vier pooten waarop
een bed rust; binnen, in sinen vier b-en liggen,
bedlegerig zijn, op zijn laatste ziekbed liggen.
Betstede, znw. vr.
Betstro, - strode, znw. o.
Betten, zw. ww. tr. Betten (met warm Water);
nat maken, netten.
Better, enz. Zie bitter.
Bettiecte, znw. vr. Beddetijk.
Bettinne, znw. vr. Geit.
Bettoen. Zie b o t t o e n.
Betnehtigen, zw. ww. tr. Zie b e t o c h t e n,
Betuchtinge, -tochtznge, znw. vr. Huwelijksgoed, douairie.
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BETUGE.

BEVELLEN.

Betugen, -tuygen, zw. ww. tr. Iets met getuigen
bewijzen. i) Tegenover iemand door getuigen bewijzen; het bewijs leveren dat iemand schuldig of
onschuldig is ; in het pass. (door getuigen) van
schuld overtuigd worden. 2) betuigen.

aanstaan, bevallen ende behagen. — II. Onpers. i>
Te beurt vallen, gebeuren. 2) geschapen staan. —
III. Trans. Op iemand vallen, iem. of iets bedelven.
2) aanvallen, ook met eene ziekte als ondw. 3) overvallen, vinden ; overvallen, verrassen.
Bevall e bnw. i) Bevallig. 2) welgevallig.
Bevallijeleit znw. vr. Welgevalligheid; geschiktheid.
Bevangen. Zie b e v a en.
Bevangenisse, bevanc-, znw. vr. Verslagenheid.
Bevang, znw. o. i) Omvang; in B. hebben, omvatten. 2) (rechts)gebied (vgl. b i v a n c); iemands
bijzonder rechts- of grondgebied, besloten ruimte;
binnen den bevange eenre kerken, in eene kerk. 3)
macht, heerschappij. 4) gemoedsstemming. 5) Bonder
b., zonder achterhoudendheid.
Bevankeljja, bnw. i) Vatbaar. 2) met de zinnen

Betugenisse, znw. vr. Getuigenis.
Betuginge, znw. vr. Het aanvoeren van ge.
tuigen.
Betunen, -tuynen, zw. ww. tr. Omtuinen ; enen

den weck b., iem. den weg versperren.
Betuning znw. vr. Omheining.

neturen, !^lueren,zw. ww. tr. Door turen afkijken, bespieden (i 6e eeuw).
Betnsohen, -tuuschen, zw. ww. tr. Bedriegen.
Betwerf, bij w. Meermalen.
Betwisten, zw. ww. tr. Afkeuren, bestrijden.
Beulo. Zie b u l c.
Beuling (buelinc). Zie b o d e l i n c.
Beurde, enz. Zie horde.
Beuren. Zie b o r e n.
Beurse. Zie borse.
Bout. Zie buut (buit).
Bouter (bueter). Zie b o ter.
Bovaen, - vangen, st. ww. tr. i) Grijpen, pakken;
vangen, betrappen; verstrikken. 2) op zijne zijde
brengen ; iem. verbinden, binden, ook door een eed;
in wige b., in den strijd gewikkeld; hem b. houden,
zich gebonden achten. 2) bereiken; binnen stage B.
3) verwerven. 4) ontvangen. 5) bevoelen. 6) aan
bestoken. 7) beginnen, ondernemen. 8) om--grijpen,
vatten, omhelzen, arm ende arm B.; sine borst b., de
handen op de borst leggen; een waf b., eene vrouw
omhelzen, euphem.; omvatten, tot stand brengen;
omgeven, eene ruimte; in (binnen) iet B. sin, ergens
in besloten zijn. 9) begrijpen, in iets besluiten, opnemen (met in). io) in zich bevatten, bezitten.
Ii) bevatten, begrijpen. 12) overleggen, overpeinzen.
13) bezetten, eene ruimte; bezetten, met gewapenden;
bedekken; vullen, voorzien; met hinde B. (bevangen),
zwanger. 14) bedekken, overspreiden. 15) vervullen:
a) den geest; B. sin in, met iets vervuld of bezig zijn;
met minnen b., met liefde vervuld; met vare b.,
bevreesd; met wondere b., verwonderd; niet sericheden b., bedroefd; met (in) geftense b., in gepeinzen
verzonken; met (in) vrouden, blischaj b., verheugd;
met (in) nidecheden b., van nijd vervuld; in schansen,
in toren, in node(n), in Borgen, anxt, íwivele ; met
minne, in den wille b., vervuld met het voornemen;
met ledichede b., in ledigheid verzonken; in slake
B. zijn, in slaap zijn; in slajbe B. worden, in slaap
vallen; met rade B. worden, het besluit nemen.
b) van een lichamelijken toestand; met siecten, siecheden b., met ziekten behept; met honger b., grooten
honger hebbende; met lancevel b., pleuris hebbende,
16) bevaen, deelw.: a) gestemd. b) bevreesd, beangst.
e) verliefd. d) verblind. 17) rechtsterm: sin hovet b.,
gaan naar de juridische moederstad om aldaar een
vonnis te halen.
Bevaert. Zie bed e v a e r t.
Bevallen, st. ww. — I. Intr. i) Vallen zóó dat
men iet kan opstaan. 2) te bed gaan liggen met
het vooruitzicht het niet spoedig
P g te verlaten ( met
den gen. of van, van kinde bevallen). 3) bezwijken,
te kort schieten. 4) te kort schieten in zijn bewijs,
in het ongelijk gesteld worden (ook met van) ; in
ere sale (dinc) b., in den onrechte b., in het ongelijk
gesteld worden, zijn zaak verliezen; ook int onrecht
bevallen werden; in ene core b., schuldig bevonden
worden aan vergrijp tegen eene keur; B. van ene crone
(klacht), schuldig bevonden worden aan een vergrijp;
in ene borchtochte b., verplicht zijn den borgtocht te
storten; in den rechte b., in zijn actie in het ongelijk
gesteld worden; in eenre orconde b., in het gebreke
blijven in het bijbrengen van de vereischte getuigen;
in ede b., te kort schieten in het doen van een eed,
nl. doordat de eed niet in den bepaalden vorm
wordt uitgesproken. 5) gebeuren; ie dele b., ten deel
vallen. 6) uitvallen, afloopen. 7) een inval doen. 8)
)

-

waarneembaar. —

Bevankeljjaheit.

Bevaren, st. ww. — I. Intr. Belanden, blijven,
in met waer beginnende zinnen. — II. Trans. t)
Binnen zijn bereik krijgen, vangen. 2) aantreffen,
vinden; een beter B. an enen, iets beters vernemen,
te weten komen van iemand. 3) aanvallen; de hand
slaan, aan een goed ; deelw. bevaren, ontsteld.
Bevaren, zw. ww. tr. Bevreesd maken.
Bevaren, deelw. bnw. Ervaren. — Bevarenheit.
Bevaringe,znw. ; vr. Het slaan van de hand
een goed, nbezitneming.
inbezitneming.
Bevaruwen. Zie beverwen.
zw•
ww. tr. Vastmaken.
Belasten,
Bevaten , zw. ww. tr. i) Beetpakken; innen. 2)
beperken, doen ophouden. 3) omvatten. 4) B. met,
opvullen, vullen met.
Bevechten, -vichten, st. ww. tr. Bevechten;
eene stad aantasten; dat niet te beveehtene en es, onneembaar.
Beveden, zw. ww. tr. Beoorlogen, vijandelijk
behandelen.
Bevedet, beveel, bnw. In vijandschap met iem.
Beveel. Zie bevele.
Beveelnisse, -velenisse, znw. vr. i) Bevel. 2)
aanbeveling, het zich opdragen aan de bescherming
van God of een heilige. 3) hetgeen iemand toevertrouwd is.
Beveelre. Zie b e v^e 1 e r.
Beveinoten . Zie b e v e n n o t e n.
Beveinsen. Zie bevensen.
Bevel, znw. o. Hetzelfde als b e v e l e.
Bevele, beveel, znw. o. i) Macht. 2) bevel, opzicht.
Bevelen, st. ww. tr. i) In iemands gemoed wegleggen, iem. aanmanen; iem. op het gemoed drukken, iem. iets aanbevelen; ellipt. (eig. bevelen te sine)
iem. gelasten ergens te zijn en te blijven; iemand
doen leggen in eene gevangenis. 2) opdragen, iem.
de zorg voor iem. of iets aanbevelen; een bevolen
dinc, iets dat men iem. in bewaring heeft gegeven;
een bevolen ambacht, de taak, het ambt dat aan
iem. is opgedragen; aan iem. toevertrouwen, een
geheim; enen ene maget b., haar aan iem. uithuwen;
enen te Gode b., iem. en zijne belangen aan God
opdragen; iem. vaarwel zeggen, bij het heengaan
den zegen over iem. uitspreken; Godevolen, als
zegenwensch; duvelvolen, als verwensching; enen
den vrede b., iem. den vrede Gods toewenschen;
hem B. in den vrede, zich zelf de zegeningen van
den vrede Gods toewenschen; iet den duvel b., het
vervloeken, verwenschen. 3) overlaten. 4) gelasten.
Bevelenisse. Zie b e v e e 1 n i s s e.
Beveler, - veelre, -veeldec, znw. m. i) Lastgever;
hij die last geeft tot eene arrestatie. 2) gebieder,
opziener.
Bevelhebber, znw. m. Bevelhebber, opzichter.
Beveljo, bnw. Verschrikkelijk. Van beven.
Bevelinge, znw. vr. t) Opdracht. 2) lastb rie£
3) aanbeveling, het opdragen van zich zelf of een
ander aan God of een heilige. 4) bevel.
Bevellen g zw. ww. tr. i) Ten val brengen; die
sonden b., overwinnen. 2) een einde maken aan iets;

BEVREDINGE.

BÈVELLIKE.
iets stuiten, tot bedaren brengen; enes blame b.,
iemands slechten naam tegengaan. 3) belemmeren.
Bevellike. Zie b e v a l l i k e.
Bevelt. Zie be6ve1t.
Beven, zw. ww, — I. Intr. i) Beven, van eerbied, van angst, bibberen ; als znw., angst. 2) sidderen. 3) ergens tegen op zien, een afkeer hebben
van iets. 4) dreunen, schudden van den grond, de
aarde. 5) zich bewegen, heen en weer gaan ; van
water, kabbelen, vloeien. — II. Trans. Doen beven,
de aarde (van God) ; enen b., iem. doen beven, hem
vrees aanjagen; die bevende doemsdach, dat b. ordeel,
de verschrikkelijke oordeelsdag.
Bevonden. Zie bevinden.
Bevenelle, znw. vr. Pimpernel, steenbreker.
Bevennoton, -veinoten, zw. ww. tr. Iemands
vennoot worden, eene verbintenis met iem. aangaan.
Beveusdelike, : veinsdelike, bijw. Valschelijk.
Bevensen, -veansen, zw. ww. tr. Veinsen, ook
hem bevensen; deelw. bevenset, - veinst, geveinsd,
valsch.
Bevensinge, -vensicheit, znw. vr. Veinzerij.
Bevenst. Zie bevensen.
Bevenstheit, -veinstheit, znw. vr. Geveinsdheid,
valschheid.
Bever, znw. m. Bever, het dier; bevervel.
Beverden, zw. ww. tr. i) Beslechten, een twist;
den vrede herstellen tusschen. 2) beschermen. 3)
beletten. 4) af brengen, af houden (met van). 5) zorgen voor, besturen.
Beveripn, -en, bnw. Van bevervel gemaakt,
kastoren.
Beversoul, znw. m. Bevergeil; de teelbal van
den bever, als geneesmiddel gebruikt.
Beversijn, znw. m. Hetz. als b e v e r s c u l; beverszjnolie..

Bevert. Zie bed evaert.
Beverwamme, znw. vr. Buik van het bevervel.
Beverwen, *- varuwen, zw. ww. tr. Beschilderen,

kleuren; rood verwen, met bloed.
Bevesten, zw. ww. tr. i) Bevestigen, eig. en
overdr., ook als krijgsterm; hem b., zich versterken
tegen een aanval. 2) bevestigen, verzekeren. 3) bevest
sijn met, iets bevatten; met iets verbonden zijn;
drachtig zijn.
Bevestigen, zw. ww. tr. Hetz. als b eves ten, i).
Bevestinge, znw. vr. Bevestiging, versterking.
Bevichten. Zie bevechten.
Bevieken, zw. ww. tr. Treffen, raken.
Bevillen, zw. ww. tr. Afvillen.
Bevinden, st. ww. tr. i) Vinden. 2) schuldig bevinden. 3) uitdenken. 4) vernemen; opgeteekend
vinden. 5) ondervinden, gevoelen; doorleven. 6) onderzoeken, navorschen. 7) bezoeken.
BeVing0, znw. vr. i) Beving, trilling; het beven,
het schudden van den grond, vgl. e r t b e i n g e.
2) siddering.
Bevist, ruw. o. Bevind, waarneming; ibevind
van der sake (z6de eeuw).
Beoissehon zw. ww. tr.; een water b., over de
geheele uitgestrek
theid er de vischvangst in uitoefenen.
Bevlechten, st. ww. tr. i) Omvlechten, omkronkelen. 2) bi' wijze van vlechtwerk omgeven.
bnw. Met vleesch begroeid, door
J
Bevlees(ch)t,
vleesch bedekt (van inwendige deden van het lichaam).
Bevlecken, zw. ww. — I. Trans. Bevlekken;
ook wederk. — II. Intr. Vuil worden; in een slech-

v

ten naam komen.

Bevlecker, znw. m. Hij die iem. tot zonde brengt,
een smet is voor anderen.
Bevleekinge, znw. vr. i) Bezwalking van iemands
goeden naam, slechte naam. 2) verontreiniging van
iemands gemoed of geloof.
Bevieet, deeles. bnw. i) Bevlekt, eene vlek of
vlekken hebbende, van eene akte. 2) bezoedeld, onrein. — Bevleetheit.
Bevliegen, st. ww. tr. i) Vliegende bedekken,
overstuiven. 2) om iets heen vliegen.
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Bevliált, st. ww. tr. Netjes leggen (vlijen) op of

onder iets.

Bevlieten, st. ww. tr. Bevloeien, overstroomen,
overgieten ; deelw. bevloten met, met iets overgoten,
nat van iets.
Bevloeyen, -vloyen, - vloeden, zw. ww. -- I.
Trans. i) Nat maken ; bevloedet met tranen, nat
van tranen. 2) overstroomen. — II. Intr. i) Nat
worden, gedrenkt worden. 2) onderloopen, onder
water staan.
Bevoegelije, -voechlijk, bnw. Handelbaar, vreedzaam.
Bevoegen, -vuegen, zw. ww. tr. i) Iem. leiden,
richten, brengen ; een gemoed, in eene zekere stemming brengen. 2) iets toevoegen, aanbrengen.
Bevoel, znw. o. Gevoelen, meening; gramschap
die net b. van redone shat, waarvoor men meent
eene gegronde reden te kunnen aanvoeren.
Bevoelen, -vuelen, zw. ww. tr. i) Gevoelen; als
wederk., zich gevoelen, in zich gevoelen dat men
iets is. 2) gevoelen, overtuigd zijn. 3) gewaar worden;
sonder b., ongemerkt, ongevoelig. 4) begrijpen ; als
znw., begrip, verstand, inzicht. 5) ondervinden.
Bevoelentheit, znw. vr. Gevoel.
Bevoelicheit, znw. vr. Hetz. als b e v o e 11 ij cheit.
Bevoelinge, znw. vr. i) Aandoening, gewaar
2) meening, inzicht; dunk aangaande zich
-wording.
zelven. 3) gevoel.
Bevoell e, -voelijc, bnw. i) Gevoelig, merkbaar.
2) gevoel hebbende, fijn ontwikkeld.
Bevoell cheit, znw. vr. Gevoeligheid, gevoel.
Bevoelt e -voelike, bijes. Duidelijk, zóó dat
ieder het voelen of begrijpen kan.
Bevoeren, zw• ww. tr. Vervoeren, wegbrengen.
Bevoetstapt > bnw. Voetstappen vertoonende,
van den grond.
Bevogeden, -v►oochden, W. ww. tr. Een voogd
aanstellen over.
Bevogelenj zes. ww. tr. Een water b., er de
jacht op waterwild mogen uitoefenen.
Bevolgen, zw• ww. tr. Vervolgen; iet an (bi)
enen b., goedkeuring voor iets van iem. vragen.
Bevonnissen, zes. ww. tr. ei) Een schuldbrief
voorzien van een vonnis om de uitwinning van een
pand ten uitvoer te leggen. 2) vonnissen, iemand.
Bevoochden. Zie b e v o g e d e n.
Bevorderen, -voorderen, zes. ww. tr. Bevoordeelen.
Bevoren, Bevorents, bijw. Eertijds.
Bevorewerden, -voorwaerden, zw. ww. tr. Bedingen, bij contract bepalen.
Bevormen, zw. ww. tr. Vormen, afbeelden.
Bevonden, zw. ww. tr. Wikkelen; hem b. in,
zich wikkelen of verstrikken in iets.
Bevrachten, -vrechten, zw. ww. tr. Bevrachten,
een schip; laden, goed in een schip.
Bevrachtinge, znw. vr. Bevrachting.
Bevragen, zw. ww. tr. Onderzoek doen bij iemand.
Bevredebrief, znw. m. Een schriftelijk stuk ten
bewijze dat tusschen twee partijen een voorloopige
vrede is tot stand gebracht.
Bevreden, zw. ww. tr. i) Bevredigen, tot rust
brengen; enen doden b., eene zielmis laten doen voor.
2) strijdende partijen, tot vrede brengen, iem. vrede
verschaffen; eenen rechtdach, een recht b., een vrede
voor een rechtdag afkondigen; ook bevredigen. 3 )
ten einde brengen, uitmaken. 4) beschermen; beschermen tegen, verlossen van (met van, vore of
jegen), bevrijden. 5) iem. de naleving van iets verzekeren, eene bepaling naleven. 6) afsluiten. 7) aan
het algemeen gebruik onttrekken, heiligen, wijden.
8) besturen, administreeren. 9) voorkomen. to) te
niet doen, kwijtschelden.
Bevreder, znw. m. Bestuurder, opziener.
Bevredigen. Zie be vrede n.
Bevredinge, znw. vr. i) Geruststelling, opwek
2) het van hooger hand tot vrede brengen van-king.
j

ii
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twee strijdende partijen. 3) het afkondigen van een
vrede voor een rechtdag of rechtszitting.
Bevreest , deelw. bnw.
Bevreestheit, znw. vr. Vrees.
Bevremden. -fremen, zw. ww. wederk. Zich
bevreemden, zich verwonderen.
Bevresehen, zw. ww. tr. Uitvorschen, opsporen.
Bevresen, zw. ww. — I. Trans. Bevreesd maken,
i gevaar brengen. — II. Intr. Vreezen.
verschrikken ; in
Bevriën, zw. ww. tr. i) Beschermen. 2) omheinen, afzetten. 3) afweren. 4) iem. vrij houden. 5) b.
in een ambocht, iem. de vrije uitoefening van zijn
beroep toekennen; iem. machtigen tot het uitoefenen van een bedrijf. 6) beur jt sin in enes geest, in
iemands geest, met uitsluiting van anderen, woning
hebben, van God.
Bevrienden, -vrenden, - vrinden, zw. ww. wederk. Zich vrienden verwerven.
Bevriesen, st. ww. intr. Bevriezen, vastvriezen.
Bevrjjt, bevries, bnw. Veilig.
Bevr#)theit, znw. vr. Veiligheid.
Bevrinisse, znw. vr. Bevrijding.
Bevroeden, -vroden, zw. ww. — I. Trans. i)
Iem. onderrichten, inlichten; hein laten b., zich laten inlichten. 2) mededeelen, leeren. 3) begrijpen;
als znw., meeping; bevroel sin, ingelicht zijn, zeker
zijn, weten; niet bevroel zijn, niet goed onderricht
zijn, verkeerd handelen. = II. Intr. Verstand hebben. -- III. Wederk. i) Verstandig zijn, inzicht
hebben; verstand hebben van (met ane). 2) begrij pen. 3) weten. 4) zeker zijn van iets.
Bevroedieheit, znw. vr. Beteekenis.
Bevroedom, znw. o. Zienswijze, advies.
Bevroet, znw. o. i) Verstand, inzicht. 2) mede.
deeling; bevroet doen, mededeelen.
Bevroet, deelw. bnw. van b e v r o e d en. Wijs,
verstandig. — Bevroetheit.
Bevronen, zw. ww. tr. In beslag nemen (door
er een kruis op te zetten).
Bevrooehden, zw. ww. intr. Zich verheugen.
Bevroren, zw. ww. tr. Doen bevriezen.
Bevroren, deelw. bnw. Koud, ongevoelig.
Bevrucht, deeles. bnw. Bevreesd, bang,
Bevrucht, bnw. Bevrucht, zwanger.
Bevruchten, zw. ww. tr. Bevruchten, bezwangeren.
..Bevruchten, zw. ww. wederk. en intr. Bevreesd
zijn, vreezen.
Bevrucbtinge,- znw. vr. Bevruchting.
Bevulen, zw. ww. tr. Bevuilen.
Bernren, zw. ww. tr. Aanvuren.
'Bewachten, zes. ww. -- I. Trans. i) Bewaken;
terughouden van (met van). 2) beveiligen; vrijwaren
voor (met van). 3) opzicht houden over, regeeren.
4) beloeren. 5) letten op, zuinig zijn op, den tijd. —
II. Wederk. Zich ergens voor wachten.
Bewachter, znw. m. Beschermer.
Bewachtsam, bnw. Behoedzaam, op zijne hoede
tegen (met van).
Bewaeyen, -wayen, -weyen, zw. ww. tr. i) Aan
waaien tegen. 2) streelen, b. met ydele lio/'e.-waien,
BeWaec, znw. o. Wacht, toezicht.
Bewaen , znw. m. Twijfel.
Bewaent, -waynt, deelw. bnw. i ) Verdacht. 2)
valsch, ijdel. 3) waanwijs, verwaand (van hem bewonen).

Bewaerheiden, bewareden, -wareiden, -wanden,
- wareten, zes. ww. tr. Enen b., het overtuigend bewijs leveren, dat iem. zich aan een misdrijf heeft
schuldig gemaakt; iet b., het in rechte bewijzen.
Bewaerlije, bnw. Bewaard kunnende worden.
Bewaernen. Zie b e w a r e n e n.
Bewaernisse, znw. vr. i) Bescherming. 2) beschutting. 3) instandhouding. 4) verdedigijg. 5) bevestiging, bekrachtiging. 6) bewaking, gevangenhouding. 7) waarborg.
Bewaerre. Zie b e w a r e r.
Bewaerstede, znw. vr. Bewaarplaats.
Bewaert. Zie b e w a r e n, ie en 3de art.

BEWARER.
BeW8gen, st. ww. tr. Gewagen van.

Bewaken 1 st. ww. tr. Een wakend oog houden op.
Bewallen, zw. ww. tr. Omwallen, ommuren.
Bewandelt, -wanden, bnw. i) Bereisd. 2) zich

met iem. ophoudende.
Bewanderen, zw. ww. tr. z) Beloopen, oploopen.
2) bewandelen, bewonen.
Bewandert. Zie bewandelt.
Bewanen, zw. ww. — I. Trans. i) Wanen,
meenen ; houden voor ; enen wis bewanen. 2) vermoeden. 3) verdenken. Vgl. b e w a e n t. — II.
Wederk. i) Meenen. 2) verwachten; met eene ont.
kenning, geen vermoeden hebben op ; geen hoop
hebben op.
Bewaninge, znw. vr. i) Meening. 2) vermoeden.
3) verdenking, argwaan.
Bewant, znw. o. i) Bestuur, macht; rechtsgebied. 2) toestand. 3) het laten blijven in denzelfden
toestand, uitstel. 4) vrije tijd, gelegenheid (oostmnl.).
Bewant, bnw. i) Gesteld, in een zekeren toestand zijnde. 2) verwant. 3) als znw., onderhoorige,
die onder eene plaats ressorteert.
Bewantheit, Bewantnisse, znw. vr. i) Gesteldheid. 2) verwantschap, vriendschappelijke gezindheid.
Bewapenen, zw. ww. tr. Ten nadeele der schuld
overdragen (een goed). Vgl. v e r w a p e n e n.-eischr
Bewarden. Zie b e w e r d e n.
Bewaren, zw. ww. — 1. Trans. i) Toezicht
houden, inspecteeren. 2) het oog houden op iets, iets
administreeren. 3) het bevel voeren over. 4) letten
op. 5) het oog over iemand of iets laten gaan, beschermen ; enen bewaren nietten sacrament, iem. beschermen, beveiligen tegen den duivel door enz. ;
beschermen tegen (met van, vore) ; deelw. bewaert,
beschermd ; veilig, gerust ; beweerde kant, eene
veilige plaats. 6) eene plaats versterken ; iem. uit
wapenen; deelw. bewaert, gewapend. 7) iem.-rusten,
verzorgen; deelw. bewaert, gediend met iets, tevreden. 8) gereed maken. 9) voorzien van; deelw.
bewaert, voorzien van, begaafd (met van, met) ; van
nidderschafre b., met ridderlijke eigenschappen toegerust. io) iets in orde brengen. ii) ten uitvoer
brengen; een termijn waarnemen; behandelen, eene
rechtszaak; zijn recht doen gelden; nakomen, eene
verplichting, verordening. 12) enes stede b., iemands
functiën waarnemen. 13) bij of van iemand gedaan
krijgen; van iem. verwerven (met ane, met). 14)
waarborgen; - bewaert zijn met, door iets gewaarborgd zijn; die weert sal sines: gast b., moet voor
zijn klanten opkomen. 15) beleggen, veilig plaatsen,
geld. i6) besteden, plaatsen, aanwenden. 17) een
recht b., het handhaven, de eene of andere daad
doen om te maken dat men dat recht niet verliest.
i8) ene schouwe b., eene schouw of een onderzoek
behoorlijk kunnen doorstaan. — II. Wederk. i) Zich
betoomen. 2) zich in acht nemen. 3) zich beschermen tegen (met van). 4) zich in staat van tegenweer brengen; deelw. bewaert, in staat van tegenweer, op zijn hoede. 5) zich van het noodige voorzien, zich toerusten met iets (met van). 6) zich
voorbereiden; deelw. bewaert, voorbereid. 7) eene
wettige verontschuldiging aanvoeren ; zich het behoud
van zeker recht waarborgen.
Bewaren, zw. ww. tr. Hetz. als b e w e r e n.
Afweren, voorkomen.
Bewaren, bewarig en, , - weren, zw. ww. tr.
Eene zaak overtuigend bewijzen; deelw. bewaert,
gewaarmerkt, echt.
Bewarenen, - warenen, zes. ww. — I. Trans.
i) In staat van tegenweer brengen; bewarent, toegerust. 2) toerusten met. — II. Wederk. Zich voorzien van (met met).
Bewarenen, -warnen, zes. ww. intr. Waarschuwen, opkomen tegen.
Bewirent. Zie bewarenen.
Bewaren? -waerre, znw. m. i) Bewaarder; hel
kelderwachter; a»mbachtsb.; z. aid. 2) re--lenarb.,
gent, bestuurder. 3) beschermer, van Christus.
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BeWaringe, znw. vr. i) Bewaring. 2) bescher-

ming. 3) veiligheid. 4) wapening. 5) versterking,
sterkte. 6) wettige verontschuldiging.
BewarmeII - roermen, zw. ww. — I. Trans. Ver warmen, koesteren. — II. Intr. Warm worden.
Bewarp . Zie bewerp.

Bewarven . Zie bewerven.
Bewasemen, zw. ww. tr. Door een dampbad
tot ontspanning brengen, een ziek lichaamsdeel.
Bewassen,st. ww. intr. Begroeien ; deelw. bewassen, begroeid.
Bewateren, zw. ww. tr. Besproeien ; deelw. be:
watert, van water voorzien, besproeid.
Bewatermarot . Zie b e l a n t m a r c t.
Bewedemen, zw. ww. tr. (oostmnl.). Eene lijfrente toekennen aan (eene vrouw).
Bewederen, zw. ww. intr. Een onweder (slecht
weer, storm enz.) doorstaan ; deelw. bewederi, door
slecht weer belemmerd, op gunstig weder wachtende.
Beweent, bnw. Beschreid, in tranen.
Beweert. Zie bewaert bij bewaren, 3de Art.
Beweerte, znw. vr. Belemmering; b. doen, be

letten.
Bewegeljjc, bnw. i) Beweeglijk, beweegbaar.
2) hetgeen iem. in een anderen (gemoeds)toestand
brengt. 3) roerend. 4) iemand ergens toe brengende;
bewegelike oirsaken.

Bewegeljjcheit, znw. vr. i) Beweegbaarheid,
beweeglijkheid. 2) ontroering.
Bewegen, zw. en st. ww. i) Van plaats of toestand doen veranderen, iets of iem. ergens naar
toe brengen; bewegende orsaken, beweegredenen.
2) overwegen, deelw. bewegel, beweecht, ook bewegen, vastberaden. 3) in beweging brengen; treffen,
er toe brengen; deelw. bewegen, bewogen, geroerd;
b. smet barmlaerlicheit, met medelijden bewogen;
b. tot medeliden ; b. tot, bewogen of gebracht tot iets.
Bewegen 9 zw. ww. — I. Trans. i) Op weg
brengen, geleiden. 2) besturen, regelen. — II. Wederk.
Zich op weg begeven; beweget lijn, onder weg zijn.
Bewegenisse, znw. vr. Beweeggrond.
Beweger, znw. m. Hij die iets beweegt of in
beweging brengt, van God.
Beweginge n znw. vr. i) Beweging, het in beweging brengen. 2) beweging, roersel.
Bewekelijo, -weycljc, bnw. Zachtaardig.
Beweken, -weiken, zw. ww. tr. Zacht maken of
stemmen.
B@Wecken zw. ww. tr. Opwekken, verontrusten.
Beweldigen, zw. ww. tr. Zich meester maken van.
Bewelf, znw. o. Gewelf, dak, verwulft; huis.
Bewellen, zw. row. tr. Bedekken, overdekken.
)

Beurelt, znw. o. Macht, bezit.
Bewellen, - wulven, zw. ww. tr. Een verwelf
of verwulft maken aan een huis; deelw. bewelvet,
-wulvet, verwelfd, gewelfd; bewulvede keldenaren.

Bewenden j - winden, zw. ww. — I. Intr. Wenden; deelw. bewant, gekeerd; bereid (met te). —
II. Trans. i) Richten, brengen. 2) inrichten, regelen.
3) onderwerpen, dwingen. 4) toepassen. — III.
Wederk. i) Zich wenden. 2) een keer nemen, met
eene zaak als ondw.; deelw. bewant, in een zekeren
toestand zijnde; het is bewant, de toestand is van
dien aard ; daer en is niet aen bewant, dat geeft niets.
Bewenen, - weiven, zw. ww. — I. Trans. Rouw
bedrijven over, betreuren, beweenen, beklagen; als
znw., rouw, droefheid. — II. Wederk. Zich beschreien; vooral deelw. beweent, nat van tranen. —
III. Intr. Weenen.
BeWeninge, znw. vr. Geschrei.
Beweno. Zie bewinc.
Bewentelen, zw. ww. tr. Rondwentelen; van
alle kanten in iets wentelen; een varken int slj/c
bewentelt.

Bewerden, -warden, zw. ww. intr.; enen laten

b., iem. laten geworden.

Bewerden, Bewerdigen , zw. ww. tr. Bekleeden met een ambt of waardigheid. — Bewerdinge.
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Beweren zw. ww. tr. i) Beletten, afweren. 2)
vermijden. 3)' verdedigen.
Beweren. Zie bewaren, iste en 3de Art.

Bewerenen, zw. row. tr. Beschermen.

BeWerf, znw. 0. Sin b. maken, toebereidselen

maken.

Bewerken, zw. ww. tr. i) Bearbeiden. 2) ver

omheinen, insluiten ; vgl. b e w r achten.-orzaken.3)
Bewerp, -warj5, znw. o. i) Ontwerp, vooral in
de bouwkunde. 2) schets, patroon. 3) concept, ontwerp.
Bewerpen, -women, st. ww. — I. Trans. i) Iem.
met iets werpen. 2) met eene laag van de eene of
andere stof bestrijken; pleisteren, verven; afzetten met
edele metalen. 3) begraven. 4) ingriffen, uithouwen
(met in). 3) ontwerpen, schetsen; overleggen. 6)
bezwaren ; met servituut beworJen . — 11. Wederk.

Zich toevertrouwen aan, zich verlaten op, zich ver
-voegn
bij iemand.

Bewerpinge znw. vr. Schildering, het schilde-

ren; b. van beenden.
Beverren. Zie b e w o r r e n.
BeWerven, - warven, st. row. — I. Trans. r)
Verwerven ; bezorgen, aan de hand doen. 2) veroorzaken. 7) zich verschaffen. — II. Wederk. Zich
toeleggen op.
BeWessen, wissen ; ook bemesten, zw. ww. --- I.
Trans. i) Ten uitvoer brengen. 2) van het noodige
voorzien (met van of met) ; deelw. bewest, voorzien
of vervuld van. 3) besturen. — II. Wederk. i) Zich
beschermen tegen (met van). 2) zich van het noodige
voorzien, zich voorbereiden ; zich voorzien van (met
van, 'net). 3) voor zich zelf zorgen.
BeWest, voorz. Ten westen van (met den dat.).
Bewesten. Zie b e w e s s e n.
Bewesten, voorz. Hetz. als b e w e s t.

BeWesthalf, bijw . en voorz. Aan de westzijde (van).

Beweten, onr. ww. wederk. Bij zijne kennis zijn.
Bewetten, zw. ww. tr. In rechte behandelen.
BeWettigen, zw. ww. tr. i) Berechten, eene
zaak. 2) de wetten toepassen op, straffen. 3) bekrachtigen. 4) fnachtigen. 5) zich beroepen op eene
riviligeerde hoedanigheid.
gesewevloii^ st. ww. tr. i) Wevende bedekken.
2) doorweven, doorzaaien; fijn bewerken, netjes inrichten, zijne woorden. 3) enen b., vervullen, met
eene zaak als ondw.; enen bewevei die schalcheit,
hij ' is van boosheid vervuld, doortrokken. 4) op het
touw zetten, uitvoeren, tot stand brengen. 5) vormen, inrichten; het is beweven met, het staat geschapen met. 6) verschaffen, zich bezorgen.
Bewien, zw. ww. tr. Wijden (met gewijd water).
Bewleren, zw . ww. tr. Zich met iets bezig houden.
Bewieroken, zw. ww. tr. Wierook branden ter
eere van (een god).
Bewi en, zw. ww. tr. Bestrijden, aanvallen.
Bewncopen, zw. ww. tr. Door den vorm van
wijnkoop eene overeenkomst sluiten.
Bewijs, znw. o. i) Aanwijzing, leering; bewijs
doen, aanwijzing doen. 2) aanwijzing, verantwoording. 3) aanwijzing eener betaling. 4) aanwijzing en
uitkeering van een erfdeel.
Bewilen, bijw. Somtijds.
Bewilleeoren, zw . ww. tr. Toestaan.
Bewilligen, zw. ww. tr. i) Overhalen. 2) toestaan, in iets toestemmen — Bewillinge .
Bewimpelen, zw. ww. tr. i) Met een wimpel,
d. i. sluier, bedekken; wederk., zich sluieren; verbloemen, ergens doekjes om winden. 2) bedekken,
inwikkelen. — Bewimpelinge.
Bewin, znw. o. Het telen of fokken; het aantal
jonge dieren dat men in een jaar aanfokt.
Bewinden, st. ww. -- I. Trans. i) Inwikkelen,
metiets
ets (met in, met) ; bewimpelen, ver
verbergen, dat in devangelie bewonden-bloemn.2)
legel. 3) verstrikken, vooral deelw. bewonden. — II.
Intr. i) Zich onderwinden, iets ondernemen. 2) zich
ergens toe zetten. 3) beproeven, zich moeite geven.
4) zich bemoeien met, aan iets deel nemen; als
.

,

.
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znw. bewinden, leftel b-s., het zich niet bemoeien met
dingen waarmee men niet noodig heeft. 5) zich het
lot aantrekken van iem. 6) zich bezig houden met
iets. 7) ten uitvoer brengen, doen. 8) zich iets aan
-matigenof .
Bewinder, znw. m. i) Bewindvoerder. 2) hij die
in iemand.
emand.
Bewindich, bnw. Bemoeiziek, wijsneuzig.
Bewinc, -* wenc, znw. m. Wenk, knik; leiding.
Bewinnen, st. ww. tr. Bebouwen.
Bewint, znw. o. i) Administratie, bewind. 2)
macht, gezag. 3) rechtsgebied ; omvang van eene
bezitting. 4) betrekking, bediening.
Bewinteren zw. ww. intr. Overwinteren.
Bewiselijc, -wijsl/c, bnw. i) Bewijsbaar, wat
kan worden aangetoond, ook in rechte.
BewiseII st. en zw. ww. tr. i) Wijzen. 2) aanwijzen; als zn
w., aanwijzing, uiteenzetting; iem. eene
plaats aanwijzen, uitdrukkelijk noemen. 3) aantoonen,
mededeelen ; door zijn voorbeeld toonen ; bisjbel bewisen, een voorbeeld geven; met een boek of ge
als ondw., verhalen. 4) onderwijzen; der-schrift
naturen b., hetgeen de natuur aan een dier leert
of ingeeft, instinkt. 5) regelen; als znw., regels. 6)
toewijzen. 7) goederen aanwijzen waarop de schuld
kan worden verhaald, ze daarvoor verbinden . (met
oft); een cijns, eene rente op iets vestigen; een kapitaal of onroerend goed aanwijzen en de rente
daarvan of een gedeelte voor een bepaald doel bestemmen; in het pass., eene assignatie hebben op
iemand. 7) uitkeering doen aan iemand. 8) ergens
voor instaan. 9. aan den dag leggen, bewijzen; als
znw., bewijs, kenteeken; in bewisen, ten teeken, ten
bewijze. zo) verschaffen, eene welkome zaak; enen
ene aelmoesene b.; aandoen, eene onaangename bejegening; enen quaet, schande, onrecht b. II) volbrengen, doen; goede werken b. — II. Wederk.
Zich gedragen, zich toonen.
Bewisenisse, znw. vr. Aanwijzing, vooral de
aanwijzing van een goed tot zekerheid; de aldus
verzekerde vordering.
Bewiser, znw. m. i) Hij die aantoont, toonder.
2) hij die iets bewijst, bekrachtigt.
Bewisinge, znw. vr. i) Uitwijzing, uitspraak.
2) aanwijzing, opgave. 3) verantwoording; rekeninge
ende b., rekening en verantwoording. 4) toewijzing
van een bepaald goed, b.v. als erfdeel, aanwijzing
tot zekerheid, ook de zekerheid zelve, assignatie.
5) uitkeering. 6) bewijs: a) kenmerk. b) waarheidsblijk. 7) onstige b., het bewijzen van gunsten, genegenheid. 8) het doen of tot stand brengen; b.
van werken, het doen van werken; daden.
Bewissan. Zie b e w e s s e n.
Bewissen, zw. ww. — I. Trans. Bewijzen. —
II. Wederk. Zich vergewissen.
Bewisten. Zie bewessen.
Bewoesten, zw. ww., tr. Vredeloos leggen.
Bewolct, bnw. Bewolkt.
Bewonderen, zw. ww. intr. Zich verwonderen.
Bewonen, zw. ww. tr. i) Bewonen. 2) een recht
b., een recht behouden door op eene bepaalde plaats
te wonen.
Bewoner - woonre, znw. m. Bewoner.
Bewoonlie, bnw. Bewoonbaar.
Beworp enz. Zie b e w e r p.
Beworren, st. deelw. van *beverren. Verward,
ingewikkeld.
B ewortelen , st. ww. intr. Wortel schieten;
deelw. bewortelt, vast geworteld; bewortelt staen,
geworteld zijn in.
Bewonden, st. ww. wederk. Zich schikken in
iets, met iets tevreden zijn.
Bewrachten, - wrochten, zw. ww. tr. i) Afsluiten, versperren. 2) wegbergen, begraven. 3) opsluiten.
Bewriven, st. ww, tr. Wrijven over de geheele
oppervlakte van iets.
Bewroeten, zw. ww. tr. Grond omwoelen, van
varkens gezegd.
;.
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Bewrongelen, zw. ww. tr. Doen stremmen, eene
vaste massa doen worden.
Bewruchten, zw. ww. tr. (oostmnl.). Hetz. als
bewrachten.
* BewAegen. Zie b e v o e g e n, i).
Bewulvet. Zie b e w e l v e n.
Bi voorz. en bijw. — I. Voorz. i) Uit de oorspr.
bet. „rondom" ontwikkelt zich die van ,,omtrent";
a) ten opzichte van. b) met betrekking tot. c) wat
betreft; bi getale. d) ongeveer; achten bi, achten
op ; watt doer bi, wat doet dat er toe. 2) van
plaatselijke nabijheid. a) bij ; bi enen eten, eten met,
in gezelschap van iem. (daarentegen eten met enen,
bij iemand ten eten zijn). b) van — af; bi/herusalem
milen -drie. c) langs; bi der strafe gaen. d) naar;
trecken bi den coninc ; zenden bi den Raus. e) voor,
ten gevalle van ; goet ende bloet bi enen laten. f)
bider herten, uit het hoofd, van buiten (kennen). g)
bider kant hebben, aan de hand houden. h) op — na,
uitgezonderd ; die tit was omgecomen bi twee uren.
3) overdr. a) bi seuwe ende bi lande, te zee en te
land. b) bi west, oost, westelijk, oostelijk. c) bi nachtie,
bi dage (ook benaehte, bedage), bij nacht, bij dag.
d) in het bezit van ; bi siere ere bliven; bi gelde,
goed bij kas. e) bi hem, hoer, slechts bij of met
zich zelven, afzonderlijk. j) in vergelijking van. g)
met een dat. van een lichaamsdeel of een deel der
kleeding waarop eene werking wordt toegepast;
biden hare trecken, enen hangen bider kelen. 4)
van gelijktijdigheid. a) ten tijde van, gedurende;
bi ouden tiden; nu bi dage. b) bi veilen, bij wijlen;
bi staden, bij gelegenheden, bij horten en stooten.
c) op — af, precies; bi enen dage v,iftien jaer. 5)
van omstandigheid en wijze; bi manieren, op de
eene of andere wijze, op de gebruikelijke wijze, naar de
mode; bi sladen, op zijn gemak; bi namen, met een
naam (- heten) ; met name, uitdrukkelijk; bi rade,
met overleg; bi aventuren, misschien. 6) van oor
reden, aanleiding: a) door, uit; eng. by; bi-zak,
avonture, door, bij toeval; bi engiene, barace, orlove;
bi rade, door den raad, de inblazingen van; leven bi
iet, van iets leven. b) door het voorbeeld van; hem
bi enen anderen castiën, zich aan een ander spiegelen; bedieden, beschriven, betekenen bi, duidelijk
maken door het beeld of de vergelijking van; ver
bi, er onder verstaan, er het beeld in zien-staen
van; bi dien vissche mach men verstaen den rondare.
c) volgens den wil van; obdat bi den coninc ware.
d) volgens, bij ; een waf nemen bi der wet; bi costume. e) hierbi, daerbi, hierdoor, daardoor; bi des,
bidien, bidie, daardoor; bi dat, daardoor, omdat;
daarmede of daardoor dat; als voegw., doordien;
bi also dat, voor het geval dat; bi al dien dat, bij
J) om, van reden. g) ten gevolge van, van-aldien.
aanleiding. 7) ter aanduiding der oorzaken van de
kennis, bij ww. van kennen. 8) bij bezweringen en
eedsformulieren, als in de tegenwoordigheid van. 9)
op verbeurte van. — II. Bijw. Nabij, van plaats,
tijd en omstandigheden; verre of bi, ver of nabij;
van bi, van nabij; daer bi, aen ende over sin, bij
eene plechtige handeling tegenwoordig zijn als daartoe verzochte getuigen; het is daer bi dat, het
scheelt weinig of; van — af, twee milen bi, op twee
mijlen afstand.
Biacht, biachter, biachtvader, enz. Zie b i e c h t e.
Bialdien, bijw. Waert bi al dien dat, als het
geval zich voordeed dat. Zie ook bij bi.
Bialso, bijw. Met dien verstande. Vgl. bi.
Bibele bible, bibel, znw. vr. Bijbel.
Bibelsch, bibels, bnw. Bijbelseh; goet bibels, bijbelvast.
Bibliveljcheitr znw. vr. Volharding.
Biblivende, deelw. bnw. Volhardend.
BibliveII st. ww. intr. I) Volharden. 2) bij iets
stilstaan. 3) lbij iem. blijven; als znw., tegenwoordigheíd. 4) toestaan (oostmnl.).
Biblivich, bnw. Verbonden met (met den dat.).
Bibrengen, -bringen, zw. onr. ww. tr. i) Iem
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iets aanbrengen of toevoeren, bij iem. brengen. 2)
iem. iets aantoonen, mededeelen ; rechten b„ zijne
rechten op iets bewijzen; als znw., aanwijzing, betoog. 3) verklikken. 4) tot stand brengen. 5) inkleeden, nl. woorden.
Bibrenginge , znw. vr. Mededeeling, betoog.
Biohteenz. Zie biechte.
Biddelen, zw. ww. tr. Bedelen.
Biddelerse, znw. vr. Bedelares.
Biddeli j e, bnw. i) Wat gevraagd kan of mag
worden. 2) zacht gestemd jegens (met oj5).
Bidden, st. ww. tr. i) Bij iem. op iets aandringen ; ene bede b., een verzoek doen ; b. ende lezen,
God aanroepen, bidden en bijbellezen ; biddende
,dienst. 2) bedelen ; broot b., bedelen ; „dat nyemant
voortmeer bidden en sal in der kerken" ; bidden bi
den husen (zonder uitgedrukt obj.). 3) iem., een onderdaan, een verzoek doen om geld; iem. belastingen
opleggen. 4) liefdegaven inzamelen in de kerk. 5)
verzoeken, Ier brulocht, te like b., ter bruiloft, ter
begrafenis noodigen.
Bidder, -ere, znw. i) Hij die bidt, vraagt. 2) hij
die giften inzamelt. 3) bidder, aanspreker.
Bidderse, znw. vr. i) Zij die verzoekt. 2) zij die
uitnoodigt (ter begrafenis). ..
Biddinge, znw. vr. i) Bedelarij. 2) gebed, het
bidden.
Bide, znw. vr. Het wachten, uitstel; bide doen,
wachten.
Biden, st. ww. — I. Intr. Wachten, dralen;
zonder biden, onverwijld; wachten op (met na, om).
— II. Trans. i) Afwachten. 2) iets uitstellen.
Bidien. Zie b e di.
Bidster , znw. vr. Noodigster . ter begrafenis.
Bidsterige, -strige, - strege, znw. vr. (wvlaamsch).
i) Hetzelfde als b i d s t e r. 2) zij die gaven vraagt,
eene inzameling houdt.
Bie, znw. vr. Bij; niet twee bien, volstrekt niets.
Biebuuc, -buc, -boc, znw. m. Bijenkorf ; vgl.
buuc en buken.
Biecht. Zie biechte.
Bieehtdoehter, znw. vr. Zij die bij een geestelijke te biecht gaat, vrouwelijke biechteling.
Biechte, biachíe, bieclat, bijeht, biechde, znw. vr.
Biecht; biechte sjireken, zijne biecht doen; b. nemen,
horen, ✓de biecht afnemen; te biechten gaen, te biecht
gaan, ie enen, bij iemand.
Biechten, biachten, bichten, zw. ww. — I. Intr.
i) Iemand de biecht afnemen. 2) belijden, niet uitsluitend aan een geestelijke. -- II. Wederk. Biechten ; Item biechten ie, jegen, biechten bij.
Biechter, biachter, znw. m. i) Biechtvader. 2)
belijder: a) geloovige. b) confessor, belijder, iem.
wiens geheele leven eene belijdenis des geloofs is,
doch die niet het voorrecht geniet om het met den
marteldood te eindigen.
Bieehthere, znw. m. Biechtvader.
Biechtinge, znw. vr. Belijdenis van konden.
Biechtvader, biacht -, znw. m. Biechtvader.
Biechtvenster, bcht-, znw. vr. Het venster
waardoor de biecht wordt aangehoord.
Biedegelt, znw. o. Het loon van den bode voor
het doen van eene dagvaarding.
Bieden, st. ww. — Trans. i) Doen weten; goeden dach, g. avont, sinen groet b., iem. goeden dag,
g. avond zeggen. 2) gelasten; ruminge b., gebieden
een gebouw of omheining af te breken. 3) aanbieden;
wedde b., in een proces een weddenschap aangaan
omtrent zijn recht door het aanbieden van een pand;
onschuld b., zich verontschuldigen; aanbieden den
onschuldseed af te leggen; pande b., panden die
men wil executeeren, ter terechtzitting aanbieden
aan wie daarop meer recht kan doen gelden. 4) aan
een god, opdragen. 3) beloven, bieden ende bidden,
door verzoeken en beloften iets trachten gedaan te
krijgen. 6) dal hovet b., het hoofd in den schoot
leggen; die hant (bande) b.; enen den rugge b.; iet
ie monde b., iets in den mond steken; slimme b., (de
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achterpanden van zijn kleeren laten zien), met de
noorderzon vertrekken ; dat sjbere. b., de speer tegen
iem. richten ; enen ftijl b., afschieten. 7) ontbieden,
dagvaarden. 8) aan iemand zijne goede of slechte
gezindheid toonen; enen ere b., lof b., enen (dat.) dienst
b. ; enen onwerde, schazn/', scluznde bieden. 9) iets
ergens brengen. -- II.. Wederk. i) Zich beschikbaar
stellen. 2) zich aanbevelen (— hem gebieden). 3) zich
voordoen ; hem b. te, zich aanbevelen aan.
Biediger, znw. m. Gebieder, naam van een met een
bepaald gezag bekleed persoon in de Duitsche Orde.
Biedinge, znw. vr. Dagvaarding.
Bieen ene, bijw. Bijeen; van bieen, uiteen.
Bieenbliven, st. ww. intr. Bij elkander blijven.
Bieenbringen, -brengen, zw. onr. ww. tr. Bijeenbrengen, verzamelen.
Bieendoen, znw. vr. Vergaderen, te samen
brengen.
Bieendriven, st. ww. tr. Samendrijven.
Bieenhouden, st. ww. tr. Bijeenhouden, bij elkaar houden (b.v. zijne knieën).
Bieeneomen, st. ww. intr. Samenkomen.
Bieennemen, st. ww. tr. Doen bijeenkomen.
Bieenrinnen, st. ww. intr. Samenloopen, stollen.
Bieenroe ien, st. ww. tr. Bijeenroepen.
Bieensehieken, st. ww. tr. (Netjes) bij elkaar
leggen.
Bieensehriven, st. Ww. tr. Per brief bijeenroepen.
Bleentien zw. ww. intr. Bijeenkomen.
Bleentrecken, st. en zw. ww. tr. Bijeentrekken.
Bieenvliën, st.ww. tr. Hetz. als bie ens chick e n.
Bieenvoegen, zw. ww. tr. Bijeenvoegen.
Biecaer, znw. o. Bijenkorf.
Biecorf,, znw. vr. Hetzelfde.
Biel, Bielen. Zie bile, bi1en.
Bien . Zie b e e n.
Bienalleye, znw. vr. Goede reis; afscheidsfeest.
Bieneter, znw. m. Naam van een vogel.
Bienhuve, znw. vr. Bijenkorf.
Bieneaer, znw. o. Hetzelfde.
..
Bieneonine, znw. m. Bijenkoning.
Bienmeester, znw. m. Opzichter over de bijenkorven (?).
Bienmoeder, znw. vr. Bijenkoningin.
Bienstede, znw. vr. Plaats voor bijenkorven.
Bienswerm, znw. m. Bijenzwerm.
Bienviueht, znw. vr. Het uitvliegen der bijen (?).
B1er, znw. o. Bier; een bier, eene bepaalde hoeveelheid bier; verklw. bierkm; van énen biere drinken, hetzelfde lot ondergaan; bier brouwen, een
plan beramen; enen bier brouwen, iem. eene kool
stoven.
Bierassise, znw. vr. Bieraccijns.
Bierberrie, znw. vr. Berrie voor biervervoer.
Bierbeschooyer, -schoyer, znw. m. Hij die
tappers voorziet van van buiten ingevoerde bieren.
Bierboom, znw. m. Boomgeld van het bier, geld
dat bij het in- en uitvaren van de haven voor bierschuiten moest worden betaald.
Bierbroot, znw. o. In bier gedoopt brood,
bierenbrood (?).
Bierbuse, -buise, znw. vr. Eene groote bierkan
met twee handvatsels.
Bieredic, znw. m. Bierazijn.
Bieren, zw. ww. intr. Bier verkoopen.
Biergelt, znw. o. Accijns op het bier.
Bier 1 Ate, znw. vr. Mout.
Bierker
ke znw. vr. De kroeg.
Bierhuus, znw. o. Bierhuis.
Bierkijn -kin. Zie bier.
Bierclo cke, znw. vr. De klok waarmee wordt
aangekondigd dat de bierhuizen moeten worden
gesloten.
Bierlaerse, -lease, znw. vr. Dronkaard, bierbuik.
Bierman, znw. m. Koopman in bier: mv. bier.
,

,

liede, -lude.

Biermate, znw. vr. i) Biermaat, eene bierkan
van een bepaalden inhoud. 2) de hoeveelheid bier,
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die bij verordening voor eene bepaalde som moet
worden verkocht.
Bierplagger, znw. m. Bierslijter.
Bierproever, znw. m. Keurmeester van bier.
Bierschuit, - schout, znw. vr, Onbetaalde verte
herberg.
-ringed
Biersj]8, znw. m. Bieraccijns.
Biersllede, -slee, znw. vr. Slede voor biervervoer.
Biersop , znw. o. Hetz. als b i e r b r o o
Bierstal, znw. m. en o. Bierkraam.
Biersteker, znw. m. i) Biertapper. 2) hetz. als
bierbesehooyer.
Biertapper, znw. m. Kastelein.
Biertaverne, - taveerne, znw. vr. Bierhuis, kroeg.
Biertol, znw. m. De tol, het tolhuis waar inkomende rechten op het bier worden betaald.
Biertonne, -ton, znw. vr. Bierton, biervat.
Biervat, znw. o. Hetzelfde.
Biervliege, znw. vr. Drinkebroer.
Biervoerer, - voerder, -voerre, znw. vr. Hij die
bier aanvoert. — Biervoerdersehap.
Biervoget, znw. m. Opzichter over het bier en
het nakomen der daarop betrekkelijke verordeningen.
Bierve. Zie b e r v e.
Bierwisch, -wesch, znw. m. Stroowisch uitgestoken op eene plaats waar bier wordt verkocht.
Biesachtieh, -echiich, bnw. Op bies gelijkend.
Biesacker, znw. m. Akker met biezen.
Biese, bies, znw. vr. Bies; niet een b., niet het
minste; volstrekt niet.
Biese, bies, znw. vr. Versiersel aan kleedingstukken, boordsel; verkleinw. bieskijn.
Biesgelt, znw. o. Geldelijke bijdrage voor het
bestrooien van den vloer van een kerkgebouw met
biezen: bij feestelijke gelegenheden.
Bi j n, biesen, bnw. Biezen, van bies gemaakt.
Biest znw. vr. (m. ?). De eerste melk der koe
na het kalven; misschien ook: kaas.
Biet, znw. m. Eunuuch, gesnedene.
Bife, znw. vr. Beuzelarij.
Bigaen, st. onr. ww. — I. Intr. Bij iem. gaan,
iem. begeleiden. --- 1I. Onpers. Het gaet mi bi, het
gaat mij .
Bige , znw. Formeel (van metselaars).
Bigebringen, - brengen, zw. onr. ww. tr. Aan
-tone,i
rechte aanvoeren.
Bigeduren, znw. o. Int b., op den langen duur.
Bigelegen, bnw. Nabijgelegen, omliggend.
Bigeleggen. Hetz. als big eb ringen.
Bigen, st. (?) ww. tr. Doen buigen, naar beneden
doen gaan.
Bigenaken, zw. ww. intr. Nabijkomen.
Bigeschiete. Zie bischicken.
Bigestaen, st. ww. intr. Bijstaan.
Bigichte, znw. vr. Verklaring, stellige verzekering. Vgl. b i e c h t e.
Bigichter, znw. m. Hetz. als b i e c h ter.
Bigordel, znw. m. Geldtasch, reistasch; bzgor-

brengen ; gebijstert, tot armoede vervallen. — II.
Intr. Wild rondloopen.
Bijsterheit, znw. vr. Onherbergzaamheid, naarheid.
BMatene, znw. vr. Het wild heen en weer loopgin.
B j steringe. Hetz. als b ij s t e r i e.
Bijsterlike, bister-, bijw. i) Verwonderd. 2)
wanhopig.
Bjjsterlopende, Bjjsterlopieh, bnw. Her en
der dwalende.
Bijt, znw. o. en m. Bijt, in het ijs ; dat he!sche
bit, ,des duvels bit, de hel.
Bijt-eilel, znw. o. Kramp in de ingewanden.
Bptsel, znw. o. jeukte.
Bie. Zie bicke.
Bieainere, -carver, znw. vr. Bijvertrek.
$Kans, bicants. Hetz. als b i c a n t.
Bisant, bijw. Bijna, in tongvallen becant.
Bleke znw. vr. Werktuig om te bikken, bikhanier.
Bie eiaer, znw. m. Steenhouwer.
Biokelen, zw. ww. intr. Met bikkelsteenen spelen.
Biekelsteen, znw. m. Bikkelsteen, bikkel.
Bleken. Zie b e c k e n.
Bieken, zw• ww. tr. i) Houwen, steken. 2) aan -.
vallen. 3) pikken (van vogels).
Bicker, znw. m. Hetzelfde . als b i c k e 1 a e r.
Bickers, -eers, znw. o. Blikaars.
Bioomen, st. ww. intr. i) Geschieden. 2) met
een dat., nabijkomen, naderen; met een verzoek
lastig vallen. 3) ter oore komen.
Bicomste, -comst, znw. vr. i) Bijeenkomst. 2)
samenscholing, complot.
Bilage, znw. vr. i) Bewaargeving. 2) hetzelfde
als ongelt. 3) vgl. beilage.
Bilanges, voorz. met den datief. Langs.
Bilant, znw. o. Aangeslibd land.
Bilde, Bilden. Zie beelde, beelden.
Bile . , bijl, biel, znw. m, Het oogenblik waarop
agde hert tot het uiterste wordt gebracht;
het geja
te bile slaen. 2) tegenweer, strijd; te bile, om strijd.
Bile, bijl, znw. vr. Bijl. Verkiw. bijlkijn.
Bileggen, zw. ww. tr. i) Iets bij iem. of iets
brengen of leggen. 2) aanvoeren, een feit in rechte ;
als znw., aanspraak, bewijs in rechte. 3) er bij leggen, voor iem. op het spel zetten.
Bilen zw. ww. intr. Blaffen.
Bilenden, Bilent. Zie belenden, b e l e n d e t.
Bileve, Bileven. Hetz. als b i 1 e v i n g e, 2).
Bilever, znw. m. Vruchtgebruiker. Vgl. t o c htenaer.
Bilevige, znw. vr. Vruchtgebruikster.
Bilevinge, znw. vr. i) Levensmiddelen, levensonderhoud. 2) levenslang vruchtgebruik.
Bilgat. Zie b i l l e g a t.
Bil ioen, Bilgoen. Zie bill i o e n.
Bilichte, bijw. Bij geval.
Bilidee, st. ww. intr. Voorbijgaan.
Biliggers, st. ww. intr. Bij iem. of iets liggen,
ook van den bijslaap.
Bile, beelc, bulc, buelc, znw. m. Weiland.
Bills, znw. vr. Bil, aarsbil.
Billa, znw. vr. Uitgegroefde molensteen (?).
Bills, znw. vr. Wissel.
Billegat, bilgat, znw. o. Aarsgat.
Billen, zw. ww. tr. Slaan, houwen; scherpen, een
molensteen.
Billencruut, znw.o. Hetz. als bilsencruut.
Billet, znw. o. Billet, briefje.
11C, bijw. Billijk.
Billij Cs, billikes, billix, billex, bitics, biles, bil:,
bijw. Billijkerwijs, zooals vanzelf spreekt. Nu en
dan als bnw.
Billike(n), .-lac, bijw. Hetz. als bill ij c s.

1.

es

<lelsacskijn.

Bihebben, zw. ww. intr. met den dat. Bij zich

hebben.

.

Biheit, znw. vr. Nabijheid.
Bihouden, st. ww. tr. Hem enen b., iemand bij
zich houden.
Bijl. Zie bile.

Bildrager, bilendreger, znw. m. Bijldrager, lictor.
Bijihouwer, znw. m. De werkman die met de

bijl arbeidt, timmerman.

Bijster, bister, bistier, bestier, bnw. i) Losloopende, rondloopend, verbijsterd. 2) uitzinnig; bister
siere sinne ;,00k: verbijsterd (als uitdrukking van het
gelaat). 3) 'verwilderd, onbegaanbaar; bijstert, wildernis; bister tiende, bijstere tiende, tiende van
„bijster"land; bijstervelt, bijstiervelt, hongerland. 4)
woest, niet onderhouden; slecht, vervallen, berooid;
alre hulden b., van alle hulp verstoken. 5) buitensporig.
Bijstore, zw. ww. — I. Trans. Tot armoede

Bill10en, bilgioen, bulioen, bolioen, belgioen, ba

o. Goud en zilver met andere metalen-lioen,zw.
vermengd, en minder karaten edel metaal bevattende
dan bij verordening bepaald was; valsch goud,
valsch geld.
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Billioen, bilgoen, be joep, biloen, znw. o. of m.
Schuins bewerkte kant van hout, steen of metaal, afschuining; ook : schuins bewerkte steen.
Bilode, bilo, tusschenw. Bijlo, waarachtig.
Blloke, znw. vr. i) Gevangenis. 2) kluis, klooster; ook een bepaald klooster te Gent.
Biloken. Zie beloken.
Bilse, znw. vr. Eene giftige plant, bilzenkruid.
Bilsenernut, znw. o. Hetzelfde. Ook belsemcruui.
Bilsensaet, znw. t. Bilzenzaad. Ook belsensael,
beeldensaet.
But, belt, znw. vr. of m. Hoogte, heuvel, belt.
Bom, binne, voorz. met den dat. Hetzelfde als
binnen.
Binap bijw. i) Bijna. 2) ongeveer.
Blnaehte. Zie benachte.
Binachten. Zie b en acht en.
Binaer,, bijw. Hetz. als b i n a.
Binaest, -naeste, - nesten, bijw. Hetz. als b in a.
Binaljjes, -nalecs, bijw. Bijna, haast.
Biname znw. m. en vr. Bijnaam.
..
Binamen, bijw. Uitdrukkelijk.
Binamen, zw. ww. tr. Iem. een bijnaam geven.
Binde, znw. vr. z) Platte ijzeren lat op de velgen
van een wiel. 2) band, streep. Vgl. bende.
Bindel, znw.m. 1)' Bundel. 2) riem, datgene
waarmede men bindt.
Binden, st. WW. -- I. Trans. i) Binden, vastmaken. 2) boeien, knevelen ; enen leeu, enen bere b.,
temmen. 3) verstrikken, vooral in het pass.; gebonden
in sonden, met sonden; ter hellen gebonden, voor
de hel bestemd. 4) kwellen; met evele gebonden.
5) tot slaaf maken; enen in eigj ndoeme binden.
6) binden aan de eischen van maat en rijm. 7) om
wapenen, aanbinden; ba--wikeln.8)dr
niere b., eene vlag voeren. 9) bevestigen, beslaan;
kuipen; binden, een boek; wijn b., wijn persen;
wijn in vaten doen. zo) verbinden, nl. wonden. ii)
verplichten; wederk., zich verbinden tot iets; ver
verplichtend verklaren. 12) verbinden-bindeof
door eene trouwbelofte; (in huwelike) gebonden sun.
13)gebonden tijt,hetz.als bebonden, gesloten
t ij t. 14) binden, belemmeren. — II. Intr. Gebonden, dik worden. — Bindinge.
.
Binder, znw. m. i) Hij die iets bindt; vgl.
hij
er,
kuiper.
2)
die
knevelt,
boeit.
v a t b in d
Bineden, bineven. Zie beneden, b e n e v e n.
Blndien. Zie benediën.
Bindseel. Zie b i n t s e e 1.
Bingelcrunt, -cruyt, znw. o. Bingelkruid.
Binnen, binne, bin, voorz. en bijw. — I. Voorz.
met dat. en gen.; binnen des hofs. i) Van plaats.
Binnen de grenzen van eene bepaalde ruimte; b. stage,
binnen het bereik van een slag; b. den ronden liggen,
geheel en al in zonden liggen; b. baten syn, in het
voordeel zijn; b. velen, zelfs niet binnen een grooten
afstand, d. i. op verre na .niet. 2) van tijd: a) binnen
de grenzen van eene bepaalde tijdruimte; b. Bonnen.
schijn, tusschen het op- en ondergaan der zon;
b. middelen tillen, ondertusschen. b) gedurende;
niet en eten b. drien dagen, b. dezer core, gedurende
den tijd dat deze keur van kracht is. c) in, op, bij,
onder, ter uitdrukking van gelijktijdigheid; b. énen
dage waren si geboren; b. dien avontmale; b. sijnre
tit, zitten jaren, in zijn tijd; hier b., doer b., b.
desen, b. dien, ondertusschen; hierenbinnen; b. den
eersten, zoo spoedig .mogelijk. — II. Bijw. Binnen;
in eene stad; die van b., de bewoners eener stad;
in (te) b., binnen in ; in enen for b., in Babyloniën
b., in sine haul b., in hare schrifturen b. 3) b.
hebben: a) opgegeten hebben. b) in zich hebben,
bezitten. c) bevatten, opleveren. d) besloten houden;
B. houden, verzwijgen. 4) te b.; te B. zijn, op de
hoogte zijn, van iets overtuigd zijn; te b. werden,
bemerken; ie b. maken, op de hoogte brengen, inlichten; te b. maken, doen, te binnen brengen, herinneren. 5) van binnen, inwendig; in zijn hart. 6)
in iets begrepen. 7) B. sin, in het nauw gebracht
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zijn; — tonder zijn (het tegenovergestelde van ndl.
er boven op zijn).
„binnen zijn"
Binnenbacken, bijw. Binnen de stad gebakken.
Binnenbinder, binne-, znw.m. Rietdekkersknecht.
Binnenbliven, st. ww. tr. Niet buiten de stad
verkocht worden.
Binnenburger, -borger, znw. m. Een in de stad
wonend, inwonend burger.
Binnenbunes, -bucs, bnw. en bijw. Inwendig.
Binnenbuur, -boer, znw. m. i) Inwoner. 2) binnen
een bepaalde plaats wonende buur. Zie b u u r.
Binnendienre, znw. m. Knecht in eene herberg.
Binnendij n, bijw. Binnendijks.
Binnendore, -door, -duer, bijw. Binnendoor,
langs een binnenweg of binnenwateren (in tegenstelling met butenom).
Binnenexcigs, znw. o. Accijns betaald van in
eene stad gemaakt goed. Vgl. b u t e n e x c ij s.
Binneng aen,• st. ww. intr. Binnentreden.
Binnenlantsgilde znw. vr. en o. Het tegengestelde van butenlantsgilde. Te Amsterdam, hetzelfde als binnenlantsvaerdersgilde.
Binnenlantsvarer, binne-, znw. m. Een schip.
per van de binnenlandsche vaart ; binnenlantsvaerdersgilde, ook genoemd binnenlantsgilde.
Binnenliede n binnens-, -ludo, znw. m. mv. Binnenlanders, zij iin het land zelf wonen.
Binnenmonts, -smonts, bijw.
Binnenregenen , zw. ww. intr. Inregenen.
Binnenslnten, st. ww. tr. Binnensluiten, insluiten.
Binnensluter, - sluiter, znw. m. Knecht van den
gevangenbewaarder (te Antwerpen).
Binnenstat e znw vr. Het binnen de muren gelegen gedeelte eener stad. Tegenover butenstat.
Binnenste, bnw. en znw. — I. Bnw. Binnenst,
innigst. -- II. Znw. mv. De binnenste .deden van
het menschelijk lichaam; het diepst van het gemoed.
Binnentreden, st. ww. intr. Naar binnen gaan.
Binnenvallen, st. ww. intr. In eene stad dringen.
Binnenviseh, znw. m. Riviervisch.
Binnenweeh, znw. m. Binnenweg.
Bin orden. Zie b e n o r d e n.
Binsehen, zw. ww. intr. Lawaai maken, gieren,
van den wind.
Binee, znw. vr. (oostmnl.). Bies.
Bint, znw. o. Bundel, bos.
Bintader, znw. o. Een ongemak aan de tong;
ook cortinge geheeten.
Binthout, znw. o. Rijshout, bijeengebonden hout.
Bintseel, bind-, znw. o. Bindtouw, -garen.
Bintsel, binsel, znw. o. Band, al wat iets bindt
of verbindt, ook van de zenuwen en spieren in het

menschelijk lichaam.
Bintvoeder, znw. o. Wagenlading, voer.
.
Bipant y znw. m. Nadere pandstelling.
st. ww. intr. met den dat. i) Bij of
i
naast iem. ijden. 2) rijdende naderen.
Birivinge, znw. vr. Behoefte.
Biroepen, st. ww. tr. met den dat. Bij zich roepen.
Birre, znw. m. .(nederr.). Kameraad, rotgezel(?).
Birreet. Hetz. als b a r e t.
Bis, voorz. (oostmnl.). Tot, tot aan. Vgl. b e t.
Bis, Bisse, Bissen, ruw. o. Naam van eene
fijne stof, fijne boomwol.
Bisaetse, bisaeche, bezaetse, znw. vr. Een dubbele zak, reiszak.
Bisac -sacke, znw. m. Bijzak, losse zak.
Bisant, besant, znw. m. i) Eene byzantijnsche
gouden munt, ook eene zilveren munt. 2) in de wapenkunde, eene ronde gouden of zilveren schijf.
Biseherden, -scharden, - schaenden, zw. ww. intr.
met den dat. Naast iemand stappen.
Bisehicken, zw. ww. tr. met den dat. i) Iem.
aaneen ander toevoegen tot hulp. 2) aan iem. opdragen eene zaak te onderzoeken; bigesclaicte, zij die
voor een der beide doeleinden worden aangewezen.
Bischoot, bischuut, bischot, biscot, bischuyt, buscuut, znw. o. Beschuit.

i oo
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Bischop. Zie bisschop.
Bisdom, znw. o. Bisdom. Vgl. b i s s c h op dom.
Bisdommer, znw. m. Bewoner- van een bisdom.
Bisdommer, znw. m. Plaatsbekleeder, stadhou-

der; lat. „vicedominus" ; mhd. „viztuom".
Bisdomstoel, znw. m. Bisschoppelijke zetel.
Biseholen, znw. vr. Bijschool, bijzondere school.
Bischoolmeester znw. m. Meester der bijschool.
. Zie b is c h o ot.
Bisehuut, bischuyt
Bise, znw. vr. Hinde, fra „biche".
Bise, znw. In. Noordenwind, koude wind.
Bise, bize, bnw. Zwart of donkerbruin.
Bisegelen. Zie b e s e g e 1 e n.
Blsegen, -seggen. Zie b e s e g g e i.
Bisen, zw. ww. intr. i) Wild rondloopen, van
vee, dat door vliegen gestoken is. 2) op een dwaalspoor zijn. 3) rondzwerven.
Bisenden, zw. ww. tr. met den dat. Toezenden.
Binetten, zw. ww. tr. i) Bij iets zetten. 2) bij
ook : zijn inzet vermeerderen, bij een spel.-voegn,
3) iem. aan een ander toevoegen. 4) iem. met het
onderzoek eener zaak belasten. 5) aanvoeren, bijbrengen ; ook: eene klacht doen in rechte.
B1sex, znw. m. Schrikkeljaar.
Bisiden. Zie b e s i d e n.
Bisiende, bnw. De oogen half sluitende om beter
te kunnen zien.
Bisienieh, bnw. Met half dichtgeknepen oogen.
Bisijn, st. our. ww. met .den dat. i) Iemand
nabij zijn; als znw., bijzijn. 2) iem. bijblijven, niet
worden vergeten.
Bisingen, st. ww. intr. m. d. dat. Meezingen met.
Bislnnich, bnw. Uitzinnig.
Bisitten, st. ww. intr. Te recht zitten; als znw.,
terechtzitting.
Bisitter, znw. m. i) Bijzitter, assessor. 2) hij
die bij iets tegenwoordig is.
Bislaeh, znw. m. i) Valsche munt; munt ver
afwijking in den stempel naar-vardigmetn
het voorbeeld van die van andere landen; ook bislecht. 2) al wat buiten aan een gebouw wordt toegevoegd: uitstallingen, stoepen, luifels en dgl.
Bislaep, znw. m. Bijslaap, huwelijksgemeenschap.
Bisla en, st. ww. intr. met den -dat. Bij iem.
slapen. Ook hetz. als b e s 1 a p e n.

Bislapersehe, znw. vr. Bijzit, concubine.
Bisonder, besonder, -ere, -eren, bijw. i) In het

bijzonder, inzonderheid, vooral. 2) afzonderlijk.
Bisonderheit, znw. vr. Bijzondere soort.
Bisonderinge, znw. vr. Uitzondering.
Bisonderlinge, besonder-, bftunder-, bijw. i)
Afzonderlijk, een voor een. 2) vooral. 3) bijzonder.
Bispel, -stil, znw. o., verkleinw. bisj5eelkijn. -)
Eene vertelling met eene zedelijke strekking; eene
fabel; eene gelijkenis of parabel; hetz. als e x e mp e 1. 2) zedeles, leering, al wat iemand tot leering
zegt of schrijft; leerboek; zedepreek. 3) spreekwoord,
zedespreuk. 4) voorbeeld.
Bispisen, zw. ww. tr. Iem, van iets voorzien.
Bisprake, znw• vr. i) Gelijkenis. 2) spreekwoord.
Bisproke, znw. vr. Hetz. als b is p r a k e.
Bisschop, bischob, znw. m. Bisschop; b. ritten,
den bisschoppelijken zetel bekleeden, ook: hefdensch
priester zijn. 2) onderwijzer, opziener over eene school.
3) naam van den. hoofdpersoon van een feest.
Bisschopdoem, bisschoAbe-, bischj5doem, bisdoem,
znw. o. i) Bisschoppelijke waardigheid. 2) bisdom,
het gebied van een bisschop.
Bissehopcleet, znw. o. Bisschopsgewaad.
Bisschopljje, bnw. Bisschoppelijk.
Bissehoplike, bijw. Als een bisschop.
Bissehopschap, znw. vr. en o. Bisschoppelijke
waardigheid.
Bisschopserone, znw • vr. Mijter
Bisschopshoet l znw. m. Mijter. — Bisschops-

staf.
Bisschopsstede, znw. vr. Bisschopszetel.
Bisschopsstoel, znw. m. Hetzelfde.

Bisse, bissen, znw. Zie bis.
Bissen, bnw. Zie b i s s ij n.
Bissen, zw• ww. intr. Hetz. als b i s e n.
Bissijn, bissen, bnw. Van „bis" of fijne boomwol

gemaakt.

Bistaen, st. ww. intr. i) Staan bij. 2) helpen.
Bistaenre. Zie bistander.
Bistal, znw. m. Bijstand, hulp.
Bistander, - staender, -stare, znw. m. i) Om-

stander. 2) helper. 3) ambtenaar bij den vischverkoop (in sommige steden).
Bistandich, bnw. Behulpzaam.
Bistandicheit, znw. vr. Bijstand, hulp.
Bistant, znw. m. i) Bijstand, hulp. 2) bestand.
Bisteken, st. ww. trans. Er bij halen.
Bistendich, -stentich. Hetz. als b i s t a n d i c h.
Bistier. Zie bijster.
Bistierieh, bnw. Verstoken, beroofd (met van).
Bit, voorz. (limb.). Zie bet.
Bitale, znw. vr. Beschuldiging.
Bite. Zie bijt.
Biteken, -teiken, znw. o. i) Teeken, kenteeken.
2) symboliek, prophetie in symbolische termen.
Bitelijc, bnw. Bijterig.
Biten, st. ww. tr. i) Snijden, klooven; vgl. bij t
en bete ; kwetsen ; deelw. bitende, strijdbaar. 2)
met de tanden klooven ; deelw. bitende, verscheurend;
sine tanden te gader (samen) b., tandenknarsen ;
enen breidel b., op een breidel knauwen, doen wat
men niet laten kan ; ene slants cant b., het land
afbreuk trachten te doen; die erde b., in het zand
bijten. 3) zijne tanden in iets zetten, er van proeven.
4) bijten (op het lichaam), bitende medicine.
Biten, zw. ww. tr. Eene bijt in het ijs maken.
Bitende. Zie bij bite n.
Biter, znw. m. i) Bijter, hij die bijt; ook als
geslachtsnaam (eig. hij die snijdt, klooft ?). 2) mis
ook als benaming van een visch met scherpe-schien
tanden, snoek (?).
Biticht, znw. vr. (Valsche) beschuldiging.
Bitide, betide, bijw. Bijtijds, vroegtijdig. ..
Bitinge, znw. vr. i) Het bijten, beet. 2) snijding.
kramp.
Bitreehen, zw• ww. intr. met den dat. i) Naderen. 2) naloopen. -- II. Trans. met den dat. Tot
zich trekken, zich inlaten met.
B itster. Zie bidster.
Bitter, better, bnw. i) Snijdend, scherp; overdr.,
van biecht, berouw. 2) bitter, van smaak. 3) verbitterd. 4) treurig. s) bijterig.
Bitteren, zw. ww. --- I. Trans. Bitter maken.
II. Intr. Bitter worden.
Bitterheit, better-, znw. vr. i) Bitterheid. 2) ver bitterdheid.
Bitterlic, better -, bnw. i) Treurig; bitterlike
tranen. 2) verwoed, wreed.
Bitterihe, better -, bijw. i) Op eene treurige
wijze. 2) verbitterd; streng. 3) scherp, luid. 4)
vurig.
Bittermoedich, bnw. Verbitterd.
Bitume, znw. o. Aardhars; jodenlijm.
Bitunch, znw. o. Valsche getuigenis.
Bivallen, st. ww. intr. met den dat. i) Zich
voegen bij. 2) ergens op aanvallen. 3) zonder dat.,
zich vereenigen met iets, er vóór zijn.
Bivane n znw. m. Een afgepaald stuk land. i)
Iemands erf; het gebied waarbinnen hij den huis
geniet, zijn rechtsgebied; de ruimte binnen-vred
eene kerk; ook: het kerkhof, het bij eene kerk be
hoorende gewijde grondgebied. 2) grondgebied ron
stad, de stadsvrijheid.
-domen
Bivanesman, znw. m. Bewoner van het grondgebied eener stad.
Bivliën, st. ww. tr. Bijvoegen.
Bivoegen, zw. ww. tr. Bijvoegen, toevoegen.
Bivoet, znw. m. Bijvoet, Sint Janskruid.
eheit, znw. vr. Omgang,. gezelschap.
BiWeslij
Biwesen, st. ww. intr. met den dat. Bij iem.
,.
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BLAUBLOEME.

BIWONEN.
zijn ; als znw., bijzijn, gezelschap, omgang ; tegenwoordigheid ; ten b., in tegenwoordigheid (van).
B1wonen, zw. ww. intr. met den dat. Bij iem.
of iets blijven.
B1woninge, znw. vr. Tegenwoordigheid.
Biwort, -woom, znw. o. i) Spreekwoord. 2) adverbium. 3) woorden niet ter zake dienende.
$la, bnw. Blauw.
Bladelassche , znw. m. Basilisk. Vgl. b 1 a r a s c h.
Bladelose, -Mos, znw. vr. Sint-Janskruid.
Bladen. Zie b 1 a e y e n.
Bladen, zw. ww. tr. De vruchten inzamelen;
ook met weglating van het obj. ; bladen op, teren
op, leven van iets.
Bladen, zw. ww. intr. In het blad komen.
Blader, znw. vr. Blaar; verkleinw. bladerkin.
Blader, znw. m. Vruchtgebruiker.

htich, bnw. Blaarachtig. ,.
Bladerac
Bladeren, zw. ww. intr. Blaren krijgen.
Blading% znw. vr. i) De opbrengst van het land.

2) de rente van een kapitaal. 3) vruchtgebruik.
Blaeyen, blayen, zw. ww. intr. i) Waaien. 2)
wapperen. 3) zwaaien. 4) heen en weer gaan, op
en neer gaan. Vgl. b 1 a k e n.
Blaec. Zie b 1 a k e.
BlaecOg en, ?w• ww. intr. Met de oogen blaken;
oogen hebben die vonken schieten van toorn.
Blaemte, znw. vr. i) Schande, kwade naam. 2)
smaad.

Blaer, znw. Zie blader.
Blaer, bnw. i) Met een witte vlek aan het voor-

hoofd, bles; die blare, de zondebok. 2) kaal van
hoofd. 3) kaal, bloot; berooid; woest.
Blaerde, bnw. Hetz. als b 1 a e r, i); een swarte
blaerde (_ swart-blaerde) coe.

Blaes, znw. m. Windbuil, pochhans.
Blaas. Zie blase.
Blaesbalch, blase-, -balc, znw. m. Blaasbalg;
orgelpijp; overdr. van eene vrouw die iemands ge moed in vlam zet. -- Blaesbalemaker.
$laosk jn, -ken. Zie blase.
Blaespipe, -je, znw. vr. Blaaspijp (schietwerk
-tuig).
Blaet, znw. m. Eene soort van havik.
Blaet, znw. m. Grootspraak.
Blaeu. Zie b 1 a u.
Blaexeme, blaexseme, blaxem, znw. vr. Vlam,
vuurgloed.
Blaffaert, -art, -erf, znw. m. i) Register, lijst

met officieele opgaven en cijfers. 2) naam van eene
munt, hetz. ongeveer als b l a n k e.
Blaffaert, -art, znw. m. Zwetser, eerroover.
Blaffen, zw. ww. intr. i) Blaffen. 2) zwetsen,
schimpen. — Blaffinge.
Blac, znw. m. (?). Inkt.
Blake, blaec, znw. vr. Gloed, vlam; blaec no brant.
Blaken, zw. ww. intr. Waaien, wapperen. Vgl.
blae y en.
Blaken, zw. ww. — I. Intr. i) Branden, in gloed
staan. 2) schitteren. — II. Trans. In brand steken;
blaken ende branden.

Blaker, znw. m. i) (Hang)lamp. 2) vuurpan,
ijzeren pan waarin des nachts vuur of licht brandt.
3) kandelaar.
Blakeren, zw. ww. intr. Vuren branden of stoken. Vgl. bakeren.
Blaehorn, znw. m. Inktkoker.
Blacken, zw. ww. intr. Flikkeren, ontvlammen.
Blame, blaem, znw. vr. i) Slechte naam. 2) ze
smet of vlek, zonde; sonder b., onbe rispelijk.-delijk
;) schande, toestand van eerloosheid. 4) schandelijké
handeling of handelwijze. 5) (lichaams)gebrek, ongemak. 6) het brengen van schande over iemand, oneer; enen b. doen; enen b. skireken, beschimpen.
Blameerlike, bijw. Op eene smadelijke wijze.
Blameljj c, bnw. Smadelijk.
Blamelike, bijw. Op eene schandelijke, hoonende
wijze.
-

I0I

Blamen, zw. ww. tr. i) Lasteren, God. 2) schande
van iem. spreken, iem. minachten.
Blameren, zw. ww. tr. i) Lasteren. 2) berispen.
Blanden, zw. en st. ww. tr. Mengen ; mede b.,
honingwijn mengen; spreekw., een drankje voor iem.
in gereedheid brengen, hem er in laten loopen.
Blander, znw. m. Menger. Zie in e d e blander.
Blandereel blanc-, -dureel, znw. m. Hetz. als
brandereer.
Blanc, bnw. Blinkend wit, blank; wit, blanc wijn;
„si wart dickewile root ende blanc" ; als znw., blanke,
vel wit papier.
Blanke , blanc, znw. m. Zilveren munt, blank, alb.
Blanket, znw. o. Blanketsel. — Blanketten.
Blanketachtieh, bnw. Vol blanketsel.
Blancheit, znw. vr. Schitterende witheid ; b.

des snees.

Blanemengier, znw. o. De eene of andere
Blanawijn, znw. m. Witte wijn, rijnwijn (?).
Blansen, zw. ww. tr. Plansen, morsen met Gene
vloeistof; wijn, overgieten.
Blarasch, znw. o. Basilisk. Vgl. b 1 a d e 1 a s c h.
Blare. Zie b 1 a e r.
Blaren, zw. ww. intr. Waaien, wapperen.
Blaren, zw. ww. intr. Kaalhoofdig zijn.
Blas, bnw. Geldgebrek hebbende.
Blas, znw. m. i) Geblaas. 2) _ roem.
Blas. Zie blassaert.
Blase, blaes, znw. vr. i) Blaas, bobbel; niet ene

lekkere spijs.

blase, geen zier ; verklw. blasekijn, blaeskn. 2)
blaas, lichaamsdeel.
Blasebaleh. Zie b 1 a e s b a 1 c h.
Blasen, st. ww. — I. Intr. i) Blazen, ook van
een dier dat woedend is, blazen, sissen, sijfelen. 2)
pochen; zijn trots of nijd luchten tegen iemand (met
op). 3) trompetten. 4) geblazen worden, zijn geluid
doen hooren, van een blaasinstrument. — ,II. Trans.
i) Door trompetgeluid aankondigen. 2) blazen, een
muziekinstrument; ook van een orgel, trappen. 3)
vleescis b., het opblazen, om er een beter aanzien
aan te geven. 4) snorkend verkondigen.

Blaseneren, blasineeren, zw. ww. intr. en tr.

i) De geslachtswapens uitleggen. 2) uitleggen in
het algemeen. 3) parade houden.
Blaser, bleser, znw. m. i) Trompetter. Vgl. b as u u n b 1 a s e r; blaser metier forten. 2) orgeltrapper. 3) glasblazer. 4) ophitser, opstoker. 5) blaasbalg.
Blasfemeren fameren, zw. ww. tr. Lasteren,

God. --

Blasfemel
ijc, bnw. — Blasfemerer,
— Blasfemeringe. -- Blasfemie.
vr. i) Het blazen. 2) grootspraak.
znw.
Blasinge,
Blasoen, znw. , o. en vr. Schild, wapenschild.
Blassaert, znw. m. Blespaard, bles.
Blasse, znw. vr. Eene witte vlek aan het z oorhoofd, bles.
Blasuun, znw. vr. Bazuin.
Blat, blad, bled, znw. o. i) Blad, boomblad; niet
-

meerre.

een b., niet het minste. 2) blad in een boek. 3) blad
in eene deur, paneel; deur. 4) blad van metaal ot
hout; hemelblat, plank voor een plafond. 5) het
vlak van de hand; het plat van het zwaard. 6) tong;
ook tongenblat. 7) andere voorwerpen op een blad
gelijkende; blat van de lever; schijfje, van eetwaren.
Blat, znw. o. i) Opbrengst van . den oogst. 2)
vruchtgebruik, rente van kapitaal of vaste goederen.
Blaten, zw. ww. intr. Loeien, brullen. Vgl. b 1 a e t.
Blatinge, znw. vr. Het blaten, geblaat.
Biau, b2aeu, bnw. i) Blauw; blau oge, door slaan
of werpen; blau ende (of) bloedick, blond (bont) en
blauw; blauwe Nuke, een blauwe muts, een symbool

van bedrogen echtgenooten; blauwe steen, de plaats
voor openbare tepronkstelling te Leiden. 2) blauw
met het bijdenkbeeld „valsch" ; blauwe devocic,
valsche vroomheid; blauwe sac, de zak waarin men
onrechtmatig verkregen winst bergt; ene blauwe
znw., blauw, blauwe kleederen.
Blaubioeme, znw. vr. Korenbloem.

glose, een verzinsel; als
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BLICKEN.

BLAUHEIT.

Blauheit, blauwe-, znw. vr. Blauwe kleur.
Blauvaruwer , -verwer, znw. m. Blauwverver.

.
Blauw.
B1auvaruwlch, bla-,. -verwich, bnw
Blauvoet, ba -, blau ►e-, znw. m, Steen- of kwdrtelvalk.
Blauvoetich, bnw . Blauwe pooten hebbende.
Blauwen. Zie biouwen.
Blauwen , blaeuwen, zw. ww. — I. Trans. Blauw
maken. — 11. Intr. Blauw worden.
Blauwer , blaeuwer, znw. m. Blauwverver.
Blauwerie, blaeuwerie, znw. vr. Blauwververij.

Blavoet.•Zie b1auvoet.
Blawen enz. Zie blau*en.
Blaxem. Zie blaexeme.
Bled. Zie blaten biet.
Bledse, znw. vr. Blad van hout; blad van een

roeiriem.

Bleec, bleic, bnw. i) Bleek, kleurloos. 2) vaal.
3) mat, zonder gloed; bleec scinen, sin (van, jegen),
mat schijnen in vergelijking van iets, bij iem. of

iets wegvallen.

Bleecheit, bleic-, znw. vr. Vaalheid.
Bleecrodich, -root, bnw. Mat, flauw, licht rood.
Bleecsteen znw. m. Eene soort van tichels.
Bleecster, leeesterij e,znw. vr. Bleekster.
Bleocvaruwich, -varwzch, bnw. Bleek of vaal.
Bleocvelt, bleic-, znw. o. Bleekveld.
B1oi bley, znw. vr. Blei, eene visch.
Bleifsel, znw. o. Overblijfsel, vooral van eten.
Bleiken. Zie bleken.
Blaine, znw. vr. Blaar, puist; verklw. bleinkijn.
Bleinen zw. ww. intr. Blaren krijgen.
Bleinicheit, znw. vr. Blarigheid, eene puist of
blaarachtige aandoening.
^

r

Bleisteren, znw. vr. Flikkeren, glinsteren.
Bleiven, zw. ww. tr. Overlaten, eten.
Bloc, blic, znw. o. i) Land dat slechts even boven water uitsteekt. 2) een terrein, een erf, een
werf. Vgl. molenblic.
Bloc, znw. m. Vlek.
Bloc. Zie biic.
Bleke, bleec, znw. vr. Veld, vlakte (oostmnl.).
Bleken, zw. ww. intr. i) Bassen, blaffen, van
honden. 2) schimpen, van menschen.
Bleken, bleeleen, bieiken, zw. ww. — I. Intr.
Bleek worden. — II. Trans. z) Bleek maken. 2)
bleeken, linnengoed.
Bleker, bleiker, znw. m. Bleeker.
Blecke, znw. vr. Bliek. Vgl. bie c k ij n.

Bleoken, zw. ww. tr. i) Ontvellen, deelen van
het menschelijk lichaam.; de schors afnemen, van een
boom. 2) iem. villen, uitplunderen.
Blacken. Zie b l i c k e n.
Bleckijn, znw. o. Bliek, blei, witvisch.
Bleckinge. Zie b l i c k i n g e.
Blenden. Zie blinden.
Blanken. Zie blinken.
Blent enz. Zie b l i n t.
Bieren, zw. ww. intr. Schreeuwen; van een ezel,
balken; ook: blaten, loeien.

Bleringe, znw. vr. Geblaat.
Bles, bnw., verb, nv. blese. Met een bles. Vgl.
blassaert en blaer.

Blespaert, znw. m. Een bles.

Blessaert. Zie blassaert.
Blesschen. Zie b 1 u s s c h e n.
Blessen. Zie b 1 i x em e.

Blesset, blest, -deist, bnw. (oostmnl.). Een bles
hebbende.
Blot, bled, znw. o. i) Blad, of bled van hout,
vooral van den roeiricin. Vgl. b 1 a t. 2) een lichaamsdeel, schouderblad (?).
Bleten, zw. ww. intr. i) Blaten. 2) janken, jammeren, van menschen.
Bleus, znw. o. Vet van eene kaars; walm.
Blevelinc, znw. m. Overblijfsel; b. van graen,
het na de markt overgeblevene, onverkochte graan.
Biogel, ble.rerne. Zie b 1 i x e m e.

Bli, znw. o. Lood.
Bli. Zie b l i d e.
Bliaut, znw. o. i) Eene kostbare, meestal rood
zijden stof, vaak met goud doorweven. 2) een kleedingstuk van die stof; een zijden onderkleed of
hemd ; een kostbaar statiekleed.
Blidaehtich, bnw. Opgewekt.
Blide, blijf, bl>d, bli, bnw. i) Vroolijk, kent b.
maken, zich ,vermaken; metten b-n sijn, vroolijk zijn;
metten b-nt togen, er opgewekt uitzien. 2) helder,
stralend, van het weder, de oogen. 3) gelukkig;
netten b-n varen, tot (bij) de gelukzaligen zijn, in
den Heer ontslapen. 4) gelukkig, heuglijk; b. dach.
5) blijde ; over iets (met gen., van, om, te). 6) goed
welgezind (met den datief).
-gunsti,.
Blida , blië, znw. vr. Blijdschap, vreugde.
Blide , znw. vr. Blijde, ballist.
Blideborse, znw. vr. Waarsch. de aan de blijde
bevestigde zak, waarin de steen hangt.
Blidehout, bliden-, znw. o. Hout van eene blijde.
Blidehuus, znw. o. Het huis waar de blijden
bewaard worden, tuighuis.
Blidelijc, bnw. Vroolijk, genoeglijk. — Bli-

d alike.

Bliden, zw. ww. — I. Intr. Vroolijk worden. —
II. Trans. lem. verblijden, iem. genoegen doen.
.
Blidenagel, bli-, znw. vr. Bljdenagel.
Blideroede, znw . vr. Staak of balk voor eene blijde.
Blideschare, blidenscliere, znw. vr. Blijdeschaar,
een deel van de constructie eener blijde.

Blidesteen, bliden-, znw. m. Steen door eene

blijde geslingerd.

Blideswengel, bliden-, znw. m. Zwengel aan
eene blijde.
B1idewerc, bliden-, znw. o. De blijde.
Blidewerper, bliden-, znw. m. Hij die eene

blijde bedient.

Elie, znw. o. Kleur, bep.: gelaatskleur.
Blies, znw. vr. Bliek, blei, witvisch.
Bliën, zw. ww. intr. Kleuren; gebliét, een (zekere)

gelaatskleur hebbende.

Bliën, bli-fin, bnw. Looden.
Bliesch, znw. o. Vlies.

Bliewen . Zie blo uwen.

Bii^jj l, znw. o. ij Het blijven; een blaf doen. 2)
het blijven, bestendigheid. 3) het achterwege blijven;
van in; een b.
(des) laten, iets achterwege laten. 4) het staken; het
(des) is een b., er is een einde aan; des een b. maken,
er geen melding van maken; ook: een einde aan

des (het) es een b., er komt niets

iets maken. 5) uitstel. 6) sonder b., zonder twijfel,
zonder mankeeren, zonder uitstel.
. Blij$jjc, bnw. Blijvend, duurzaam. -- Blijf-

ljj ch eit

:

Blg ike, bijw. Blijvend, voorgoed.
Blijtheit, znw. vr. Vreugde, blijdschap.
B1ptscllap. Zie bus chap.
Blj]tsmoets, bijw. uitdr. Goedsmoeds.
Blic, znw. m. Lichtstraal, bliksemstraal.
Blic. Zie blec.
Blic, blec, bnw. Ontveld, blik -.
Blic, blec, znw. vr. Zilverschoon; blicsclhe assche,

als loog gebruikt.
Blike, znw. vr. Schijnsel van de zon.
Blikeli je, bnw. Blijkbaar, duidelijk. — Bli-

kelike.

Blikall, st. Ww. intr. i) Schitteren, schijnen, 2)

schijnen, te voorschijn komen, zich vertoonen, zichtbaar zijn aan (met den dat.); van moreele eigenschappen, gevonden worden. 3) zich voordoen als,
4) aan den dag komen, deelw. blikende, werkelijk
bestaande, zich v ertoonende ; `blikende geboorte, levende nakomelingen. — II. Wederk. Zich vertoonen.
Blickelkij n, znw. e. Blikje, bliekje; een kleine

blei of witvisch.
Blieken, blecken, zw. ww. intr. i) Schijnen,
schitteren; deelw. blickende, schitterend; als znw..
schittering, schijn. z) in het oog vallen, zichtbaar

BLICKEN.
worden; deelw. blickende, blijkende, duidelijk uit
bleek zijn.
-komend.3)
Blieken, blecken, zw. ww. tr. Glanzen, glanzig
maken.
Bieken, zw. ww. intr. Blikken werpen, lonken.
Bliekich, bleckich, bnw. Flikkerend, schitterend
(van de oogen).
B1iekinge bleckinge, znw. vr. Glinstering, glans.
Bliosen. Zie blixeme.
Blievaruwer , blecverver, znw. m. Glanzer, hij
die stoffen lanzig maakt (?).
Bllndelike, bijes. Blindelings.
Blindelinge, blend-, bijw. Blindelings; van nature,
vanzelf.
Blindeman, znw. m. Blindeman ; den b. leiden,
erotische uitdrukking.
Blinde% % blenden, zw. ww. tr. i) Van het gezicht
berooven, blind maken voor iets. 2) iets door de
vingers zien.
Blindieheit , znw. vr. Blindheid.
Blinken, blenken, zw. ww. intr. Blinken, schitteren. — ' Blinkende blenkende.

-; Bli
blenk-;
Blinkenin blenknkenisse,
kheid.
B1inkinge1 flcynk-, zn. vr. Glans, heerlijkheid.
$linkentheit, blenkenl-, znw. vr. Schittering,
glans.

B1inosel, blentc., znw. o. Schijnsel, straal van de zon.
Bllnnen. Zie be1innen.
B1int, blent, bnw. i) Blind; blinde sladi, een niet

door het vleesch gaande slag; verblind, geblinddoekt;

blint blind voor. 2) ondoorschijnend, zoodat men
er zich niet in (in een spiegel) zien kan. 3) dom,
dwaas, onverstandig; onbegrijpelijk. 4) ene blinde
wete, eene weet aan het domicilie pro forma; blint
goet, onwillens en onwetens ten onrechte bezeten
goed; blint onrecht, onwetens aangedaan onrecht;
blinde cost, onvoorziene kosten. — Blintheit.
Blintpael, 'znw. m. Blinde paal, paal onder water.
Blisehap, blrjd-, blijf -, blide-, znw. vr. Vreugde,
genot; oorzaak van vreugde, ook in het mv., mingenot; zaligheid.
Blisken. Zie blusschen.
B1iven st. ww. intr. z) Blijven; enen b., bij iem.
blijven, hem bijblijven; b. o, an iet, bij iets blijven;
in hein seleen b., zijn bewustheid behouden; des b.
an, zich bepalen tot; des b. met, bi, zich houden
aan, zich vereenigen met; off, één b., overeenkomen;
ie (met) Gode b., aan God aanbevolen blijven; enen
iet laten b., iem. laten blijven in het bezit van
iets; blivende bonte, kinderen die bij den dood der
ouders nog in leven zijn; mi es bleven, ik heb over;
mi blijft, mij behoort toe; bij een college aanhangig
blijven; blivende met, vroedschap, erfraad, een college waarvan de leden voor hun leven benoemd
werden; in den rechten bilven, een proces winnen
(vgl. ndl. „in zijn recht blijven "). 2) overblijven. 3)
bewaard zijn. 4) uit-, wegblijven. 5) uitblijven, niet geschieden; sonder b., zonder mankeeren; iet laten b.,
iets nalaten; gestaakt worden. 7) worden en blijven;
-verloren b., onherroepelijk verloren gaan, van een
pers.; op niets uitloopen, van eene zaak; te nie(u)te
b., te niet gaan (ook zonáer „te nieute") ; doof b.,
sterven. 8) sterven; b. in den camp. 9) van enen b.,
uit iemand geboren worden. zo) eens hints, van enen
kinde b., bevallen (ook alleen „bliven"). xi) als rechtsterm, des b. an, in, op, te enen, te enen waert, zich
aan iemands (scheidsrechterlijke) uitspraak onderwerpen ; b. ter wet weert eenre stat, zich houden
aan eene uitspraak; het b., hetzelfde (ook in het
pass.); eens seggens b., in eene uitspraak berusten;
als znw., scheidsrechterlijke uitspraak; verdrag; bestand.
Blivens, bijw. (uit „blivends"), blijvende, over-bli'vende ; netto.
m. Langstlevende der ec
ht genooten
Buyer znw.
$'s
vr. blivige
Blivinge, znw. vr. Inwoning, vast verblijf.
$jlwage, znw. vr. Loodlijn, paslood.
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Bliwit, znw. o. Loodwit.
Blixeme, blixem, blixene, bli.vizte, blicseliie,

blexem, blessem, blessen, znw. m. i) Bliksem, weerlicht.

2)

geschut.

Blixemen, blixenen, blicsinen, blicsenen, blicsen,

blixen, zw. ww. onpers. en intr. i) Bliksemen.

2)

flikkeren. 3) lichtglans verspreiden.
Blixemslach, znw. m. Bliksem die inslaat.
Blode, bloot, bnw. i) Gebrek aan moed of geest
hebbende, laf; als die b. (= blodelike), be--kracht
vreesd. 2) bleu, bedeesd.
Blodeljpc, bnw. Hetz. als b 1 ode.
Blodelike, bijw. x) Laf. 2) verlegen.
Blodieh. Zie bioedich.
Blodich bnw. Hetz. als b 1 o d e.
Blodieheit , znw. vr. Lafheid, verlegenheid.
Bloedachtich. Zie b1oetaehtich.
Bloedelijo, bnw. Bloeds- ; b. verbant, banden
des bloeds.
Bloedelike, bijw. Met verbittering, hevig.
Bloedelinge, bijw. Van nature, met het bloed;
„die nature gevet enen iet blendelinge ende bloede linge."
Bloede% % bloes, bloeden, zw. ww. intr. Bloeden;
,bassiën ende bloeden, bij de passie en het bloed
van Christus iets beweren of bezweren.
Bloederoot. Zie b l o e t r o o t.
Bloedich, blodicli, bnw. i) Bloedig, bebloed,
waaraan bloed kleeft; swetich ende b. loon. Vgl.
h a n t b 1 o e d i c h. 2) bloedrood, blozend.
Bloeyen, bioyen, bloes, zw. ww. intr. i) Bloeien;
van planten enz.; ook van menschen, krachtig zijn;
als znw., het bloeien ; bloemen b., bloemen dragen;
groeyen ende b. ; als znw., de baten die een onroerend goed oplevert; deelw. bloeyent: a) jeugdig. b)
fleurig, zonnig; deelw. gcbloeit : a) bloeiend ; gebloeit,
gebloet steen, in bloei staan; dat gebloeide velt, het
paradijs, de Ïlyseesche velden. b) verwant; effen
na geboren ende gebloeit. 2) blozen. 3) roosten,
schroeien. 4) maandzuivering hebben.
Bloeyende, deelw. bnw. Bloeiend.
Bloeyenlsse r bloeinisse, bloy-, znw. vr. Het
bloeien, de bloei.
$loeylis. Zie bloeysel.
Bloeysam , bloy-, bnw. Bloeiend, welig tierend.
Bloeysamheit, znw. vr. Bloei.

Bloeysel, bloysel, bloeisel, blociles, -lis, znw. o .

Bloesem.

Bloe ysem, znw. o. Bloei; ook: der jeugd.
Bloeien. Zie b l o k e n.
Bloemachtieh, -cc/dick, bnw. Op Bene bloem
gelijkende.
Bloonidrachtieh, bnw. Bloemdragend.
Bloeme, biome, blomme, bloem, bloom, blont,

znw. vr. x) Bloem, ook: gewerkte bloem in stoffen;

die hemelsche bloemen, de hemelvreugde; bloemen
lesen, verbloemende uitdr. voor „zijn gevoeg doen ".
z) bloesem. 3) het beste van iets; ook bloem der
bloemen: a) eene voortreffelijke persoonlijkheid; iem.
op wien men trotsch is; b. van riddersclurj5e, van
kerstenhede. b) de schoonste plaatsen uit een schrijver; der naturen, der historiën b., schoonheden uit
het boek der natuur, der geschiedenis. c) bloemmeel.
d) quintessens. 4) bloei der jeugd, toppunt van roem,
eer. 5) de maandstonden der vrouw. 6) een gezwel.
Bloemenaeker, bloem -, znw. m. Bloeinbed.
Bloemenhoet, znw. m. Bloemkrans.
Bloemieh, bnw. Vol bloemen.
Bloemloser, znw. m. Bloemenplukker, hij die
kransen vlecht.
Bloesem, bloesaln, bloesen, Masse,,, znw. m. en
vr. x) Bloesem. 2) bloedverwantschap.
Bloessel. Zie b l o e y s e 1.
Bloester znw. m. Notedop.
t, bloyt, znw. in. i) B,,,ed ; dal telre
Bloot, bloo
bloei zelve walt, het bloed kruipt waar het niet gaan

kan; bloei laten Ier rolere, bloei laten, late,,, laten,
vgl. b 1 o e t 1 a t

e n; bloei ende sweet swc, e,,, zwe-
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ren bij het zweet en bloed van Christus; bloei ter
camere gaan, bloeddiarrhee hebben; uui heten bloede,
in eene vlaag van 'drift; mei coelen bloede, in koelen bloede. 2) gelaatskleur, vgl. b 1 i e ; sy* n bloei ver
blozen ; sin bloei verwandelen, bleek worden.-halen,
3) geslacht, familie; maagschap, bloedverwantschap;
adellijk of vorstelijk bloed ; heren van den bloede,
verwanten van den keizer; na bloei, een na verwant..
4) persoon, mensch. 5) lijfstraffelijke rechtspleging;
clerc (schriver) van den bloede, griffier van een
college voor lijfstraffelijke rechtspleging; over bloei
sillen, terecht zitten of recht spreken in crimineele
zaken.
Bloetaehtieh, -echtich, bnw. Bloedig, bloedrood.
Bloetacker, znw. o. Akker des bloods (N. T.).
Bloetader, znw. vr. Ader.
Bloetdadich, bnw. Bloeddorstig, bloedgierig.
Bloetdorstich, Bloetdronhen, bnw. Bloed -

dorstig.

Bloetevel, znw. o. Bloedvloeiing, eene vrouwen.

ziekte. Vgl. b toets o cht.
Bloetganc, znw. m. Buikloop, dysenterie.
Bloot ierieh, gerich, bnw. Bloedgierig.
Bloetil , znw. m. Bloedzuiger.
Bloetcole, znw. vr. Roode kool (?).
Bloetlake, znw. vr. Bloedzuiger.
Bloetlaten, zw. ww. tr. Laten, de geneeskundige bewerking.
Bloetlater, znw. m. Chirurgijn, later; vr. bloei
-laters,ig
laatster.
Bloetlatinge, znw. vr. Lating.
-

B1oetlau keu, bnw. Bloedlauw.
Bloetlekinge, znw. vr. Bloedvloeiing.
Bloetloop, znw. m. Bloedstorting.
Bloetpekel, beeckel, znw. m. Bloedpekel, de
;

-

eigen pekel van de haring.

Bloetrasten, znw. o. Hetz. als b 1 o e t r e i s e n.
Bloetreest. Zie bloetreise.
Bloetreise, -rese, - reilen, - reest, znw. vr. Eene

bloedende wond of schram.
Bloetreisen, -risen, zw. ww. tr. Iemands bloet
storten of doen vloeien, iemand eene „bloetreise"
toebrengen ook als znw. (zie het volg. woord).
Bloetreisinge, -resinge, znw. vr. Bloedstorting,
het toebrengen van eene - bloedige wond of schram.
Bloetrenne, -rinne, znw. vr. Bloedige wond,
bloedstorting.
Bloetrespen, zw. ww. tr. Hetz. als b 1 o e treisen.
Bloetrise, -rijs, znw. vr. Hetz. als bloetreise.
Bloetrissene, Bloetritse, znw. vr. Hetzelfde.
Bloetronninge, znw. vr. Bloedstorting.
Bloetroot, bloede bnw. Bloedrood.
Bloetroven, zw. ww. tr. Hetz. als b 1 o e tr e i s e n.
Bloetsel, bloit-, znw. o. Geslacht, afkomst.
Bloetseiken, -se-ken, zw. ww. intr. als znw.
Bloedwateren, bloedurine.
Bloetsiecte znw. vr. Hetz. als b 10 e t s u c h t.
B1oets1pente, deelw. bnw. Waaruit bloed druppelt (eene wond).
Bloetsocht. Zie b 1 o e t s u c h t.
Bloetspore,, znw. vr. Bloedspoor.
Bioets uwinge, znw. vr.
Bloetsteen, znw. m. Bloedsteen, een roode edelsteen.
;
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BloetWakele, znw. vr. C). Bloedzweer.
Bloetwal, znw. m. Naam van een ziekelijk ver-

schijnsel, „bloetwal in daensichte".
Bloetwonde, znw. vr. Bloedige wonde.
Bloetwonden, zw. ww. tr. Zwaar verwonden.
B1oetwondinge, znw. vr. Verwonding ten bloede

toe.

Bloc, bluc, znw. m. i) Blok, stok, een werktuig
waarin men de beenen der misdadigers sloot. 2) eene
kist ; offerblok, doodkist. 3) balk, boomstam, tronk,
stronk, blok hout; bloc des booms. 4) een door eene
gracht of heining afgesloten akker. 5) klomp, holsblok. 6) blok, van metaal, klomp. 7) een bijgebouw,
schuur, aan een ander huis gebouwd. 8) eene bepaalde hoeveelheid van sommige waren ; van hout,
stapel.
Blocachtich, bnw. Als een blok, kort en dik.
Bloedeel , znw. o. Blok hout, eiken blokje.
Bloltemaher, znw. m. Doodkistemaker.
Bloken, zw. ww. tr. Kisten, (een lijk) in eene

kist leggen.

Bloken, zw. ww. intr Blaffen.
Blokin$e, znw. vr. Geblaf.
Bloehans, znw. o. i) Het huis met het „bloc",

gevangenhuis.: 2) blokhuis, versterkingswerk.
Blockeel, znw. o. Hetz. als b 1 o c k e t.
zw. ww. — I. Trans. i) Verminken.
2) in blok of tok sluiten, nl. misdadigers. 3) bevestigen.
— II. Intr. Blocken op, sluiten of grenzen, belenden
aan (een land). Vgl. b 1 o c , 4).
Bloekerbort, - boort, znw. o. Naam van eene
bepaalde soort van planken.
Blocket, znw. o. Klein vierkant stuk hout, dat
men in een muur metselt om er eerie kram, duimijzer enz. in te slaan.

Blocketten, zw. ww. tr. Van „blocketten" voor-

zien.

Blockiste, znw. vr. Sluitkist, gesloten kist.
Blocloot, znw. o. Lood aan blokken in den han-

del gebracht. Vgl. roll o o t.
Bloemaker, znw. m. Klompenmaker.
Bloemeester, znw. m. Benaming van een ambtenaar in sommige steden, te vergelijken met den
wijkmeester.
Bloemnnr, znw. vr. Stevige of dikke muur of
muurwerk.

Blocsehraire, znw. vr. Eene bepaalde soort van
schragen of drievoeten.
Bloesehrine, -sclhrien, znw. o. Sluitkast, gesloten kast.
Blocslot, znw. o. Een groot hangslot.
Blocslotel, znw. m. Een sleutel van een „blok
-slot".

-,

Bloetstorter, znw. m. Bloedvergieter.
Bloetstortinge, znw. vr., Bloedstorting.
Bloetsucht, -socht, znw. vr. i) Hetz. als b 1 o e t.

e v e 1. 2) bloeddiarrhee, dysenterie.
Bloetsuchtich, bnw. Aan „bloedzucht" lijdende.
Bloetsuger, znw. m. Bloedzuiger.
Bloetsuper, znw. m. Bloedgierige.
Bloetswere, znw. vr. Bloedzweer.
Bloetvaruwich, -varwich, bnw. Bloedkleurig,

bloederig.

Bloetvoget, - vooc/it, - voicht, znw. m. Voogd,
gekozen uit de bloedverwanten van een minderjarige.

Bloetin, tinne, znw. o. Tin aan blokken.
Blocwagen, znw. m. Naam van een voertuig.
Blocwere, -weer, znw. vr. Eene zekere hoeveel -

heid bij elkander behoorend land.
Blonden , zw.. ww. intr. Blond of geel worden,
eene gele plek krijgen door een toegebrachten slag.
Blondicheit, znw. vr. Blondheit.
Blone, bnw. i) Stomp, niet scherp; stomp van
,

hoeken.

2)

plomp, dom.

Blonken, zw. ww. intr. Afstompen, stomp worden.
Blont, . bnw. i) Blond; geel; gelu blont; ook;

peper- en zoutkleurig, grijsachtig; jberde van blonden
hare; van eene gekneusde plek; vgl. b 1 o n d e n;
blont ende blaze werden. 2) troebel, van water. 3) vaal,
rossig.
Blo$taehtieh, -echtich, bnw. Een weinig „blond".
Blontvaruwieh, -varwich, bnw. Blondkleurig.
Bloot, bnw. i) Bloot, ongedekt: a) zonder kleeren,
naakt; als znw., eene bloote plek. b) zonder veeren

of haar, kaal. c) ongedekt, zonder tafellaken. d) ongezadeld. e) bloot, kaal, zonder middelen f) zonder
scheede, bloot, ontbloot, van een zwaard. g) ongewapend; als znw., eene ongewapende plek; een bloots
sloren, v,, dat bloots sloren, iem. op eene ongewapende
plek, in zijne zwakke zijde, aantasten; geen eer met

BOEDELEET.

BLOOT.
iets inleggen ; nutteloos werk doen ; aan het kortste
eind trekken, zich in zijne hoop bedrogen zien;
des (van iet) bloot slaen, hetzelfde ; bloot werj5en,
bedrogen uitkomen. 2) bekend, openbaar. 3) open,
vlak; die blote see. 4) kaal, behoeftig; die blote, de
armen, tegenover die goede mannen; arm aan, zonder
(met den gen. of van) ; enen (van) ere dinc bloot
maken, iem. van iets berooven. 5) rein, eenvoudig;
slechts; een bloot niet, een louter of puur niet; dat
blote laf onidvagen, niets dan het leven redden. 6)
duidelijk, eenvoudig. 7) blote side, van een muntstuk, de zijde waarop de waarde staat aangegeven,
tegenover cruusside. -- II. Bijw. i) Klaarblijkelijk.
2) onomwonden, bij ww. van „zeggen ". 3) slechts.
Bloot. Zie b 1 o d e.
Bl00theit, znw. vr. Flauwhartigheid, lafheid.
Blootheit znw. vr. Blootheid, naaktheid.
ts, bijw. uitdr. Blootshoofds.
Blootshove
Blootvoetioh, bnw. Barrevoets.
Blose, bnw. Blozend van gelaat.
Blosen, bluesen, zw. ww. intr. i) Blozen. 2)
bloeien. 3) rood worden, eene roode plek krijgen
door een toegebrachten slag.
Blossen, znw. m. Zie b 1 o e s e m.
Blote. Zie bloot, i).
Blote, znw. vr. Eene schapenvacht, waar de wol
af geschoren is.
Blotelike, bijw. Blootelijk, eenvoudig.
Bloten, zw. ww. — I. Trans. i) Ontblooten;
openbaren, blootleggen, berooven; eene rivier van
water berooven. 2) ontdoen, verlossen. 3) de vruchten
van een land inzamelen. 4) verwoesten, in een
slechten toestand brengen; breken noch bloten. —
II. Intr. i) Uitvallen, van het haar. 2) vervallen.
Bloter, znw. m. Bewerker of gebruiker van een
-

land.

Blotinge, bluetinge, znw. vr. i) Pacht. 2) inkomen.
Blotten, zw. ww. tr. Plukken, het haar uit iets

trekken.

Blouwel, blauwel, bluwel, znw. m. Een werk.
tuig om te slaan, te stampen of te kloppen ; een
houten hamer, stamper.
Blouwen blauwen, blowen, blieven, st. ww. tr.
Ranselen, afrossen.
Bluffen, zw. ww. tr. Slaan, kloppen.
Bluoken, W. ww. tr. Plukken, berooven.
Bin. Zie geblu.
Blussehen, blesschen, zw. ww. -- I. Trans. i)
Blusschen, vuur en licht. 2) lesschen. 3) stelpen, te
niet doen; armoede, schult, een gebrec, enen twist
lesschen. -- II. Intr. i) Uitgaan, uitgedoofd worden.
2)

gelescht worden, overgaan, van dorst.

Blusseher, znw. m. i) Domper. 2) hij die iets

bluscht (een vuur) of stelpt, doet ophouden of te
niet doet.

Blusschinge, blessehinge, znw. vr. i) Blussehing,
van vuur. 2) lessching, van dorst. 3) het stelpen van
iets, het doen ophouden van iets.
Blutse, znw. vr. Blaar, buil.
Blutsen, zw. ww. tr. Slaan, kloppen.
Blutte r znw. m. Domoor, botterik.
Bo. Zie b a en b u; ba noch bo spreken.
Bobaert, znw. m.; den b. met enen maken, iem.
om den tuin leiden.
Bobbe , znw. Blaar, buil.
Bobbel , bubbel, znw. m. Y Bobbel, waterblaas;
waterstraal; plaats waar het water uit den grond
borrelt.

2)

blaar, buil.

Bobbijn, znw. m. Hetz. als b a u b ij n. Baviaan.
Boch, znw. m. Bluf.
Boohuus, botseus, boo/sees, bnw. Bultig, gebocheld.
Bodde. Zie bud d e.
Boddinge. Zie b o t t i n g e.
Boddrager. Zie botdrager.
Bode, znw. m. Verkleinw. bodekijn, -ken. i) Bode,

afgezant, boodschapper, de persoon die de eene of
andere zending verricht; ml. ook van eene vrouw;
goot bode sin ere dinc, eene opdracht doen slagen
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door de wijze waarop men haar voordraagt; sondes
n, iets in persoon
bode, in persoon ; selve bode zijn,
behandelen ; afgevaardigde ; seker, gewis, gewaer
bode, gevolmachtigde ; gewaerde bode, mach/bode,
gemachtigde, gerechtsbode ; der stat bode, de per.
soon, die een bevel van een overheidspersoon overbrengt, hij die iem. dagvaardt ; der scejen gesworen
bode; gesworen bode (te Utrecht waarschijnlijk hetzelfde als des schouten cnajie, schoutendienaar, diender) ; bode Gods, engel. 2) knecht; dienstbode;
Gods b., Ons Heren b., man Gods. — Boden.
Bode, znw. vr. Tijding ; in rechte, dagvaarding,
oproeping om voor het gerecht of een regeeringscollege te verschijnen.
Bode. Zie b o e d e.
Bodeambooht, bood-, znw. o. Bodeambt.
Bodebrief, znw. m.° De door een gemachtigde
getoonde stukken.
Bodegelt. Zie bodengelt.
Bode er. Zie boedeker.
Bodecovel, znw. vr. Kapmantel voor een bode.
Bodel, znw. m. Gerechtsbode; beul.
Bodel. Zie boedel.
Bodelen, zw. ww. tr. Mishandelen; doorsteken;
dorebodelen, zenuwen of pezen der paarden doorsnijden.
Bodeline, bolinc, bouwelinc, znw. m. i) Darmen,
ingewanden. 2) worst.
Bodem, bodem, bodum, boden, boom, znw. m. i)
Bodem, grondlaag, ook : zolder ; vol van bodem tot
bodem, vol van den bodem van een vat tot boven
aan toe; grond; gront ende bodem; bodem ende boort,
van land; te bodem geren, ondergaan, van de zon.
2) grondgebied. 3) bodem of het onderste van eene
wond. 4) buik van een geslacht dier.
Bodem, bodene, znw. m. Vat, ton.
Bodembrief znw. m. Bodemerjbrief, akte van
bodemerij op een schip of op de lading.
Bodemen d bomen, zw. ww. intr. Geld schieten
op een schip.
Bodemgelt, .znw. o. i) Inkomend recht op bier.
2) op bodemerij geschoten geld.
Bodemloos, bnw. i) Bodemloos, zonder bodem.
2) grondeloos, met het bijdenkbeeld van onverza-

delij k.

Boden, zw. ww. tr. i) Dagvaarden. 2) uitnoodigen.
Boden. Zie b o d e m.
Bodenbroot boom-, znw. o. Het .loon voor het

brengen eener goed
e
tijding, drinkgeld, fooi.
Bodene. Zie bodem, ede Art.
Bodengelt, bode-, Bodeloon, znw. o. Bodeloon,
de bezoldiging van een bode of afgevaardigde.
Boderoede , znw. vr. Het kenteeken van den
bode, zijn staf.
Bodeschap. Zie bootschap.
Bodinge, znw. vr. i) Opontbod; dagvaarding,
2) de terechtzitting zelve.
Bodschap. Zie bootschap.
Boe, boo. Zie bode.
B0e, tusschenw. Ach! Och Heer ! ; boe no be,
zie b a.
Boech, znw. o. De (voor)schenkel van dieren.
Boech2 znw. m. Boeg van een schip.
Boeohline, znw. vr. Boeglijn, de voorste der
kabels waarmee men een schip meert.
Boede, bode, buede, znw. m. Een klein huisje;
kraam, tent, loods, vat.
Boedeker, bodeker, znw. m. (oostmol.). Kuiper.
Boedel, znw. m. en o. i) Huis en hof, grondbezit; gewijzigd tot: bezit in roerende goederen;
meestal: een vermogen. 2) boedeling, uitzet.
Boedelaer, boellaer, znw. m. Boedelhouder.
Boedeleedule, -cedele, znw. vr. Inventaris van
een boedel, overgelegd door een „boedelberde ".
Boedeldino, boel-, -Binge, znw. o. Een proces
over iemands nalatenschap.
Boedeleet, boel-, znw. m. Een eed ten gevolge
van eene boedelscheiding opgelegd, de eed waar-
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BOEDELEN.

mede de „boedelherde" de waarheid der „boedel cedele" bezweert.
Boedelen, zw. ww. tr. Uitboedelen; vgl. o n
geboedelt. Boedelgave, boel-, -gaef, znw. vr. Huwelijks
uitzet.
-gift,
Boedelgoet, bodel-, buedel-, znw. o. Goed tot
iemands uitzet behoorende.
Boedelherde r bolel-, -herder, znw. m. Boedelbewaarder, bewaker, „boedelhouder ", zie het volg. woord.
Boedeihouder, boel-, znw. m. Hij aan wien de
bewaking van den boedel toevertrouwd is, hij die
in het bezit er van blijft totdat de boedel onder
de erfgenamen is verdeeld.
Boedelhans, boel-,-huys, znw. o. Verkooping
van roerende goederen i n een sterfhuis, boelhuis.
Boedelinge, bodel-, buedel-, boel-, buel-, znw.
vr. Uitkeering uit den boedel, boedeling.
Boedelrecht, boel-, znw. o. Het voor een boedel geldende recht.

Boedelvervolger, znw . m. Hij die tot boedel

aanspreekt, die recht op het geheel of een-scheidng
gedeelte van den boedel beweert te hebben.
Woedestede , znw. vr. Plaats voor het opslaan
van eene tent of kraam.
Boef. Zie behoef.
Boef, boeve, bouve, znw. m. i) Knaap, dienaar;
verkleinw. boef/zijn. 2) boef, vlegel.
Boefgelt, znw. m. Geld met dobbelen of andere
verboden spelen gewonnen.
Boefoloeke, boeve-, bone-, znw. vr. Avondklok,
poortklok, de tijd wanneer de stadspoorten gesloten
worden.

Boe$ijc, bone-, boeve-, boef-, bofe-, bnw. Schandelijk, snood. — Boe$ike, bijw.
Boefspel, -spul, znw. o. Dobbelarij.
Boefte, bozrfte, znw. vr. Behoefte.
Boege boegae, boesge (ofra bouge), znw. Reiszak.
bouget, bousiet (bousjel), znw. m. HetBoege^,
zelfde.
Boegetmaker, znw. m. Taschmaker.
Boeye, boye, boey, znw. vr. Boei, keten.
Boeye, boye, boey, znw. vr. Boei, scheepsterm.
Boeyen, boyen, zw. ww. tr. In boeien slaan.
Boeyen, boyen, zw. ww. tr. Het scheepsboord
met planken ophoogen.
Boeyer, boyer, znw. in. Een klein soort van
koopvaardijschip.
Boeyinge, znw. vr. Ophooging van het scheeps-

boord.

Boeikji n znw. o. Schuitje (boeier ?).
Boeyllne, boy-, znw. vr. Boeitouw, boeilijn.
Boeyspiker, boy znw. m. Eene soort van spijkers van eene bepaalde grootte.
Boeyte. Zie boete.
-,

$oe ten 9 boy/en, zw. ww. intr. Zie b u t e n,
ww. ; tairten of boy/en.
Boeytinge. Zie butinge.
Boec, bouc, booc, buec, znw. m. en o. z) Boek;
verklw. boeeskijn, boekelkJn; de bijbel; boec des levens.
2) ambtelijk stuk, akte; bieden, banden, afhalen metten
boe/ze, iem. dagvaarden, panden of door panden iets
afnemen met het register, waarin de eisch aangeteekend is. 3) boek papier.
Boec, znw. m. Bok, het dier.
Boer„ boic, znw. m. Beukenoot.
Boec, 9 (teele en). Zie v o r e b o e c en b o k ij n.
Boeebeterer, -beterre, znw. m. Hij die boeken
2

opknapt.

Boeebewaerster . Zie ho e c b e w a r e r.
Boecbewarer, boeken -, -bewaerre, znw m. Boek.

bewaarder,

in een klooster. In een vrouwenklooster

is dit ene boecbewaerster.

Boeebinder, bouc-, znw. m. Boekbinder.
Boeeblat, znw. o. Boekblad.
Boeebret, znw. o. Boekenplank.

Boehe , boec, boke, znw. vr. Beukeboom.
znw. m. Teeken, voorteeken.

Boekel, boekel,

BOERDEMAKER.
Boekeljje, bokeljfc, bnw. Uit boeken verkregen.
Boekelgc, bnw .; boekeij/c cracht, de kracht van

een voorteeken hebbende.
Boeken, znw. Zie b o k ij n,.
Boeken, bnw. Zie b o e k ij n.
Boeken, zw. ww. tr. ; ook boekenen. Te boek
stellen, door inschrijving in eens anders vermogen
overbrengen ; misschien ook : legateeren.

Boekenboom, znw. m. Beukenboom.
Boekenen. Zie

Boekeren,

b o e k e n.

boekeeren, bokeeren, zw.

Boeken.

ww. tr.

Boechouder, bouc-, znw. m. r) Hij die de boeken van de eene of andere vereeniging bewaart en
bijhoudt. 2) bankier, kashouder.
Boelt"n, boeken, bouken, boeken, bnw. Beuken,
van beukenhout.
Boekfin, znw. Zie b o k ij n.
Boekinge, znw. vr. Inschrijving; de handeling
van het boeken ; het geboekte.
Boeckas, znw. vr. Boekenkast.
Boecpant, znw. m. Een pand, bestaande in een
boek, een als onderpand gegeven boek (?).
Boeesac, znw. m. Een tasch om een gebeden of getijboek in te dragen.
Boeesehriver, bout-, znw. m. Schrijver.
Boeestave, bone -, -staef, znw. m. Letter, letter.

teeken.
Boecstavelijc, bnw. Letterlijk, schriftelijk.
Boegstaven, zw• ww. tr. i) Spellen. 2) ver -

kondigen.

Boegstede, znw. vr. Librije, bibliotheek.
Boeostede, znw. vr. Plaats waar beuken zijn.
Boeeverbeterer, -beterre. Zie b o e c b e t e r e r.
Boeevereoper, znw. m. Boekverkooper.
Boecversierer, - sierre, .znw. m. Hij die boeken

versiert (illustreert), verluchter.
Boecverwarer, -waerre, znw. m. Boekbewaarder.
Boeewarer, -waerre (vr. -ster), znw. m. Hetzelfde.
Boegweit, znw. m. Boekweit; boecweiislant, boecweitenmeel.

enz. Zie b o e d e I.
Boele, boel, bolle, znw. m. i) Naam voor de
naaste verwanten, volle en halve broeders, zwagers
(oostmnl.). 2) geliefde (ook ml. van eene vrouw); ook
van geestelijke betrekkingen. 3) minnaar, minnares.
Boele (beul). Zie bod e 1.
Boelen, boten, zw. ww. intr. Blaffen, van een
Boel

hond; loeien, als een stier.
Boelen, bollen,

Boeleren, zw. ww. intr. Boe -

leeren. — Boelerie.

Boelenbedde, znw. o. Gemeenschap buiten echt.

Boeier, boelrc, znw. m. Vrijer; . minnaar, boeleerder.
Boelschap, znw. vr. Liefdebetrekking, vooral
ongeoorloofde.
Boolslach, bol -, znw. m. Waarschijnlijk een slag
waardoor iemand een bult of buil bekomt. Vgl.

buulslach en buulslagen.
Boon. Zie bon.
Boone, boen, znw. m. en o. Zoldering, zolder,
verhoogde vloer; boenenmaker. Ook: kastje, bun
(op een schip).
Boenen, zw. ww. tr. Schen, boenen.

Boenre, buener. Zie b o n d

znw. o. Teeken, spoor.
Boer, znw. o. of m. Een standje, getier om iem.
uit te jouwen, het plegen van verzet. Vgl. b o r e.
Boer (berrie). Zie bone.
Boorde, boerde, borde, bourde, boert, buerte, znw.
vr. i) Spiegelgevecht, steekspel. z) klucht, grap;
in boerden, voor de grap; sine b. hebben met, ergens
een grapje van maken. 3) een verdicht verhaal.
4) verzinsel, leugen, bedrog.
Boerdeltj c, boerteljc, bnw. t) Een b. stel, een
steekspel. 2) schertsend, speelsch. 3) schertsend, grappig . 4) leugenachtig, verzonnen.
Boerdemaker , boert-, znw. m. Grappenmaker.

BOYLINE.

BOERDEMENT.

Boerdement, znw. o. Klucht(spel).
Boerden, buerden, boerten, zw. ww. intr. Schertsen.
Boarder, buerder, boerter, znw. vr. z) Vechter.

2) grappenmaker; hij die iets uitdenkt of verzint.
3) romanschrijver.
Boerderen, bourderen, borderen, zw. ww. intr.
i) Een steekspel houden. 2) schertsen met iemand;
zich met iem. vermaken ; met iemand spotten, zich
ten koste van iem. vermaken ; als znw., scherts;
met enen b. houden, zich met iem. vermaken. 3) ver.
halen uitdenken, schrijven; als znw., het opstellen
of schrijven daarvan. — II. Trans. Bespotten, een
loopje met iem. nemen.
Boerderer, - eerre, znw. m. i) Grappenmaker.
2) romandichter.
Boerderich, -eerich, bnw. Spotachtig, spotzuchtig.
Boerderse, znw. vr. Het vr. van boerder.
Boerdich, buerdich, bnw. Grappig.
BoerdiII e boertinge, znw. vr. Scherts, spel.
Boerèl o èl, znw. m. Mand.
Boeren, boren, zw. ww. tr. Iemand een standje
maken, iem. aanvallen; zich feitelijk tegen iemand
verzetten. Vgl. b r e en b o r e n.
Boerman, znw. m. Boer.
Boersch, bnw. Boersch; als znw., gccleet op sin

o

boersche.

Boert. Zie boerde.
Boerteiije, Boerten enz. Zie b o e r d e 1 ij c enz.
Boertinge. Zie boerdinge.
Boerwere. Zie b u u r w e r c.
Boesem, bosent, biresem, boesen, znw. en vr. i)

Boezem, ook als scheepsterm. 2) familiebetrekking;
ook: de bloedverwanten. 3) boedel; in gemenen
(gemeenre) boezem bliven sit/en.
Boesemen, zw. ww. intr. Een uitweg vinden,
gelegenheid hebben om zich te ontlasten.
Boesemgat, Boesemsplit, znw. o. Split in een
kleedingstuk.
Boesge. Zie b o e g e.
Boet, znw. m. en vr. i) Schadeloosstelling, boete.
2) verbetering, herstel; boet doen, verbeteren; van
enen sclurke boet doen, de gevolgen van het schaak.
zetten herstellen door den koning te dekken.
Boet, znw: Einde.
Boetachtich, bnw. Boetschuldig.
Boete, buete, bote, znw. vr. i) Verbetering, ge
enen boete doen, iem. genezen; vergeving-nezig;
van zonden; kwijtschelding, eener straf; van een
persoon gezegd, hij die genezing aanbrengt. 2) baat,
voordeel. 3) goedmaking van een misdrijf, boetstraf,
eene aan den rechter te betalen som; boete of ban;
ie boeten sit/en, op boete zitten; in boeten) gaen,
in boeten staen. schadeloosstelling geven voor iets.
4) geneesmiddel, middel, voorbehoedmiddel, tegen
-gif.5)tovermdl,ij.
Boete (inhoudsmaat). Zie b o o t.
Boete (laars). Zie b o te.
Boetement, znw. o. Boete.
Boeten, boten, bueten, zw. ww. -- I. Trans. i)
Beteren, repareeren; den schaec boeten, een stand
waarin men schaak staat beteren, zich dekken. 2)
stillen, bevredigen. 3) schadeloosstelling geven voor
iets. 4) als boete verbeuren; verliezen. 5) betooveren. 6) lubben, ontmannen. -- II. Intr. Tooveren,
waarzeggen.
Boeten, bueten, zw. ww. tr. Aanleggen, vuur.
Boeten. Zie b ot en (vlas).
Boeter, boetaer, znw. m. i) Hersteller, vgl. o. a.
ketelboeter. 2) waarzegger, wichelaar, toovehiaar.
Boetersehe, znw. vr. Tooveres, wichelaarster.

Boetgadlnc, bout-, godinc, -gedinc, -gedinge,

znw. o. Een „gadinc" of „godinc", d. i. een landschapsgericht, waarin over boeten in crimineele zaken wordt recht gesproken.
Boethont, znw. o. Brandhout(?).
Boetich, bnw. Tot boete verplicht.
Boetinge, znw. vr. Tooverij, wichelarij.
Boetloos, bnw. Zonder boete.

107

Boetoen. Zie bottoen.
Boetpennino, znw. m. Emolument van den ge.
rechtsbode.

Boetschoudich, -schuldicla, bnw. Tot het betalen
eener boete veroordeeld of verplicht.
Boetse, znw. vr. Puist, buil.
Boetseel. Zie butsee1.
Boetwerdich, bnw. Hetz. als b o e t s c h o u d i c h.
Boeve. -lijc. Zie boef, -1 ij C.
Boevecloo e. Zie boefclocke.
Boeven, boven, zw. ww. -= I. Intr. Het leven
leiden van een boef of lichtmis; ondeugend zijn. —
II. Intr. Iem. voor boef uitschelden.
Boeven. Zie behoeven.
Boeverie, boverie, bueverie, znw. vr. i) Het wezen of de daden van een boef, schelmerij ; kwájongensstreken ; ontucht. 2) dobbelpartij ; in dezen zin
ook boeverieij cl.
Boeverie. Zie boverie.
Boevich, bnw. Schandelijk, gemeen.
Boevinne, znw. vr. Ontuchtige vrouw.
Bof. Zie b o f f e.
Bofelijc, Zie boefli'c.
Bofet, b fief, boft, befit, Davit, znw. o. Buffet.
Boffe bn ffc, bof, buf, znw. m. i) Dik gezicht;
buffen maken, de wangen opblazen. 2) slag, klap.
3) smak. 4) verbreking van een koop.
Boffen, bzifen, zw. ww. intr. i) Zich opblazen;
bluffen. 2) een koop verbreken.
Boffer, znw. m. Bluffer.
Bogaert, znw. m. Boomgaard.
Bogaert. znw. m. Zie b a g a e r t.
Bogaertman. Zie b o o m g a e r t m a n.
Bogage, znw. vr. Bagage.
Boge, booch, znw. m. i) Boog, het schietwerktuig; verkleinw. bogeskijna, boochskijn; den boge sjbannen; vgl. boochspanninge. 2) boog, gewelf,
onder eene brug; ook als woonplaats. 3) boogschutter.
Bogehont, znw. o. Hout voor een boog.
Bogecoker, znw. m. Koker voor een boog.
Bogel, buegel, znw. in. Beugel, ijzeren ring; ver
bogelk jn, -ken.
-kleinw.
Bogelen, buegelen, beugelen, zw. ww. intr. Een
soort van kolfspcl ; ook bogelslaen geheeten.
Boge1 jc, bnw. Buigzaam; teer. -- Bogelijeheit.
Bogellser, znw. o. Beugelijzer.
booch-, znw. m. Boogmaker.
BBogemaker,
pgeri
, bougeri, zw. ww. — I. Trans. t) Doen
buigen, een voorwerp; krommen, zijn rug. 2) nederbuigen, het gemoed. 3) neigen, gunstig voor zich
stemmen. 4) onderwerpen, vernederen. 5) neerhalen,
ter neder werpen, een muur. 6) dresseeren, een
vogel; den aard wijzigen, van een mensch. 7) sine
heinde te hens wert b., de handen aan zich zelf slaan.
8) ruilen (nederr.). — II. Intr. i) Buigen, eigenlijk
en overdrachtelijk. 2) overhellen; eene bepaalde,
ook: eene andere, richting nemen; neiging gevoelen,
zich nederbuigen tot iem. of iets, zich zetten tot iets
(met te). 3) afwijken van zijn plicht. — III. Wederk.
i) Zich buigen. 2) overhellen, zich zetten tot (met te).
Bogen, zw. ww. intr. Zich beroemen.
Bogenaer znw. m. Boogschutter.
Bogeschoie, bogen -, znw. m. en vr.; - schoot,
- schol, znw. o. i) Boogschot; een boogschots afstand.
2) pijl.
Bogestede, bogen -, Bogestelle, bogen -, znw.
vr. Gewelf dat als woonplaats verhuurd werd.
Bogeverwarer, bogen -, -verwaerre, znw. m.
Opzichter over de bogen in een leger.
Bo iD e, znw. vr. Buiging, kromming.
Bohorderen, zw. ww. intr. Een spiegelgevecht
of steekspel houden.
Boy, bij w. ; het hevet mi b., ik heb het land;
iets is mij onverschillig; Item b. maken, zich ergeren.
Boy, znw. m. Hetz. als b o d e.
Bove , -en, -er. Zie b o e y e enz.
Boyline. Zie b o e y 1 i n e.

io8

BOC.

Boe,. buc, znw. m. Bok, het dier ; verkleinw.

bocskijn ; samenst. bocsbloet, boxbloet; bocs-, bucs.
gulle; bocshaer, bux- ; bocshoren, bucshorn ; bocvel;
bocsbone, lupine, bockenroet, bokkevet.

Boe, znw. m. Bok, ondiep vaartuig.
Boke. Zie b o e k e.
Bokel, buckel, znw. m. i) Bene verhooging in

het midden van het schild, knop ; ook : eene ver
andere voorwerpen ; gesp, als haar--hevnidop
versiersel e.a.
Bokelare, .buekelare, boekel-, znw. in. en vr.
Beukelaar, schild (met een bokel). Verkleinw. bokelaerkijn, -lerken.

Bokemole, znw. vr. Beukmolen, stampmolen.
Boken, bnw. Zie boekitn.
Boken, znw. Zie b o k ij n.
Boken 2 zw. ww. tr. Beuken, slaan, kloppen.
Bohenboom. Zie boekenboom.
Bokengelt, znw. o. Bakengeld. Vgl. bok ij n.
Boker, znw. m. Een werktuig om vlas, koren

enz. te dorschen; beuker, stamper.
Bokerael. Zie b o c r a e n.
Bokeren, bokeeren. Zie b o e k e r
boek/n, boken, znw. o. z) Teeken, baak,
signaal. Vgl. b o k e n g e 1 t. 2) teeken, voorteeken,
zoowel door wonderverschijningen als door droomen
den mensch geopenbaard. 3) monster. 4) voorbeeld.
Boeken. Zie b o c k ij n.
Boeken. Zie b u c k e n.
Booking. Zie buckinc.
Bockj)n, bocken, bnw. Van een bok, bokken-;
boekenroete, -ruete, bokkevet.

Booraen, bocrael, boucraen, bolcraen, bockerael,
bokerael, znw. m. Eene uit geitenhaar geweven stof,
eene fijne stof; bocraenvaruwer, -vaerwer.
Boorapen , bocralen, bnw. Van „bocraen".

Boosbloet, e. a. woorden met bocs.. Zie bij b o c.
Boosch, bucsclz, bnw. Van een bok, bokken -.
Boeshorn, box-, bux-, - horen, znw. m. Bokking.

B01, bnw. i) Bol, min of meer opgeblazen. 2)
los, niet vast of stevig, ondicht; bol lant. 3) zeldzaam.

Bol. Zie bolle.
Bolachtich, bnw. Bolachtig, ondicht.
Bolbaken. Zie b o l l e b a k e n.
Boldavit, znw. o. (?). Zeildoek, boldavit.
Bolderen, bulderen, zw. ww. intr. Bulderen, razen.
Bolderich, bnw. Rumoerig.
Bolderinge, bulderinge, znw. vr. Gebulder, lawaai.
Bole (beul). Zie b o d e 1.
Bole. Zie boel.
Bolersen, -aersen, zw. ww. intr. Hals over kop

op den grond rollen.
Bolet, znw. o. Afgesproken teeken, wachtwoord.
Bolge, znw. vr. Lederen zak. Vgl. b o e g e.
Bolgen , zw. WW. tr. Vertoornen. Vgl. b e 1 g e n.
Bolgenheit , Bolgenschap, znw. vr. Verbolgenheid, kwaadwilligheid.
Bolle, znw. vr. Huisraad.
Bolinc. Zie bodelinc.
Bolioen. Zie billioen.
Bole, bollic, bulc, znw. m. Eene soort schelvisch.
Bolken, zw. ww. intr. Bulken, loeien.
Bollaert, znw. m. Gerechtsbode, beul.
Bollaert, znw. m.' Windbuil, pocher, zwetser.
Bolle, bol, znw. m. i) Bol, bolrond voorwerp;
bolvormig gebakken brood ; langwerpig ronde bal;
ijzeren of boden bal, als wapen gebezigd; van het
hoofd; van den buik; verklw. bollekjn, buikje. 2)
blaas, blaar; verklw. bollekijn. 3) boomtronk. 4)
knot of knoop in het vlas (nederr.).
Bolle, znw. vr. Naam eener plant, wilde haver(?).
Bollebaken, znw. o. Eene soort van baak, boei.
Bolleboge, znw. m. Eene soort van boog.
Bollement, znw. o. Hoofd.
Bolletktjn, boldeck jn, bolnettek n, znw. o. Mutsje,
kalotje. Vgl. b o n e t t e.
Bollewere. Zie b o 1 w e r c.
Bollich, bnw. Bol, pafferig.

BONGERSCHE.

Boirie, belleric, belric, znw.. o. Bolderik, eene plant.
Bolslaeh. Zie boelslach en buulslach.
Bolster, bulster, znw. m. i) Kaf, zaadstroo. 2)

bulster, stroozak; een bos stroo. 3) bolster, bast van
eene noot. Vgl. b o u s t e r.
Bolt. Zie bout.
Bolwero, bolle -, znw. o. i) Bolwerk, borstwering.
2) zeedijk.
Bolwerken, zw. ww. tr. Met bolwerken versterken.
Bombaerde, -bare, znw. vr. i) Werktuig om
steenen te slingeren ; later eene soort van kanon. 2)
een muziekwerktuig, eene ,hoort van hobo.
Bombaerdesteen, bornbaer-, znw. m. Een groote
steen om uit eene „bombaerde" te slingeren.
Bombaerdier, znw. m. Kanonnier, hij die eene
„bombaerde" bedient.
Bombare. Zie bombaerde.
Bomen, bnw. Van een boom, boom-.
Bomen, ww. Zie b o d e m e n.
Bomen, booinen, zw. ww. tr. Garen aan den weversboom brengen. Vgl. b o o m.
Bomevrucht. Zie boomvrucht.
Bommekijn, znw. o. Vaatje.
Bommelgat, znw. o. Galmgat, van een toren.

Bommenaer, Bommer g Bomspeelre, -sjbeulder,

znw. m. Trommelslager. Zie b o n g e n a e r.
Bon znw. o. en vr. (westfriesch). Y) Een gedeelte
van een dijk dat men moet onderhouden, dijkvak,
hoefslag. 2) deel eener stad, wijk, kluft.
Bon. Zie ban.
Bondachtich, bond-, bnw. Bindend, verbindend,
van kracht (oostmnl.).

Bondekijn. Zie bont.
Bondel, znw. m. Bundel, bos; verklw. bondelkijn.
Bonder, boenre, boender, bunder, buender, znw.

o. Bunder.

Bondieh, bundicli, bnw. Bindend, geldig in rechte.
Bonding, znw. m. Bundel, bos.
Bondoneren, band-, zw. ww. tr. Prijs geven,

abandonneeren.

Bone, boon, znw. vr. Boon; ook gebruikt bij
stemmingen en verkiezingen; coninc van der bone,
hij die bijv. door eene boon te vinden in zijn deel
eener taart tot koning wordt verklaard (te Gent) ;
niet ene bone, min dan ene bone, volstrekt niets.
Bone. Boene, znw. vr. Bonn, de stad.
Bonegroot, znw. o. (?). De grootte van eene boon;
een b. driaclen (tegengif).
Bonelat, znw. vr. Stutlat voor boonen.
Bonen, boonen, zw. ww. intr. en tr. Met boonen

stemmen of verkiezen.

Bonenfant, bout/ant, znw. m. i) Koorknaap. 2)

vondeling.

Bonenmeel, znw. o. Boonenmeel.
Bonenspel, znw. o. Een spel dat met boonen

gespeeld wordt of waarbij eene boon getrokken wordt.
Bonenstede, znw. vr. Plaats waar boonen groeien.
Bonepole, znw. vr. Peulvrucht.
Bonette, bone!, bonnet, znw. vr. i) Hoed, muts;
verkleinw. bonetkn, vgl. b o 11 e t k ij n. 2) naam
van een klein zeil (nederr.).
Bonettemaker, bone!-, znw. ni. Vervaardiger
van petten of mutsen.
Songart. Zie boomgaert.
Bongat, bonde-, bonne-, znw. o. Bomgat.
Bongo, znw. vr. Bom, houten stop voor een vat.
Bongo, znw. vr. Trommel.
Bongelaer, znw. m. Hetz. als b o n g e n a e r.
Bongelersche, znw. vr. Eene vrouw die de
trommel slaat.
Bongomaker, znw. m. Trommelmaker.
Bongen, zw. ww. intr. De trommel slaan; ook
als erotische term.
Bongenaer, bungener, znw. m. Trommelslager.
Bongenspeelre, bungen-, znw. m. Hetzelfde.
Bonger, znw. m. Hetz. als bongenaer.
Bongersehe, znw. vr. Hetz. als b o n g e 1 e r s c h e.

BOOTHURE.

BONGNET.

Bonnet, znw. m. Beignet.

Bonifant . Zie b o n e n f a n t.
BOnlger, znw. m. Bunsing.

Bonis, znw. m. (oostmnl.). Lading.
Bonke n bons, znw. m. Been, ook : het kakebeen.

Bonne, znw. vr. Uit bonde. Stop op een vat,

•deuvik ; ene bonne boren in eenre vat, in erotischen
zin. Vgl. bonge.
Bonne, hunne, znw. Opgeslagen kraam of tent.
Vgl. boene.
Bonnen, zw. ww. tr. Stoppen, eig. met eene
,,bonne" ; een einde maken aan iets.
Bonnet, znw. Zie bon e t t e.
Bonrie, bonry, znw. vr. Berrie, burrie.

Bonsch, Bontsch, bnw. Van Bonn (Bone, Boene) ;
bon(t)sche mate; een Bonsche quarte Tiels biers.
Bonsinc, znw. m. Bunsing.

Bont, znw. m. en o. Bundel; verklw. bondekijn,
.1)unclek^n, bundeltje ; dat b. van mirren, titel van
mnl. mystieke werkjes.
Bont, bunt, bnw. i) Veelkleurig. 2) bont, van
bont gemaakt; bont ende grau ; bonte mu/re, dracht
van bepaalde geestelijken, vooral kanunniken en
diakenen. 3) - innerlijk strijdig, inconsequent; ene
rcdene bont, eene vreemde zaak, eene tegenstrijdigheid. 4) zwak, schemerig, van de oogen. 5) bont
geven, verwondering of verontwaardiging opwekken.
Bont, znw. o. Pelswerk, bont; bont ende graze,
bont, oorspr. van het vel van dieren . die deels effen
grijs, deels wit en grijs zijn; bont dragen, bont ende
gray dragen, teeken van adellijke geboorte of verworven doctoraat ; clein bont, het bont van kleine
dieren, als: eekhorens, marters.
,

Bonthout g znw. o. Talhout.

Bonticheit, bunt-, znw. vr. Bontheid, veelkleurigheid.
Bontmuts, znw. vr. Bonten muts.

Bontvoeder, -voder, -voderse, -voders, znw. o.

Bonten voering.

Bontwerc, znw. o. Bont, bontwerk. — Bont -

werker.

Booch. Zie b o g e.

Booehachtich, bnw. Gebogen.
Boochde znw. vr. Buiging.
Boochijjc Zie b o g e 1 ij c.

Booehline, znw. vr. Koord van een boog.

Booehmaker .

Zie

b o g e m a k e r.

Boochsam, saem, som, bnw. Buigzaam, ge-

-

schikt voor iets.

Boochs p anninge, znw. vr. Het spannen van

-een boog, het mikken op iem. met pijl en boog.
Boodschap, -sckajb en. Zie b o o t s c h a p enz.
Boom, znw. m. i) Boom. Vgl. s c h a d u w e -

b o o m; in den boome, onder een boom (rechtszitting
houden) ; der minnen boom, de linde. 2) sluitboom ;
het geld dat van waren als in- en uitvoerrecht geheven wordt (_ boomgelt) ; der sieken boom, de
sluitboom waarbij zij die in de stad kwamen,
werden onderzocht of zij ook behept waren met
eene besmettelijke ziekte, vooral melaatschheid; paal,
balk; boom van het kruis; waterboom, de sluitboom
die een water afsluit. 3) stut, steunbalk. Zie ook
b o o r b o o m. 4) disselboom. 5) ladderboom. 6) weversboom. 7) scheepsboom, boom. — Vgl. s adelboom, beddeboom, poyboom.
Boom. Zie bodem.

Boomachtich, bnw. Boomrijk, voor boomgroei

geschikt.

Boomacker, znw. m. Boomgaard.
Boomassahe, znw. vr. Eene soort van potasch.

Boombernersdach, znw. m. Koppermaandag.

BOOmfrAAt -fruyt, froyt, znw. o. Boomvruchten.

Boomgaerder, boomgardre, znw. m. Tuinman.

Boomgaert, bomgaert, bongart, bog-, boong-,
znw. m. i) Bosschage, lusthof, warande; ook gezegd
van Maria („den edelen bogaert, dat edel vat");
enes boom Gert mini sna1.'n, iemands huwelijksbed
.schenden. Vgl. bij bos c h. i) boomgaard.
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Boomgaertman, bogaert-, znw. m. Tuinman.

Boomgans, znw. m. Eerie soort van wilde eend.

Boomgelt, znw. o. Geld als in- of uitvoerrecht

geheven.

Boomhooch , bnw. Zoo hoog als een boom; bijw.
op boomshoogte.

Boomhouder, znw. m. Hij die op den sluitboom

te

water past, havenmeester.

Boomhouwer, znw. m. Zadelboomhouwer, ver -

vaardiger van den romp van zadels.
Boomolie, znw. m. Boomolie, olijfolie.
Boomrnpse, znw. vr. Rups, boomrups.

Boomsinter, znw. vr. Boomsluiter, hij die de
haven met den boom afsluit.
BOOmte, znw. o. Geboomte.

Boonvrucht, borne-, booms-, znw. vr. Boomvrucht.
Boomwolle g znw. vr. Boomwol.
Boon. Zie b o n e.
Boonacker g znw. m. Boonakker.
Boongripinge, znw. v. Loting met boonen.
Boon o C znw. m. Hetz. als b o o n a c k e r.
Boonlote -loot, znw. vr. en m. Loting met boonen, vooral bij magistraatsverkiezingen.
Boonmael znw. o. Het maal gehouden bij gelegenheid der jaarlijksche magistraatsverkiezing, die
net boonen geschiedde.
Boonmeel, znw. o. Meel van gedroogde boonen.
Boonmete, -met, znw. o. Boonakker.
Boonsaet, znw. o. Land met boonen bezaaid.
Boonschale, znw. vr. Booneschil.
Boor, znw. vr. Boor.
Boor. Zie b o r e.
Boorboom, znw. m. Hevel.
Boorlij0. Zie behoorlij c.
Boort, bort, bord, znw. m., vr. en o. i) Boord,
rand, van boorde te boorde, van den eenen kant tot
den anderen; rand van de lippen; oeverstreek, boord,
rand van eene klok; die clocke aen één boort luden,
slaera, kleppen ; bodem ende boort, het geheele huis;
eggen ende enden, bodem erfde boort (een land met
zijn -); oever. 2) boord of rand van een kleedingstuk, versiersel. 3) scheepsboord; aent lager boort
helden, den verkeerden kant uitgaan, de slechtste
zijde kiezen; aen enes boort seilen, zich met iemand
vereenigen; over boort, uier boort werpen ; aen b.
leggen, aanpakken, beginnen.

Boort. Zie bort.
Boort, boert, buert, bort, znw. vr. i) Geboorte.
2) afkomst. 3) nakomelingschap.
Boorte, boirte, borte, znw. vr. i) Geboorte. 2)
afstammelingen; blivende, blikende boorte, zie b 1 ik e n en b 1 i v e n; wettelike b., wettige kinderen.
Boorte, znw. vr. Beurt.

Boortich, bnw. Edelgeboren.

Boos, bose, bois, bnw. i) Slecht, gering. 2) slecht,
wat niet deugt. 3) dom. 4) zedelijk verdorven; als
znw., die bosen, de boozen; die bose ende die sehalke.

Boosaehtieh, bnw. i) Beuzelachtig. 2) verdor-

ven, kwaadwillig.

Boosachtichheit, znw. vr. Beuzelarij, beuzel

-achtiged.
Boosheit, -bede, znw. vr. Boosheid, snoodheid.
Booslike, bijw. Op eene slechte wijze.
Beosman, boots-, znw. m. Bootsman.
Boosselbane, bosel-, znw. vr. Kegelbaan.
Boosselen, boselen, zw. ww. intr. Kegelen.
Boossen, bosen, zw. ww. intr. Hetzelfde.
Boosten, beoosten, bijw. Oostelijk, ten oosten;
voorz. met den dat., ten oosten van; boosterschelt,
beoosterschelt.
Booswicht znw. m. Booswicht, schelm.
Booswillich, bnw. Kwaadwillig.

Booswoorts, bnw. Brutaal, boosaardig.

Boot, znw. m. Boot; verkiw. bootkin, bootje,
Vgl. beitel.

Boot,

bote,

znw. m. Ton.

Boot. Zie bot.

Boothure, znw. vr. Huur voor eene boot.

iio

BOREEL.

BOOTSCHAP.

Bootschap , bood-, bod-, bot -, bode-, boos-, bos -,

Borchtale, znw. vr. Borchtocht.

dracht ; enes b. doen, iemands woord doen, zijne
belangen behartigen ; ene b. dragen, eene zending
vervullen. 2) tijding. 3) aankondiging van de ge
Christus, Maria Boodschap.
-bortevan
Bootschapdrager, znw. m. Afgezant, apostel,
bode ; vr. bootscha^dragerse, bodes, bodin.
Bootsehappen, bood-, -schaffen, -scheen, zw. ww.
tr. i) Boodschappen. 2) aankondigen (iemands komst).
Bootschapper, - schaper, znw. m. Boodschap.

vr. Bochtocht; b. doen, borg stellen.

- schei, - scheje, znw. vr. i) Zending, plechtige op-

Bootsehapperse, -schafterse.
Bootschappinge, -scha] Inge, .scheftinge, znw.

per, verkondiger. —
vr. Zending.

Boot8e, boetse, znw. vr. i) Bult, uitwas. Zie
b o e t s e. 2) uitstekende en begroeide punt van eene
rots. 3) type, patroon.
Bootse, znw. vr. Grap, scherts.
Bootsen, zw. ww. tr. Rond maken (nederr.).

Bootsenmaker, znw. m. Potsenmaker.

Bootsgeselle, znw. m. Bootsgezel, schepeling.

Bootsman. Zie boosman.
BOT -. Zie bore-.

Borage, borade, znw. vr. Bernage, ossentong (plant).
Borbelen, zw, ww. intr. (Op)borrelen.
Boreh, borech, boorch, burch, znw. vr., m. en o.
i) Vlek, stad. 2) burcht; bot-ge in SSaengen, lucht
-kasteln.

Boreh, znw. m. Zie b e r c h (berg).
Borch , berch, znw. m. Gesneden zwijn, beer.
Borchb rugge, znw. vr. Slotbrug.
Borehdbe, znw. m. Dijk bij een burcht of om

eene stad.

Borehdine, znw. o. en vr. Of: eene terecht

voor de onderhoorigheid van een kasteel, bf :-zitng
eene burgervergadering, eene stedelijke terechtzitting.
Borchd ore, znw. vr. Slotpoort.

Borehgenote, znw. m. Deelgenoot aan een
Borchgracht, znw. vr. Slotgracht.
Borehgraefnede, -nedinne, znw. vr. i) Slotvoogdes. 2) vrouw van een burggraaf.
Borehgraefschap, -greefschah, znw. vr. Het
„borchleen".

van burggraaf of kastelein.
Borchgrave, burch-, -greve, znw. m. Burggraaf,
slotvoogd ; borchgraveambt, borckgravescliajb, bot-chambt

grevie; vr. borchgravinne.
Borch g rave, znw. m. Stadsgracht.

Borchieen, znw. o. Een goed dat men in leen

ontvangt voor de verdediging van eene versterkte
plaats; ook: een leen waarvoor dezelfde regelen
golden als voor zulk een ' leen.
Borchlij e , bnw. Tot een burcht behoorende.
Borchman, znw. m.; mv. -liede. i) Man - behoorende tot de bezetting van een burcht. 2) hij die een
„borchleen" heeft.
Borchmeester, burch - , buerch - , znw. m. i) Bevelhebber van een burcht, slotvoogd. 2) burgemeester.
Zie borgermeester.
Borchmicke, znw. vr. Een mik (brood) als op
het kasteel gebakken wordt, een fijne mik (?).
Borehreeht, znw. o. Het gerecht dat rechtspreekt
in zaken van „borgleen ".
Borchrinc, znw.. m. De ijzeren ring aan de poort
van een burcht.
Borchroede, -rode, znw. vr. Hooibergroede.
Borchsant, borchshant (?), znw. m. Borgtocht, de
verzekering van het zoengeld voor de door een maag
beganen doodslag of verwonding. Vgl. bij borg e.
Borchsate, -sete, znw. m. i) Burchtvoogd, slotvoogd, kastelein. 2) mv., de bewoners of de bezet
een burcht.
-tingva
Borchschap, znw. vr. Borgtocht, het borg zijn.
Borchstede, znw. vr. Omvang van een burcht.
Borchstorm, buerch- znw. m. Het in beroering
brengen van of veroorzaken van opschudding in een
burcht (te Brugge).
Borcht, znw. m. Burcht.

Borchtocht, borech-, boot-ch-, boor-, - tucht, znw.

Borehtoehten,

zw. ww. tr. Cautie of borgtocht

doen stellen.

Borehvoet, znw. m. De voet, het benedenste
deel van een burcht.
Borehvrede, znw. m. Het tegengestelde van

„borchstorm".

Borchwal, burchre►al, borgel, znw. m. Burgwal,
ringmuur; de stadsgracht.
Borehwere, znw. vr. Verdedigingswerken.
Borehwere, znw . o. Leenheerendienst, karwei.
Borehwerker, znw. m. Vestingbouwkundige.
Borde . Zie boe r d e.
Borde, boorde, burde, buerde, znw. vr. i) Last,

vracht. 2) verplichting om iets te doen. 3) vracht,
menigte.
Borde, beurde, buerde, znw. vr. Mand.
Bordeel, boordeel, berdeel, znw. o. i) Hut, krot.
2) bordeel; b. houden, in een bordeel zitten; bor-

deel/luns, bordeelverhuurder, bordeelvrouwe (Perdeelsvrouwe, bordeelhoudster; ook : lichtekooi).
Bordeelaerster, z nw. vr. Bordeelhoudster.
Bordeelinge, znw. vr. Het bordeelhouden.
Bordehouwer, bot-t., bert-, znw. m. Houtsnijder.
Bordelen, zw. ww. intr. (Op)borrelen.
Bordelij e, znw. m. Zwaar, bezwarend.
Bordemende, buerde., znw. vr. Draagmand,
vischmand.
Borden, bnw . Uit planken gemaakt.
Borden, boorden, znw. vr. Hetz. als b o r d e en
b o r d e n e; verklw. bordenkjjn.

Borden, zw. ww. tr. Bevrachten.

Bordenaer, buerd-, burd-, znw. m. Vrachtdrager,

vooral van visch.
Bordene, bordine, boord-, burd-, znw. vr. i)
Last, eig. en overdr. ; ane ene b. tien, zich met iets

inlaten, zich een last op den hals halen, zich met
iets bezwaren; verklw. bordelen, -ken, vrachtje. 2)
last, verplichtingen ergens uit voortvloeiende.
Bordenen, zw. ww. tr. Beladen, te dragen geven;
deelw. gebordent, belast en beladen; gebordent sin,
den last van iets ondervinden, er onder gebukt
gaan.
Border mv. van bot-t, plank.
Borderen .Zieboerderen enbohorderen.
Borderen, -eet-en, zw. ww. tr. Boorden, omboorden.
Borderer . Zie b o e r d e r e r.
Bordesel , burd-, znw. m. Lastezel, pakezel.

Bordessehe, bardessche, barb-, bert-, znw. o.
Bordoen, znw. m. i) Pelgrimsstaf. 2) lans met

Luifel.

eene stompe punt.

Bordoen, barduyn, znw. o. De baspijp in een
orgel, de lage orgeltonen; eene bepaalde melodie.
Borduur, buyrduyr, brouduur, znw. o. Borduurwerk.

Bordnnrcleet, buerduer - , znw. vr. Een geborduurde doek, fijn bewerkt kleed.
Borduurwero, barduur -, znw. o. Elk vrouwelijk
handwerk van smaak.
Borduurwerken, zw. ww. intr. Handwerken;.

ook: haarwerken. — Bordnarwerker .
Bordure n znw . vr. en m. Belegsel van een kleedingstuk, galon.
Bore-, bot--, boer -, bure-, buere-, buer-, versterkende partikel. Slechts verbonden met eene ontkenning, die ook wordt verzwegen. (En)bore, (ne)
bore, boor, niet in hooge mate; (en) bore wat, niet veel.
Bore, znw. vr. Boor.
Bore, znw. ' m. Het beuren, wegnemen; slechts
in sinen b. hebben, iets maar voor het kiezen of
nemen hebben.
Bore, buere, buer, znw. m. (oostmnl.). Twist, ge.
vecht; bore, buer doen, vechten.
Boreel, znw. m. Haarwrong.

BOREN.

Boren boeren, beuren, bueren, zw. ww. tr. i)

Beuren, opt
illen.

2) heffen, van renten, tollen e.a.
--- Samenst. aenboren, beuren, in ontvangst nemen 1).
Boren, zw. ww. tr. Boren, eene ronde opening
maken, vooral in hout ; ook in erotischen zin ; in den
gront boren.
Boren, bueren, buren, zw. ww. onpers. i) Gebeuren. 2) ten deel vallen : a) te beurt vallen. b)
overkomen. 3) toekomen. 4) passen, betamen (in
deze bet. samengevallen met boren uit „behoren ").
5) uitvallen (?).
Boren, bueren, zw. ww. intr. (oostmnl.). Vechten.
Boren, deeles.. van „beren ", hetzelfde als g e b o r e n. Vooral in samenstellingen, nieuboren e.a.
Borg,e % boorge, borch, znw. m. i) Borg; in borge
bant hebben, tot borg hebben. 2) onderpand. 3) koop
op crediet.
Borgel (te Kampen). Zie b o r c h w a 1.
Borgeljj c, bnw. Borgelike cautie, borgtocht.
Borgemeester. Zie b o r c h m e ester en bor.
germ eest er.
Borgen, zes. ww. — I. Trans. i) Beschermen,
redden. 2) borg stellen voor iets; borg zijn voor
iemand. 3) alQ borg voor iets worden aangesproken;
voor iets boeten. 4) voorschieten. 5) op crediet
koopes. 6) geld opnemen. — II. Intr. i) Uitstel van

betaling geven.

2)

schuldig blijven.

Borger, burger, znw. m. Poorter, burger.
Borger, znw. m. Geldschieter, schuldeischer.
Borgergelt, znw. o. i ) De som door een burger
bij zijne aanneming als zoodanig te betalen. 2) hoofdgeld door de burgers eener stad op te brengen.
Borgerhuuskijn, -ken, znw. o. Huisje van een

burger.

Borgerinne, burger-, znw. vr. Burgeres.
Borgerlij o, burger-, bnw. Burgerlijk; ook als
vertaling van „civiel" tegenover „crimineel ".
Borgerljjeheit znw. vr. Burgerlijkheid (civilitas).
Borgermaeltijt, burger., znw. vr. Openlijke of
gemeenschappelijke maaltijd der burgers eener
stad.
Borgermeester, borge-, burger-, - meister, znw.
m. Burgemeester. Ook borgemeesier (burge-, borch-).
Borgermeestorsbrief, burgermeisters-, znw. m.
Een door burgemeesters geteekend schriftelijk
bewijs.

Borgermeestersehap burger-, borge-, burge-,
-mneister, znw. m. De waard
igheid van burgemeester.
Borgersehap, burger-, znw. vr. Burgerrecht.
burger-,
znw. vr. Burgeres.
Borgersche,
Borginne, burg-, znw. vr. Burgeres (misschien
is te lezen „burgerinne").
Borie, borne, znw. vr. Hetz. als b e r i e;
<draechnonie (nederr.).
Boringe n znw. vr. Heffing, inkomst.
Borelocke, biter-, znw. vr. Brandklok; ook:
alarmsignaal in het algemeen.
Borlebuer, znw. m. Bullebak. Vgl. b a r 1 eb a e n.
Borlen, burlen, borrelen, zw. ww. intr. Brullen,

schreeuwen.

Borne, born, boors, barn, bern, znw. m., vr. en
o. i) Bron, fontein ; verklw. bornekn, -ken, put;
bron, oorsprong (met een gen.). 2) bronwater, drinkwater; borne) ende broot, water en brood; te borne
ende íe brode leggen, liggen, op water en brood
zetten, zitten.

Bornedrager,, znw. m. Waterdrager.
Borneganc, borne-, znw. m. Waterloop, water-

gang.

Bornecamer. Zie b e r n e c a m e r.
Borneeanne, znw. vr. Waterkan.

Bomen, zw. ww. -- I. Intr. Branden, ook overdrachtelijk. — II. Trans. i) Branden, vuur en licht;
(kalk) branden; zuiden ende bomen, door een heelmeester.

2)

verbranden.

Bornentheit, znw. vr. Vuurgloed.
1

) Op bl. g verzuimd op te - geven.

BOS.

III

Bornepit, born-, burne-, bosre., -put, znw. rn.

Welput.

Bornestoop, znw. m. Waterkruik.
Bornevat, znw. o. Hetzelfde ; verklw. borne-

tiaetkijn, -ken.

Borneweeh, znw. m. Een weg waarlangs water
wordt aangevoerd.

Bornhout, znw. o. Brandhout.
Bornin e, borringe, znw. vr. Brandstof.
Waterput.
Bornputt8, u t, znw. vr. Wate
ut.
,
Bornwater, znw. o. Bronwater, drinkwater.
Borne, borren. Zie borne.
Borne, bor, tusschenw. Brr!
Borse, burse, buerse, boerse, bourse, znw. vr. i)
;

Geldbeurs, -kas; ie burse zijn, den geldzak betreffen,
op de beurs neerkomen; in borsen goren, vallen,
gangbaar zijn, in betaling worden aangenomen;
genge in borsen, gangbaar, van munten. 2) de lederen zak aan de blijde, waarin de steen ligt ; het
zakje aan eene clisteerspuit; het zaadhuisje bij planten; zaadzak, bij mensch en dier, die bot-ze, die
borse sonder naei ; geheime bergplaats, kastje. Vgl.
b a n i e r e b o r s e.
Borsedra er, bors-, znw. m. Kassier.
Borsegelt, borsse-, znw. o. Klein geld ; gangbare munt.
Borselen, zw: ww. tr. Kruimelen; vaneenborselen.
Borselinge, znw. vr. Kruimeling, het breken
van iets aan kleine stukjes.
Borsemaker, znw. m. Maker van beurzen.
Borsesnider, burse-, znw. m. Beurzensnijder,
zakkenroller.

Borsier, boursier, znw. m. Rentmeester, kas-

houder.

Borst, burst, barst, berst, znw. vr. z) Borst, het
licl}tamsdeel ; ook in het mv.; ook: moederborst;
verkleinw. borstekijn. 2) een deel der wapenrusting.
Borstbeelde n -byld, znw. o. Borstbeeld.
Borstbeen, znw. o. Borstbeen; borstbeenharnas.
Borstdoec, znw. m. Borstdoek.
Borste, berste, borst, znw. vr. en m. i) Gebrek,
behoefte, ook aan iets (met een gen.). 2) berst, breuk;
mankement, gebrek; wolkenborst, wolkbreuk.
Borstel, busstel, znw. m. Haar van een varken
of wild zwij n, stekelhaar.
Borstelaehtich, bnw. Borstelig.
Borstelen, zw. ww. tr. Borstelen.
Borsten, zw. ww. intr. Hetz. als b e r s t e n.
Borstgordel, znw. m. Borstgordel, borstriem.
Borstkerse, -keerse, znw. vr. Eene bepaalde
soort van kaarsen, die voor dooden gebrand worden.
Borstpels

jbelts, znw. Kleedingstuk voor het

bovenlijf.

Borstriem, znw. m. Borstriem,
Borstsnoer. znw. o. Borstsnoer.
Borstspanne, -s5an, znw. vr. Een borstsieraad.

Borstwere, znw. vr. Borstwering, een steenen
onderbouw boven den grond.
Bort, boort, znw. o. i) Bord, plank. 2) dek van
een schip. 3) speelbord; ie borde conzen, aan het
spel meedoen, vooruitkomen; te borde bringen, op
het spel zetten; ook: geld, te voorschijn brengen,
betalen. 4) paneel. 5) schaal voor offergaven. 6)
etensbord.
Bort. Zie boort (rand).
Borte. Zie b o o r t e.
* Bortenen, zw. ww. tr. Borrelen, opborrelen,
opbruischen (?), of znw. bon/ene, spongat; het gads
zc te b-n out, het (vat) loopt bij u over, gij gaat
ver buiten de maat ?
Borthouder, - houwer, znw. m. Houder van een
speelbord of dobbelhuis.
Bortoen. Zie b e r t o e n.
Bortoensch, bnw. Britsch.
Bortspiker, bors -, bos -, znw. m. Spijker voor
planken.

Bos. Zie busse.
Bos, bus, busch, znw. m. Bundel.

BOSAEN.

BOTTEN.

Bosaen, bossaen, znw. o. Schapevel, schapeleder.
Bosant. Zie besant.
Bosbomen , bus-, bnw. Palmhouten.
Bosbomenhout, bus-, znw. o. Palmhout.
Bosboom, bus-, bosch-, busch-, bosse-, znw. m.
Bosboom, taxis.
Bosch. Hetz. als b o s s e.
Bosch, busch, bossche, bussche, znw m. en o. ;
verklw. boschkijn, bossehelkijn, busschelk>n; dore enes
b. jagen, iemands eigendomsrechten schenden ; dore
eenre b. jagen, iemands maagdom nemen.
Bosehaehtich, echtich, bnw. Bosschig.
Bosehesel, znw. m. Wilde ezel.
Bosehgelt, znw. o. i) Opbrengst van een bosch (?).
2) geld geheven voor het gebruik van een bosch.
Boschhaen . Zie b o s c h h o e n.

Bot (de visch). Zie botte.
Bot. Zie botte.
Bot, bnw. Bot, niet scherp, stomp, ook van het
verstand. Vgl. bottaert en bottecroes.
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Bosehhoeder, znw. m. Boschwachter.
Boschhoen, busch-, znw. o. Fazant.

Bosehhonieh, znw. m. Wilde honing.

Boseheoe, znw. vr. Wilde koe.

Bosohlant, znw. o. Boschland, ontginning.
Bosehmate, znw. vr. Maat van Den Bosch.

Boschosse 2 znw. m. Wilde os, buffel.
Bosehreeht, znw. o. Gerecht dat oordeelt over

zaken bosschen betreffende.
Boschsneppe, znw. vr. Houtsnip, snip.
Boschule, bunch -, znw. m. Boschuil.
Bosehvogel, busch., znw. m. Vogel die in de
bosschen leeft.

Boschwaehter, znw. m. Boschwachter.

Bose. Zie boos ; znw., die bose, de duivel.
Bose znw. vr. Boosheid.
Boselbane t Boselen. Zie b o o s s e 1 b an e.
Boselike> bijw. Op eene schandelijke wijze.
Boscm. Zie boesem.
Boson, zw. ww. tr. -- I. Trans. Boos maken.

-- II. Intr. slecht worden.
Boson. Zie boossen (kegelen).

Bosieheit, znw. vr. Boosheid.
Bosine, busine, znw. vr. Bazuin. —Bos nblaser .

Bosschage, ook bosschaelge, bossc lie, bus-

schaelge, znw. vr. i)

Boschhout, bosch, als generieke

naam. 2) een bosch, een woud.
Bosschalie. Zie bosschage.

Bosschelljc, bnw. Bosschig.
Bossohen, zw. ww. intr. Houthakken.
Bossoher, bosschert, - een, znw. m. i) Hout -

hakker, eigenaar van een bosch. 2) houtvester.

Bosseherline, znw. m. Boschmensch,
Bosschich, bus-, bnw. Boschachtig, boschrijk.
Bossehinge busschinge, znw. vr. Struikgewas.
Bosse enz. Zie b u s s e.

Bossele, znw. m. Bundel, schoof, bussel.
Bostaert. Zie b a s t a e r t.
Bostel, znw. o. Schillen, afval, afval uit de brouwerijen.

Bostelsehip, znw. o. Schip voor het vervoer
van bostel.
Bostelsto e, znw. vr. Steeg, waar bostel neer
wordt.
-geworpn
Bot, znw. o. i) Bekendmaking. 2) gebod, ook:
verbod; gebied, macht. 3) eene bepaalde geldsom
die men voor eene zaak biedt, bod; te bode staen,
si/ten; te love ende te bode steen, int bot stellen,

den meestbiedende verkoopen; ook
van den kooper of huurder. 4) opontbod; te enes
bode sijn, storen, tot iemands dienst zijn. 5) als
rechtsterm: oproeping voor de schepenbank; ge
bot, dagvaarding voor de ge--men,i
wone terechtzitting; de gewone rechtdag; cleine,

iets veilen, aan

slichte bot, dagvaarding waarop bij niet-voldoening

de geringste boete staat. 6) eene partij van het eene
of andere spel, eig. inzet of inleg; spelen te grote
boods, spelen om een groot het spel.
Bot, but, znw. o. Bot, been.
Bot, boot, znw. m. Hetz. als b o t d r a g e r; niet
een b., geen duit; verklw. botkj/n, butkijn, -ken,
botje (in „botje bij botje ").

Botaehtieh , but-, bnw. Een beetje stomp van
verstand.
Botbrief, znw. m. Oproepingsbrief.
Botdach, znw. m. Dag voor terechtzitting door

bekendmaking aangewezen.

Botdrager, znw. m. Manddrager, sjouwerman.
Botdrager, bod-, -dreger, buddrager, znw. m.

Naam van een muntstuk ; ook van eene zilveren munt.
V 1. bot en aid. b o t k ij n.
%ote, znw. vr. Eene soort van grove schoenen.
Bote, znw. vr. Knot, van vlas.
Bote, boete (vat, ton). Zie boot.
Bote. Zie boete.
Boten. Zie boeten.
Boten, boo/en, zw. ww. tr. Slaan, kloppen.
Boter, bolre, botter, butter, znw. o. en vr. Boter.
Boteraehtieh, bnw. Vet of versch, van kaas.
Boterbano, botter - , znw. vr. De bank op de
markt waar boter verkocht wordt.

Boterbrine, znw. vr. Pekel van boter.
Botergulde, boteren -, znw. vr. In boter op te
brengen pacht.
Boterham -ate znw. m . Boterham (ióde eeuw).
Botercamer, bueter-, znw. vr. Boterhuis.
Boterliede, botter -, znw. m. Boterverkoopers;
enkv. boterman.
Botermate, botter -, butter-, znw. vr. Botermaat.
Botermele, znw. vr. Karnemelk.
Botermeter, znw. m. Boterweger, botermeter.
Botersehitte, znw. vr. Kapel, vlinder.
Boterschotel, znw. m. Boterschaal.
Botersmout, znw. o. Botervet.
Boterstande , znw. vr. Boterkuip, boterkarn.
;

Botervat znw. o. Botervat, boterton.

Botervliege r znw. vr. Vlinder.
Boterwage, botter -, znw. vr. Boterweegschaal.

Boterwegge, znw. m. Boterklont.
Botgelt , znw. o. Emolument voor den gerechts.
bode van de door hem gedane dagvaardingen.
Botktjn, -ken, znw. o. Zie bot en b o t drager.
Botleggen, zw. ww. intr. als znw. Het leggen
van een gebod op een dijk.
Botschip, but - , znw. o. Botschip, vaartuig voor
botvangst.
Botschap . Zie bootschap.

Botschoen, but - , znw. m. Naam van eene soort

grove schoenen. Vgl. b o t e.

Botse n botsche, ook boeíse, boo/se, znw. vr. i)
Pestbuil; besmettelijke ziekte, epidemie. 2) buil,
kwetsuur. Vgl, b u t s e.
Botseel. Zie butsee1.
Botseus, bootseus, bocheus, bnw. Gebocheld.
Botshovet, Potshovel, buts-, znw. m. Een visch
met dikken kop, zeepadde.
Bottaelge. Zie b a t a e l g e.
Bottaert, znw. m. Domoor, botterik.
Botte, znw. vr. Knop van bloemen en vruchten.
Vgl. b o t e.
Botte, znw. vr. Bos, stroobos.
Botte, butte, but, bud, znw. vr. Draagkorf; ook:
koffer.
Botte? butte, zn^v. m. Bot, de visch.
Botteine, znw. vr. Laarsje.

Bottecroesznw. m. Botmuil.
Bottela bui/el,

znw. m. Kornoelje.

Bottelboom, znw. m. Kornoeljeboom.

Botteldoren, znw. m. Wilde roos, egelantier (?).
Bottel'iér, znw. m. Opperschenker aan een hof;

vr. bottelgiere, bouteliere.
Bottelike, bijw. Plotseling.
Bottelrie, znw. vr. De grafeljke kelder, bottelarij.
Botten, zw. ww. intr. Knoppen hebben of krijgen,
van bloemen, heesters e.a.
Botten, zw. ww. intr. Botsen, tegen elkaar stooteg.

BOVENHALEN.

BOTTEN.

Botten, Botteren, zw. ww. intr. Valsch spelen.
Botter, znw. m. Valsche speler.
Botter enz. Zie b o ter.

Botteren, zw. ww. intr. Botsen.
Botterie mow. vr• Valsch spel.
Botticheit echeit, znw. vr. Plompheid.
Bottinge, boddinge, boedinge, znw. o. en vr.

Naam van eene belasting, die in den graventijd in
,een groot deel van ons land om de drie jaren geheven werd.
Bottoen, boetoen, znw. m. Knop, bloem, zaad beginsel; niet een b., niet het minst.
tvasten, - vaste, -vast, znw. vr. Voorgeschreven of geboden vasten.
Bon. Zie bouw.
Bouachtioh, bnw. Bouachtich lapt, bouwland.
Bouambaeht, ambocht, znw. o. Landbouwbedrijf.
Boude. Zie baude.
Boude, baude, bout, blow. i) Onbeschroomd, kalm;
onversaagd. 2) spoedig; also boude als, zoodra als.
Boude, bouwde, znw. vr. Oogst.
Boudelike, bouwelike, bijw. i) Gerust, rustig. 2)

dapper.

Bonden, zw. ww. intr. Zich verstouten.
Boudinre. Zie bouw i n g e.
Bouf. Zie behoef.
Bougen, zw. ww. intr. Wonen; inboughen, bewonen.
Boug 1nge, znw. vr. Vast verblijf.
Bon of znw. m. en o. Hoeve, boerenplaats.
B ouhuus, znw. o. Hetzelfde.
Bone. Zie boe c.
Boucke. Zie b o eke (beuk).
Bouoweit. Zie boe cwe it.
Boulant, znw. o. Bouwland.
Bouleen, bu-, znw. o. Leen in bouwland bestaande.
Boumaent, znw. vr. Hooimaand.
Bouman, bouw -, buw-, znw. m. i) Landbouwer,
I

mv. bouliede. 2) tuinman, wijngaardenier.
Boumeester, znw. m. Bouwmeester, opzichter
over de openbare gebouwen; te Groningen, verte genwoordiger van een gild bij het stadsbestuur.
Boumisse, znw. vr. Hetz. als b a m is s e.
Bouneringe, znw. vr. Landbouw.
Bousater, znw. m. Landman.
Bousch. Zie buysch.
Bouster, znw. m. Bolster, vooral van eene noot.
Bout, boud, . balt, boude, bouwe, bnw. i) Stout;
alse die boude, hetz. als b oude like. 2) rustig,
gerust, zeker; vast van iets overtuigd (met den gen.).

Bout, bijw. Zie boude.
Bout s bolt, bult; znw. m.; boute, znw. m. en vr.

ijzeren of houten bout. 2) pijl; verklw. boutlij/n.
3) de voor- of achterschenkel van een dierlijk lichaam,
bout. 4) teellid.
Bout, afleidingsuitgang in d ron ken b out.
Boute. Zie b o u t.
Bonte, .bouwte, bouwt, znw. vr. Bouw, oogst.
Bouteier. Zie botte 1 g i e r.
Boutheit, znw. vr. Stoutheid, zelfvertrouwen.
Boutijt, bouwtijt, znw. o vr. Tijd van koren- of
T)

hooibouw, oogsttijd.

Boutlijm, znw. m. Eene soort lijm.
Boutnagel, znw. m. Ijzeren nagel, spijker.
Bouvellich bu., bnw. Bouwvallig.
Bouw, bauw; bou, bu, znw. m.; bouwe, bauwe,

:znw. vr. i) Bouw, het bouwen; nootbouw(e), noodzakelijke herstellingen aan een bouwwerk. 2) het
inzamelen van den oogst, de oogst zelve. 3) (geluk
toestand; wijze van doen; bu kouden jegen-kige)
.enen, iemand vijandig zijn; enes bu houden, op

iemands

hand zijn.

Bouwambacht

- ambocht,

znw. o. Landbouw.

Bouwe Zie b o u w.
Bouwehuus, : lant. Zie b o u h u u s, b o u 1 a n t.
Bouwelinc. Zie b ode 1 i n c.
Bouwen, bauwen, buwen, zw. en st. ww. tr. t)
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Bouwen, oprichten. 2) kweeken, bearbeiden, vruchten en land ; zaaien, quaetheid b. ; die werelt b., de
wereld bevolken, tot de instandhouding der wereld
medewerken. 3) bewonen, zich ergens in bevinden;
den hemel b., in den hemel zijn; die helle b., in
de hel zijn; zijn, rijden, varen op of in eene plaats;
die werelt b., zich met de wereld bezig houden. 4)
aankweeken; in beoefening brengen; genoechte b.,
vreugde smaken. 5) den tijt b., den tijd besteden.
6) enen b., iemand verheerlijken. 7) gelove in enen
b., vertrouwen in iemand stellen.
Bouwen , zw. ww. tr. Kneden, met de eene of
andere vloeistof aanmengen ; vooral : was kneden..
Bouwen, znw. vr. Een vrouwenkleedingstuk van
eene kostbare stof, overrok. Vgl. b a u d e.
Bouwer , bu7.oer, znw. m. Boer.
Bouwerie, znw. vr. Grond waar koren verbouwd
wordt, akkerland, landbouw.
Bouwich, bnw. In goeden staat. Het tegenovergestelde van „bouvellich".
Bouwinge, boudinge, buwinge, znw. vr. i) Het
bouwen, bouw. 2) landbouw, korenbouw ; het landbouwbedrijf. q) boerderij.
Bouwman. Zie bouman.
Bouwte. Zie boute.
Boven, voorz. en bijw. — I. Voorz. i) Van
plaats en ruimte. a) zich in de ruimte hooger dan
iets anders bevindende, boven, over; ook gebruikt
wanneer onmiddellijke aanraking plaats heeft; „hi
nam een ors ende satter b."; b. monde, op aarde;
„hi hadde boven (over) sire platen een tornikeel";
„ene bare daer twee dode boven lagen". b) gesteld
over, over ; enen b. (over) hem selven gebot geven.
2) van tijd, over, meer dan. 3) boven, te boven
gaande, meer dan; b. gelove, meer dan men geboven kon ; „dat pert was wert b. allen goude";
b. mate, nature; b. recht, meer dan goed was; b.
hoge ende b. neder, boven alle omstandigheden, geheel en al; b. schuit, eens b. schuit, meer dan het
passief bedraagt; wonder b. wonder, het grootst
mogelijke wonder; rouwe b. rouwe, schande b. schande,
pine b.. alle ftinen ; b. al (te voren), bovenal. 4) behalve, buiten. 5) buiten, verder dan. 6) tegen, tegen —
in, in weerwil van; b. recht ende redene; b. nature;
b. haren danc; „spelen boven haren man", echtbreuk
plegen; „tors boven allen orsen grijnt", het paard
weent tegen de natuur van alle paarden; daer b., in
weerwil daarvan; b. dien, in weerwil daarvan. —
II. Bijw. t) Van plaats. a) op een hooger punt in
de ruimte; van b. aen; al b. henen, ver weg; boven water; b. ende beneden, in alle opzichten, overal;
„op . dat huus clemmen boven "; „sijn haer op sijn

hovet B.", boven — op; b) naar boven. 2) meer dan,
onder of b., meer of minder (dan een bepaald getal. 3) meer dan iem. in macht; B. sin, iemands
meerdere zijn, het van iem. of iets winnen, iem. de
baas zijn; B. comen, met den gen., iemand de baas
worden; b. bliven,. in iets de baas blijven (met den
gen.) ; enen b. brengen, iem. er bovenop helpen,
iem. er uit redden. 4) te boven ; te b. bliven, de
overhand behouden; zijne zaak winnen; te b. comen,
de overhand krijgen; zijne zaak winnen; te b. gaen,
liggen, werden, de bovenhand behouden; te b. bliven,
hetzelfde; met een gen., overhouden. 5) B. dat, in
weerwil dat; te b. gaen, anders handelen dan beloofd was, zijn woord breken.
Bovenbinden, st. ww. intr. De baas zijn.
Bovenbliven. Zie b o v e n.
Bovendien, bijw. Bovendien; in strijd llaarmede.
Bovendragen, st. ww. intr. De bovenhand hebben.
Bovendriven, st. ww. intr. Drijven op de opper.
vlakte van het water.
Bovengaen, st. ww. — I. Trans. Overtreffen, te
boven gaan. -- II. Intr. Het winnen, de baas zijn.
Bovengaende, deelw. bnw. Buitengewoon.
Bovengang, znw. m. i) Het uitmunten in iets.
2) het buiten zich zelven zijn (lat. excessus).
Bovenhalen, zw. ww. tr. Verheffen, een leen.
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BRANDESNOOT.

BOVENKIEL.

Bovenhiel, znw. m. Boven de kleederen gedra-

gen kiel.

Bovensleet, znw. o. Overkleed, hoes.

Bovenclimmen, -clemmen, st. ww. tr. Hooger

stijgen of klimmen dan; overtreffen.
Boventomen, st. ww. intr. i) Boven water komen.
2) de baas zijn.
Bovenman, znw. m. Hij die een geschil beslist
als de „seggers" of scheidslieden het niet eens kun.
nen worden. Vgl. o v e r m a n.
Bovenrisee, st. ww. intr. Zich verheffen boven.
BovensaII er, znw. m. Hij die eene hooge
zangstem heeft. — Bovensingen.
Bovensano, znw. m. Hooge zangstem.
BovensChlnen, st. ww. intr. Uitblinken boven.
Bovenschrift, znw. o. Opschrift, titel.
Bovenschriven, st. ww. tr. (Een opschrift of
titel) boven iets stellen of zetten.
Bovensetten, zw. ww. tr. Bovenstellen.
Bovenslaen, st. ww. intr. Het winnen, de overhand behouden.
Bovenstaen, st. ww. intr. Aan het hoofd staan.
Bovenste, bnw. Bovenste, hoogste.
Bovensweven, zw. ww. intr. Overtreffen.
Boventien st. ww. tr. Naar boven trekken;
naar een college of scheidsve
eene rechtszaakrwijzen
li eden, die in een bovenvertrek zitting houden.
Boventreden, st. ww. tr. Uitmunten boven.
Boventreeken, zw. en st. ww. tr. Naar boven
trekken, verheffen ; voortrekken.
Bovenvliegen, st. ww. tr. Hooger vliegen dan;
hoog uitsteken boven.
Boverie, boeverie, znw. vr. Koestal; melkerij,
boerderij.
Boeier, znw. m. Koewachter, veehoeder.
Bovijste, znw. vr. Bovist, eene ronde sponsvormige soort van stuifzwam met bloedstelpend ver mogen, wolfsveest.
Boxbioet, bux-, znw. o. Bokkebloed, boksbloed.
Boxgalle, -haer, - horen. Zie b o c.
Boxhoren, bu x-, - kom, znw. m. Bokking.
Bra. Zie b r a d e.
Bra, in o g e b r a. Wenkbrauw; wimper.
Brabant, znw. o. Brabant; ook: de souvereine
Raad van Brabant.
Brabantsch, bnw. Brabantsch; als znw., naam
van eene kleine munt. Ook in de vormen bramentsch,
braemsch, bramsch, brabensch, brabinsch.
Brabbelaer, -are, znw. m. Brabbelaar, suffer.
Bi-abbelen, zw. ww. intr. Brabbeltaal uitslaan.
Brabbelinge, znw. vr. i) Onzin, brabbeltaal.
2) gekijf.
Brachiere, znw. vr. mv. (brachieren, britsieren,
richieren). Een kleedingstuk dat onder den wapenrok gedragen werd, vest.
Braehs. Zie b r a s.
Braden . braeye, bra, znw. vr. i) Kuit. 2) spier, vezel.
Brade n in o g e n b r a d e. Wenkbrauw, wimper.
Brade, znw. m. Gebraad, harst.
Brads e , znw. vr. (wvla.). Braadvrouw, kokkin.
Bradeketel. Zie b r a e t k e t e 1.
Braden, braen, st. ww. — I. Trans. i) Braden,
vleesch aan een spit of op een rooster. 2) levend
verbranden, roosten, menschen; verbranden, zaken.
— II. - Intr. i) Braden, gebraden worden. 2) bran .
den, verbranden; branden, van het gefolterde gemoed. 3) aanbakken, van bloed aan het lijf. 4) gaande
zijn, broeien.
Braden, znw. m. Houder van een gaarkeuken.
Brader i e , znw. vr. Gaarkeuken.
Bradich, bnw. Vezelachtig, vezelig.
Bradinge, znw. vr. Het. braden.
Braec. Zie brake.
Braeye. Zie b r a d e.
Braeccouter, znw. m. en vr. Braak liggend land.
Braecmaent, bra(e)naent, braechmaent, znw.
vr. en m. Juni.
Braecvogel, znw. m. Lijster.

Braein. Zie brame.
Braembere , znw. vr. Braambes, braam.
Braembosch, znw. m. Braambosch.
Braemdorn, -men, znw. m. Braamstruik.
Braes, maw. m. Zeearm ; Senie Joris braes, ook

alleen braes, de Dardanellen, de Hellespont.
Braetketel, brads-, znw. m. Braadketel.
Braetpanne, znw. vr. Braadpan.
Braetpot , znw. m. Hetzelfde.
Braetspit, -sftete, znw. o. Braadspit.
Braetverken, - varken, znw. o. Braadvarken,
speenvarken.
Braetvleesch, znw. o. Gebraden vleesch.
Braetworst, znw. vr. Braadworst, saucijs.
Braeuwe, Braeuwen. Zie b r a u w e, -e n.
Kragen, bregen, znw. o. Hersenen, brein.
Bragenpanne, mw. vr. Hersenpan.
Bragenwonde, znw. vr. Hersenwond.
Brageren, braggeren, -eeren, zw. ww. intr. Pralen, een hoogen toon aanslaan.

Bragman, znw. m. Bragmaan.
Bras, bnw. i) Onbruikbaar, wrak. 2) brak, zout

-achtig,vnwer.

Brae. -Zie bracke.
Brake, znw. vr. i) Het verbreken; brake van

vorewerden; vooral in samenstellingen, b.v. soen (soendinc-) brake, vredebrake, gevangenisbrake e. a. 2)
gebrek, gemis. Vgl. b e r s t e. 3) boete (oostmnl.);
vgl. b r o k e. 4) misdaad. 5) een werktuig om iets
te breken, vooral van vlas. 6) stuk, brok. 7) een
werktuig om paarden vast te zetten die beslagen
worden ; ketting, kinketting (van paarden) ; ook als
sieraad. 7) verkoudheid, eig.: gebrek in de gezondheid.
Brake, braes, znw. vr. Braakland.
Braken, zw. ww. — I. Trans. i) Radbraken;
raden ende breken, radebraken. 2) breken, braken,
van vlas. 3) lant braken, het bouwland ploegen doch
onbezaaid laten om het rust te geven. 3) (uit)braken.
— II. Intr. i) Een aanval doen, eene bres trachten
te maken. 2) woeden, aangaan. 3) nachtbraken, in
de uitdr. waken ende braken; b. met, met iem. op
en neer gaan; met eene zaak als ondw., op ééne
lijn gesteld worden. 4) misdoen tegen, zich vergrijpen aan (met aen). 5) braken, overgeven.
Braeheit, znw. vr. Brakheid, ziltheid.

Brachont znw. m. Hetz. als b r a c k e.
Brakinge, znw. vr. Braking, het overgeven.
Bi acke, bras, bres, znw. m. en vr. Brak, speur-

hond; schoothondje, terklw. bracskijn, brecskijn.
Brackenwint, znw. m. Hetz. als b r a c h o n t.
Brackoen, brancoen, znw. m. Balk, steunbalk.
Bramaent. Zie braecmaent.
Brame, braem, znw. vr. i) Braamstruik; doorn;
an die brame bliven, . met moeilijkheden of bezwaren
te worstelen hebben, een noodlottig einde vinden.
2) vrucht van den braamstruik, braam; niet ene b.,.
zoogoed als niets.
Bramen, znw. o. Een verboden mes.
Bramensch, Bramesch, Bramsch. Zie b r a-

b a n t s c h.

Brammen, zw. ww. intr. Brommen, knorren.

Brandeel. Zie brand ereel.

Brandel , znw. m. Brandijzer, haardijzer; mis-

schien ook hetzelfde als b r a n d e r e e 1.
Branden, zw. ww. — I. Trans. i) Verbranden..
2) branden, ijken, door inbranden merken. — II.
Intr. Branden, in brand staan, ook: gloeien, branden.
van liefde, van begeerte. — III. Onpers. Het brande t, er is brand; het brandet over, de brand slaat over.
Braiider brender, znw. m. i) Hij die brandteekens op iets aanbrengt; ijker. 2) brandijzer,.
haardijzer, waarschijnlijk ook hetzelfde als bra nd e r e e 1. 3) brandstichter.
Brandereel, brandeel, znw. m. Looden bal ver -.
bonden aan een riem, dien men zwaaide om daarmede slagen toe te brengen; vgl. 1 o o t w a p p e r.
Brandesnoot, zaw. vr. Gevaar, door brand ontstaan, brand (niet „brandgevaar ").

BREECBILE.za

BRANDEWIJN.

Brande wij n , brant-, znw. m. Brandewijn ; ook

gebrande, gebarnde wen

en bernw Jn.

Brandewi jnbarner, znw. m. Brandewijnstoker,

-brander.

Brandewtjnexejjs, znw. m. Accijns op den

brandewijn.

Brandich, bnw. i) Wat brandt, ook : wat de wer-

king van vuur heeft, gezegd van venijn. 2) brandend,
van koorts. 3) vurig, van liefde.
Brandinge, znw. vr. i) Het branden. 2) brandstof.

Brandoen, znw. m. Toorts, fakkel.

Branke, znw. vr. Tak, twijg.
Braneoen. Zie br a c k o e n.
Brant, znw. m. z) Vuur, haardvuur; root als
een b., vuurrood ; enen den B. (dat.) leveren, iem.
doen verbranden ; den b. steken aen of in iet; te
brande doen, te vuur (en te zwaard) verwoesten;
brand, het in brand staan van eene woning; ook
als uitroep; roof ende b. stichten ; roof ende (of) b
doen; mort ende b.; vgl. m o r t b r a n t, mortb r a n d e r. 2) geestdrift, gloed, hartstocht; van een
persoon, hij of zij die de- oorzaak is van den eenen
of anderen gloed. 3) doodstraf door vuur of brandstapel, het verbranden van iemand. 4) brandstapel. 5)
een brandend stuk hout, brandhout; swart als een b.,
zwart als een verkoold hout, als eene kool. 6) fakkel.
7) het recht om het huis van een misdadiger te ver.
branden. 8) wat door branden ontstaat: á) brandwond. b) brandmerk, ijkteeken, waarmerk; het inbranden van een merkteeken bij vee ten blijke dat
dit op de gemeene weide mag worden gedreven;
ook: de dag waarop dit plaats heeft. 9) smeltkamer
voor edele metalen. io) brandvogel; zie bran tv o g e 1. ii) het flikkerende wapen, het zwaard.
Brantelle, znw. vr. Eene geijkte el, eene el met
het brand- of ijkteeken.

Brantgelt, znw. m. i) Geld gegeven aan hen

die een brand, helpen blusschen. 2) geld betaald
voor het waarmerken van laken.
Brantgeruchte, znw. o. en m. Brandgerucht,
-geroep; alarm dat ingeval van brand moet gemaakt worden.
Branthake, -haec, znw. m. Brandhaak.
Branthere, heer, znw. m. Brandmeester.
Branthette, znw. vr. Brandende hitte.
Brantiser, znw. o. i) Brandijzer, haardijzer,
waarop de brandstof op den vuurhaard gelegd wordt.
2) ijzer waarmede het eene of andere brandteeken
wordt aangebracht.
Branteamer, znw. vr. Smeltkamer voor edele
-

metalen.

Brantclocke, znw. vr. en m. Brandklok

.

Brantladder, -ledder, - leder, -leer, znw. vr.
Brandladder.
Brantmeester, znw. m. i) Brandmeester. 2)

beambte belast met het toezicht op domeingoederen
op de Veluwe.
Brantmure, -moer, znw. vr. Zijmuur, afzonderlijke muur.
Brantrede, znw. vr. Brandijzer, haardijzer.
Brantroede, -rode, -rolde, znw. vr. Hetzelfde.
Brantracht, znw. vr. oHetz. als b r a n t g eruchte.
Brantsac, znw. m. Natte zak, om op den rug
te leggen bij brandblussching.
Brantsalve, znw. vr. Zalf voor brandwonden.
Brantachat, znw. m. Brandschatting; het geld
gegeven tot af koop van brandstichting en plundering.

— Brantschatten. — Brantschatter, — -inge.
Brantseil, znw. o. Brandzeil.
Brantsilver, znw. o. Zuiver zilver.
Brantsperringe, -skaringe, znw. vr. Het blus -

schen of beteugelen van brand.
^rantsplegel, znw. m. Brandspiegel.
Brantstede znw. vr. Plaats waar brandend hout
wordt bewaard, kolk.

Brantsteken, znw. o., Brantstekinge, znw.
Brantsticht , znw. o. Brandstichting.

vr.,

Braatstiehten, zw. ww. intr. Brandstichten. --

Brantstiahter.

—

Brantstiahtinge.

Brantetoken, zw. ww. intr . Brandstichten. --

Brantstoker. — Brantstokinge.
Brantatorer . -stoorre, znw. m. Brandstichter.

Brantstoor, znw. o. (in.?). --- Brantstorilige,
znw. vr. Brandstichting.
Brantteken. ; teeken, -teike s, znw. o. z Het
teeken der stedelij ke keuri ng van maten, gewichten
enz , ijkteeken. 2) het loodje
dat uitgereikt werd
g
aan ieder die bij een brand was behulpzaam geweest.
3) brandmerk.
Branttouw, znw. o. Touw dat bij een brand
gebezigd wordt.
Branttrappe znw. vr. Brandtrap, stoep, plaats
waar in de straat treden zijn aangebracht aan den
waterkant.
Branttroeh, znw. m. Waterbak om bij brand
te gebruiken, brandbak.
Brantvlamme, -vlam, znw. vr. Vlam van ge.

stichten brand.

Brantvogel, znw. m. Brandvogel, stormvogel,
eene soort van meerkoet; verklw. brantvogelkijn, -tgen.
Brantwere, -weer, znw. vr. en m. Brandblussching, brandweer. 2) middel of gereedschap tot

blussching van brand.
Brantweringe, znw. - vr. Middel tot wering of
beperking van brand.
Bras, braes, bracks, braesge, znw. o. Vadem.
Bras, znw. m. Rommel, boel, bras; alle den bras.
Brasdenier, znw. m. Braspenning.
Brasem, braessem, bressem, breesen, znw. m.
Brasem.

Braseren, -eeren, zw. ww. tr. Aan metaal door
branden eene goudkleur geven.
Braspennine, znw. m. Braspenning, eene kleine
zilveren munt ter waarde van io duiten.
Brassage, znw. vr. Kosten van het maken der
munten, percenten van den muntmeester.
Brassen, brasschen, Brasseren (in de bet. s),
zw. ww. intr. i) Slempen, zwelgen, brassen. 2) lawaai maken.
Brassen zw. ww. tr. Y) Brouwen, eigenlijk en
overdrachtelijk. 2) mengen, vervalschen.
Brasser, znw. m. Slemper, brasser. — Brag.
,

seringe, Brassinge.
Brag. Zie b r o u.
Brauspiker, brace-, breeu-,

znw. m. Naam van
grooten spijker.
ij
Brauturf. Zie b r o u t u r f.
Brauwe, braeuwe, znw. vr. Wenkbrauw.
Brauwe, braeuwe, brave, znw. vr. Rand, kroonlijst.
Brauwen. Zie brouwen.
Brauwen, braef#wen, zw. ww. tr. i) De oogleden van jonge jachtvogels met naald en draad
aaneenhechten. 2) een kleed zoomen, met borduursel
of pelswerk versieren. 3) breeuwen, de kanten en
naden van een schip dichtstoppen, kalfateren.
-

een

Brawe. Zie brauwe.

Brecht, bnw. Zie on b r e c h t (onhelder).
Brecht, znw. Zie vorebrecht (borstriem aan
een zadel).
Brede, breede, breide, znw. vr. Breedte.

Breden, breeden, breiden, bereiden, breien, zw.

ww. — I. Trans. i) Verbreeden. 2) uitbreiden, uitzetten. 3) vergrooten, vermeerderen. 4) bekend maken. — II. Wederk. Zich uitbreiden; neerstrijken.
„hem neder breiden op die erde". — III. Intr. i)
Breed of breeder worden. 2) zich uitbreiden. 3)
bekend worden.
Brederen, bnw. Van planken gemaakt, houten.
Bredewege (eene plant). Zie weg eb r e d e.
Bredinge, breid-, znw. vr. Verbreeding, vergrooting.
Breef. Zie brief.
Breeebile, breke-, brec-, znw. vr. Breekbijl,
breekijzer.

Ii6

BREUWEN.

BREECISER.

Breeeiser, brec-, znw. o. Breekijzer.
Breeomes, breemes, breemmes, znw o. Hakmes,

wiedmes, snoeimes.

Breeenisse. Zie b r e k e n i s s e.
Breecsem. Zie b r e x e m.
Breeester, znw. vr. Verbreekster, schendster;

b. der erven (wet).
Breemse, bremse, znw. vr. Naam van een insekt,
thans : paardevlieg, in het zuidndl. der middeleeuwen:
sprinkhaan of kever.
Breeschen. Zie brieschen.
Breesem. Zie' b r a s e m.
Breet, breit, bnw. i) Breed. 2) wijd, ruim ; ook
van tijdsbegrippen : „langer dan enes lijf breet is".
3) groot, machtig; hem van talen b. melken, een
groot woord hebben. 4) in de uitdr. b. maken,
werden, bekend maken ; verbreid worden.
Breet, breit, bijw. i) In de breedte, b. ende lanc,
over b. ende over lanc, in de breedte en in de lengte,
geheel en al. 2) verre, wijd; bi ende breet, heinde
en ver.
Breetaehtieh, bnw. Een weinig breed.
Breetheit, znw. vr. i) Breedte. 2) voornaamheid, aanzien.
Breetschouderieh, bnw. Breedgeschouderd.
Breetvlakes, bijw. In de breedte (oostmnl.).
Breetworm, breit -, znw. m. Padde.
Breexem. Zie b r e a e m.
Bregen. Zie b r a g e n.
Bre,ge enz. Zie b r u g g e.
Breide. Zie b rede.
Breidel, znw. m. z) Toom, teugel; verkiw. brei
del/ij/n; geselle ten breidele, palfenier;, enen bi den
breidele nemen, iemands paard leiden; sinen b. biten,
op zijn gebit knabbelen, met zijn figuur verlegen
zijn; aen enen b. Ouwen, op een gebit (moeten) bijten, eene bittere pil slikken; enen b. te linen monde
doen, een wacht voor zijn lippen zetten. 2) hoofd-

stel. — Breidelmaker.
Breideldief, znw. m. Hij die een „breidel" gestolen heeft (uit de gesch. van Brandaen).
Breidelen, zw. ww. tr. i) Breidelen, een paard.

2)

beteugelen.

Breidelin e znw. vr. Beteugeling.
Breiden -inge. Zie b r e d
(st. en) zw. ww. tr. Weven, vlechten.
Breieren, -eeren, zw. ww. vr. Eene bewerking

van het laken, appreteeren. Vgl. b r i ë r e n.
Brein, znw. o. Hersenen. Vgl. b r a g e n.
Breinwonde, znw. vr. Hersenwonde.
Brec, znw. o. z) Gebrek. 2) in samenstellingen,
het breken, braak. Vgl. h u u s b r e c.
Breebile, znw. vr. Hetz. als b r e e c b i 1 e.
Breke, znw. vr. i) Gebrek, ook: gebrek aan iets.
2) behoefte, gemis. 3) vergrijp. 4) boete.
Breke, znw. vr. Braakland.
-breke, znw. m. Breker. Zie 1 a n t b r e k e.
Brekelijo, breec-, brec-, bnw. i) Breekbaar. 2)
in gebreke, schuldig aan overtreding van een rechts.
voorschrift; schuldig in het algemeen. 3) enen b.
lijn, iemand ontbreken; met veranderd onderw.: te
vorderen hebben. 4) wat kan verbroken worden.
Brekeljjcheit, breckelijcheit, znw. vr. Breek
zwakheid; ook: zwakheid van het vleesch.-barheid,
Breken, st. ww. — I. Trans. i) Breken, klein
maken: a) breken; ftenninc b., een zinnebeeld bij
sommige overeenkomsten, b. v. bij een huwelijk.
b) stampen, fijn maken. c) scheuren, rukken. d) afbreken, vernielen; een huus b., ene borch b., ter
neder b., in stukken breken. e) enes lede b., enen b.,
iemand radbraken. Vgl. r a d e b r e k e n, - braken.
f) die helle b., de poorten der hel openbreken (van
Christus bij de nederdaling ter helle). g) in het klein
verkoopen, smaldeelen. h) enes sin B. no maken,
geen invloed hebben op iemands geest. i) kent b.,
bewerken, aanbreken. k) een bedde b., er op gaan
liggen. 1) r►isch b., van de ingewanden ontdoen en
kerven. m) noten b., coloratuur zingen. n) laken b.,

laken snijden. o) eves ogen b., iemand dooden, doen
sterven. 4) zonder uitgedrukt voorwerp (lans), steekspel houden ; steken ende B. q) zonder uitgedrukt
voorwerp (bank), failliet gaan. 2) vernietigen, te niet
doen : a) eene belofte verbreken of schenden, haar
niet vervullen, b) krachteloos maken, verijdelen.
c) zondigen tegen ; ee b., echt breken. d) een
einde maken aan iets, zoowel : staken als : doen
staken. e) van woorden, taal enz., ze inhouden ; ook:
die van een ander doen staken, iemand tot zwij gen brengen. f) vuur, blusschen. g) storen, in de
war brengen, gepeins. h) dat minste metten swaersten b., de lichtste straf vervangen door eene zwaardere, in evenredigheid met de misdaad. 3) bedwingen, den tegenstand breken; een wort ute enen b.,
er een woord uitkrijgen; van (jegen) enen ene bede b.,
van iem. de vervulling van een wensch afpersen.
4) voor den dag brengen; eig.: doen aanbreken. 5)
als rechtsterm, verbeuren, boetvallig worden; vhf
marc b., - ter stat behoef zo Pont B. 6) als heraldische figuur. Een wapen breken, een reeds bestaand
wapen wijzigen door de kleuren of het getal der
figuren te veranderen of er nieuwe bij te voegen.
— II. Wederk. i) Zich dwingen, zich ergens toe
zetten. 2) zich losrukken, zich verwijderen (met van).
— III. Intr. i) Breken ; van het hart gezegd, als
gedacht gevolg van sterke aandoeningen, van rouw,
van vreugde ; doorbreken, van zweren ; stuk stooten,
van schepen ; schipbreuk lijden, van schepelingen.
2) met in, inbreken, zich met geweld den toegang
verschaffen. 3) ophouden: a) een einde nemen.
b) met iets ophouden (met van). c) te niet gaan.
d) van woorden, gesmoord, niet geuit worden;
in de keel blijven zitten. 4) afnemen, zwakker worden ; ook: afnemen, van de maan. Vgl. w a n e n.
5) ontbreken, te kort schieten, ook met den datief
van den persoon; zonder b., zonder mankeeren. 6)
aan het licht komen; ontstaan; van geheimen, uit lekken. 7) uitbreken; in weene B. 8) onrecht doen.
9) zich verheffen, van de golven.
Breker, znw.m. z) Hij die breekt, in het bijzonder hij die visch van ingewanden ontdoet en
kerft. 2) inbreker. Vgl. 1 a n t breker. 3) hij die
iets schendt of tegen iets zondigt; breker van den
rechte. Vgl. ee breker. 4) een werktuig om te
breken of klein te maken; breekijzer, mortier.
Brekersehe. Zie e e b r e k e r s c h e.
Brekich, bnw. Schuldig, misdadig. Vgl. e e b r e.

kich.

Brekinge znw. vr. i) Breking, het klein maken
kbreuk. 3) het verbreken of schenvan iets. 2) Tan
den van iets. Vgl. ee b rek i n g e. 4) braking.
Breeiser, -isen. Zie b r e e c i s e r.
Breeken, zw. ww. tr. Breken.
Brem. Zie bremme.
Breme. Zie bremme.
Breme bremme, znw. vr. Traliedeur.
Bremelse. Zie brewe1se.
Bremen, zw. ww. tr. Boorden, omranden.
Bremen. Zie b r e m m
brimme, brem, breme, znw. m. Brem,

ook als verzamelwoord: bremstruiken, doornstruiken.
Bremmen, brimmen, Bremen, breimen, zw. ww.
intr. i) Brommen, grommen. 2) loeien, van den
leeuw en andere dieren.
Bremse. Zie' b r e e m s e.
Brender, znw. m. Brandstichter.
Brengen. Zie bringen.
Breachen, zw. ww. intr. Brieschen van woede.
Brese, znw. vr. Kool, vuurkool.
Brosem. bresen. Zie b r a s e m.
Bresil, brisiel, znw. Brezielhout; als roode verfstof gebezigd. Ook breselie-, bresiliën-, briseliënhout.
Bret, znw. o. i) Bord, tafel, plank. Vgl. b e r t.
2) speeltafel, speelbord. 3) bord om aalmoezen op
te halen, schaal.
Brete, brette, britte, znw. vr. Aardkluit
Brouwen. Zie b r a u w e n.

BREVIER.

Brevier, bruvier, znw. o. Gebedenboek, brevier,

getijdenboek.

Brewelse, znw. Voor *bremelse. Rand, boord,

vooral: van bont.

BROEDEN.

zt

gen ; vore hem b., meebrengen, aanbrengen ; te
horde (berde) b., te voorschijn brengen ; met een
voltooid deelwoord : gedragen (gedregen) b., iets

schen van woede.
Briete, znw. vr. Aardkluit, turf kluit. Vgl. b re t e.
Brieven, zw. ww. tr. i) Schrijven, opschrijven.

brengen dat men draagt, met iets komen aandragen; cleder aengedragen b., kleeren aan hebben;
enen slack gedragen b., een slag toebrengen ; geleif
(geleet) b., meebrengen, aanbrengen ; gevoert b.,
meebrengen, .meevoeren ; gedreven b., opjagen, voort
gejaget b., hetzelfde ; gerovet b., als roof-drijven;
meebrengen ; gevaen b., gevankelijk brengen ; bescreden, gereden b., komen aanrijden op (een paard);
getrect, getogen b., met een wapen als obj., komen
met uitgetrokken zwaard, met gevelde lans of speer;
verheven b., opheffen, een wapen ; gewaeit b., iemand
plotseling bij een ander brengen. 2) in een zekeren
toestand brengen ; donker b., verduisteren ; mare b.,
verbreiden ; in dien b., in eene zekere stemming
brengen ; met vruchte b., bevruchten; te manne b.,
uithuwelijken; te dwase b., verdwazen, in de war
brengen; te gelde b., te gelde maken; ter dooi b.,
de oorzaak van iemands dood zijn, ook iem. doen
sterven (niet als thans van een gerechtelijken dood) ;
met een onvolt. deelw., gelovende b., doen gelooven;
gaende b., aan den gang maken; staende b., tot staan
brengen ; wel staende b., in een goeden toestand
brengen. 3) als rechtsterm, tegenover iem. bewijzen.
4) aanbrengen, berichten. 5) doorbrengen, slijten,
tijd. 6) medebrengen, doen vermoeden, • met eene
zaak als ondw. 7) voortbrengen, baren, opleveren;
ter werelt B. 8) medebrengen bij de geboorte, geboren worden met (iets).
Bringer, brenger, znw. m. i) Brenger; der
valscheit b., verspreider van valsche geruchten. 2)
bode, eig. „brenger van brieven".
Bringersehe, -se, znw. vr. Brengster.
Brine, znw. m. Rand, grasrand; ook: grasveld,
plein, marktveld (oostmnl.).
Brinesprake, znw. vr. Plechtige behandeling
eener zaak op den 'brink.
Brinctijns, znw. m. Pachtgeld van een brink,
het geld dat men betaalt voor de vergunning om
er vee te laten grazen.
Brinnen , st. ww. intr. i) Branden, in gloed
staan; het brinnet, er is brand. 2) flikkeren, gloeien.
Brisehen. Zie brieschen.
Briselen, zw. ww. -- I. Trans. Stuk maken,
fijn maken. •— II. Intr. Stuk gaan.
Briselie. Zie bresi1.
Briselinge, znw. vr. (Brood)kruimels.
Briselpe2ere, znw. m. Fijne peper. niet
bnw. De letter r of 1 niet goed

2)

kunnende zeggen, brjende of brouwende.

Brexem, breexem, breecsem, znw. m. Braak,

doorbraak in een dijk. Vgl. i

Bri,

n b r e x e m.

brie, znw. m. Brij ; in den bri tomen, het

vet van den ketel krijgen.
Briehiere. Zie brachiere.
Bride, znw. vr. Brigitta, Brecht.
Brieden, zw. ww. tr. Brouwen.
Brieder, znw. m. Brouwer.
Briefs breef, znw. m. ; verkleinw. briefkm, brie.
vekijn. i) Brief.. 2) schrift, opschrift. 3) opschrijfboek;
der vorders b., het geschiedboek ; b. van den j5aradise, boek des levens; enen langen b., tellen, een
lang verhaal doen ; in waren brieve, in waarheid,
zoo waar als in een boek ; sonder b., zonder geschreven schrift voor zich, uit het hoofd; in enen
B. staen, op eene lijst staan, gerekend worden tot
eene bepaalde soort ; in énen brieve schriven, tot
dezelfde soort rekenen. 4) schriftelijke akte; roomsche
b., pauselijke brief of breve; slapende b., verjaarde
titel; die oudste brieve (rechten) hebben; brief ,'lacaert, plakkaat; b. van gelove, geloofsbrieven; B.
van state, staatsstuk; segele ende b., een gezegelde
akte. Vgl. ban-, hilics-, schepen -, dage -,

vane-, statbrief e. a.
Brief , bnw. Kort, kortaf.
Briefbode, znw. m. Brievenbode, hij die iem.
eene schriftelijke tijding brengt.
Brief busse p breef., znw. m. en vr. Doos of bus,
waarin een bode brieven draagt.
Briefdrager, znw. m. Bode. Vgl. brie f b o d e.
Brief elf, znw. o. Kosten eener akte.
Brie esinge. znw. vr. Vonnis tot inbeslagneming
na kennisneming der schepenbrieven.
Brie$uj e, bnw. Schriftelijk.
Briel, znw. m. Plein, markt. Groene b., houtbrief.
Briëren, -eeren, - ieren, zw. ww. tr. Ook brigieren, breyeeren. Naam van eene bewerking van
laken, pappen.

Brieschen, breeschen, brisschen, brischen, zw.

ww. intr. i) Brieschen, brullen, huilen, van dieren
en booze geesten. 2) brieschen van woede. 3) schallen, van muziekwerktuigen.

Briesehinge, brischinge, brissehinge, breesschinge, znw. vr. i) Geloei, gebriesch. 2) het brievoorschrijven. 3) inededeelen.

Briever, znw. m. Schrijver, geheimschrijver.
Brigandine, znw. vr. Eene soort malienkolder.
Brigant , znw. m. Lichtgewapende soldaat; mv.,

onordelijke, in der haast samengeraapte manschappen.
Brigge. Zie b r u g g e.
Bricke, brike, znw. vr. Tichelsteen, brik. Ook
b r i c s t e e n.
Bril , znw. m. i) Bril. 2) bril van het geheim gemak.
Brillen, zw. ww. tr. Bedriegen, misleiden.
Briman znw. m. Brabantsche zilveren munt.

Brimeel, znw. o. Brijmeel, meeldenbrij.
Brimme. Zie b r e m m e.
Brimmen. Zie bremmen.
Brindel, znw. in. Pak, bundel.
Brine, bran, znw. vr. Pekel.
-bringe r - brenge, znw. m. Brenger. Vgl. a e

breng e.

Bringen, brengen, zw. onr. ww. tr. i) Brengen,
medebrengen; dat si brochten, hetgeen zij (strijders)
meebrachten (in den strijd), d. i. het leven; ten
hoochsten b., (een goed) aan den meestbiedende ver koopen ; met aen, brengen op of tot iets; met obi,
(iemand) tegen een ander ophitsen; met van, afbrengen, verwijderen; met om, berooven; te voren B.:
a) aanbrengen, zaken; voorbrengen, personen. b)
voor den geest brengen. c) aan het verstand bren-

Brissehen, Brisseen. Zie b r i e s c h e n.
Brisure, znw. vr. Breuk, schaard; knak of nadeel, iem. toegebracht.
Britaensch, bnw. Britsch.
Britse, znw. vr. Damschijf.
Britse, brits, znw. vr. i) Doekspeld. 2) plaat,

borstplaat, misschien ook: armplaat of armring.
Britse, brits, znw. vr. Latwerk, ook: scherm. —

Britsenmaker.
Britsel, znw. m. Een hard gebak.
Britsier. Zie brachiere.
Broche. Zie broke.
Brode n broede, zx}w. vr. Jus, vleeschnat.
Brodegoom. Zie brudegoom.
Brodeenecht broot-, znw. m. Knecht die bij

iem. in den kost dis ; inwonende bediende.
Brodeloos, bnw. Zonder brood, zonder voedsel.
Broden, zw. ww. tr. Iemand den kost geven of
iem. in den kost hebben.
Brodet. Hetz. als b r o d i c h.
Brodi eh, bnw.; brodich cnecht, gesinde, gesinne,
huusgesinde, dienaer. Hetz. als b r o d e c n e c h t.
Broeden, brueden, broeyen, zw. ww. -- I. .Trans.
i) Uitbroeden, als znw., brooding. 2) koesteren, verzorgen. 3) aankweeken, vermeerderen. — II. Intr.
i) Broeden, jongen telen en opkweeken, ook van

n8

BROOT.

BROEDER.

bijen. 2) broeien, van hooi. 3) broeien, in het geheim
werken.
Broeder, broiler, brueder, broer (vgl. „c r u u s
broer" naast „cruusbroeder"), znw.m.; ver kleinw. broederlij/n, broderkijn. i) Broeder, geheel b.,
b. van gehelen bedde, volle broeder; van de kinderen van een regeerend stamhuis, prins ; die joncste
b. van Brabant; van zaken; des woekers b., iets dat met
woeker gelijkstaat; penninc benninges b., hetz. als
p. p. g ei i k e, penning pennings gewijze. 2) ambtsbroeder. 3) ordebroeder, kloosterbroeder; minderbroeder, cellebroeder. 4) lid van eene corporatie. 5)
broeder, naam van den laagsten rang in eene gees.
telijke ridderorde. 6) hij die in een liefdadigheidsgesticht wordt opgenomen. 7) gezel, gelijke. 8)
medemensch, naaste.
Broederdeel, znw. o. Het aan iederen broeder
toekomend deel eener erfenis of nalatenschap.
Broederkint, znw. o. Broederszoon; mv., broers.
kinderen.
Broederl o c, broder-, bnw. Broederlijk.
Broeder Jcheit broder-, znw. vr. i) Broederlijke
liefde. 2) broederschap.
Broederlike, broder-, bijw. Broederlijk.
Broederschap, broder-, brueder-, znw. vr. en o.
Broederschap, iedere corporatie, geestelijk of wereldlijk ; ook: het lidmaatschap daarvan.
Broederseheidinge, znw. vr. Boedelscheiding
tusschen broers en zusters; met b. gedeelt, als het
ware bij erfenis tusschen verschillende personen
verdeeld.
Broederslachtich, bnw. Schuldig aan broedermoord.
Broedersone, broder-, -soon, Broerszoon, neef.
Broedse, broedze (broche). Zie broke.
Broedtiet, brued-, znw. vr. Broedtijd.
Broeyen, broyen, broers, zw. ww. — I. Trans.
Branden, schroeien, met kokend water begieten,
broeien. -- II. Intr. Geroosterd worden, in de hel.
Broeyinge, broyinge, znw. vr. Broeiing, zenging.
BP0ec, broic, brouc, bruec, znw. o. en m. Moeras, poel; laag land, weiland; dat helsche b., het
helsche moeras, de hel.
Broec, brouc, broeke, znw. vr. Broek.
Broeeaehtich, bnw. Moerassig, laag gelegen.
Broeearen, znw. m. Moerasarend, purpervogel.
Broeedije, brouc-, znw. m. Dijk om een broek.
Broeke. Zie b r o e c, ede Art.
Broeke. Zie broke.
Broeken, zw. ww. tr. Zie b r ok e n.
Broeker brouker, znw. m. Bewoner van een
„broek" of laag land.
Broekete, znw. o. Moeras; moerassig land.
Broeegordel, znw. m. Broekriem.
Broes ras, znw. o. Gras dat bij water groeit.
Broeograve, broic-, -greve; Broechere, -heer;
Broeehoeder, znw. m. Opzichter over een broek
-

'

of mersch.
Broeelant, broke-, znw. o. Laag, moerassig land.
Broeeltj e, bnw. Moerassig.
Broeclhsch, broic-, -luesch, •lissche, znw. o. Moe raslisch, rietgras.
Broeemergelen, zw. ww. tr. Met mergel mesten.
Broeerlem, bruec-, -rzeme, znw. m. Broekriem,
,

gordel.

Broecriet, broic-, znw. o. Riet.
Broeesch, bnw. Moerassig.
Broecslacke, broic-, -slecke, znw. vr. Slak.
Broeetiende, znw. vr. Tiende van broekland.
Broeigeren, - ieren, zw. ww. tr. Ingewikkeld
maken, bederven; die saken broelgieren.
Broem, broum, znw. m. Schuim, broes.
Broem, brom, znw. m. Brem.
Broemaent, znw. m. en vr. Juni (limb.).
Broen. Zie broeden en broeyen.
Broenelde, znw. vr. Ver Broenelden strafe,
melkweg.
Broer. Zie broeder.

de

Broese. Zie b r o s e n.
Broeseme. Zie b r o s e m e.
Broet, znw• o. i) De jongen van vogels, gebroed.
2) broeding. 3) sin b. leggen in, zijne eieren leg.
gen in (een nest) ; zich een vast verblijf kiezen.
Broetent, bruedant, znw. vr. Broedeend.
Broetgans, bruet-, znw. vr. Gans die op eieren
broedt of jonge kuikens heeft.
Broethenne, bruet-, znw. vr. Broedhen.
Broetsel, znw. o. Broedsel, gebroed.
Brogge. Zie b r u.g ge.
Bros, znw. m. Ook brocke, znw. vr. Afgebroken
stuk, vooral van eten ; stuk dat niet door het keelgat kan.

Brocaet, brockaet, znw. o. Een met goud of
zilver geborduurd plechtgewaad.
Brokachtich. Zie b r o o c a c h t i c h.
Broke, broeke, broocke, brueke, znw. vr. i , Breuk,
scheur, spleet. 2) bankbreuk. 3) inbreuk op anderer
rechten, misdrijf. 4) ondeugd, gebrek. 5) boete. 6)
verbeurdverklaring.
Broke, znw. vr. Borduurwerk, patroon, werkje.
Broke, broche, brootse, brootze, bruise, bruische,
bruetse, brossche, znw. vr. i) IJzeren haak, stok met
een ijzeren punt, breekijzer. 2) als sieraad gedragen
haak, speld ; misschien ook : armring, hals ring.
Brokeachtich. Zie b r o o c a c h t i c h.
Brokelije, breuk -, bnw. i) Breekbaar, buigbaar.
2) strafbaar.
Brokeloos, bnw. Niet strafbaar, straffeloos.
Broken, broocken, broeken, brueken, bruecken,
zw. ww. I. Trans. i) Breken, buigen, een voor werp; vermurwen, het gemoed. 2) kappen, boomen.
3) schenden, een gebod. 4) verbeuren, eene boete.
— II. Intr. Inbreuk maken op anderer rechten,
misdoen.
Broker, broeker, znw. m. Overtreder der wet.
Brokevellich. Zie b r o o c v e l l i c h.
Brokieh, broockieh, broekich, bruekick, breukich,
bnw. In gebreke; misdadig; als znw., overtreder.
Brohigen, zw. ww. intr. Hetz. als b r o k e n, 2).
Brocke. .Zie b r o c.
Broeken, zw. ww. tr. Brokkelen, inbrokken.
Brom. Zie broem.
Bronie, znw. vr. i) Borstharnas (?). 2) broek.
Bronc c znw. m. In bronc: i) In somberheid, met
neergeslagen oogen. 2) deftig, fier; in b. sitten, zich
op een afstand houden.
Bronken, zw. ww. intr. i) Pruilen. 2) fier zijn,
snorken; van paarden, hoog draven.
Bronst, brunst, znw. vr. Brand, gloed.
Brooc. Zie broke.
Broocachtich, broke-, bruec-, -cc/dick, bnw.
Hetzelfde als b r o k i c h.
Broocedich, -eedich, bnw. Meineedig. Vgl. e e tb rok ich.
Broocmeester, breuc-, znw. m. Boetmeester, hij
die belast is met het straffen van vergrijpen en
het innen der daarop staande boeten; bij feesten,
ceremoniemeester.
Broocvo ich, broke-, breuc-, bnw. Boetschuldig,
boetvallig; als znw., overtreder van wet of voorschrift.
Broosch, broesch, brosch, bnw. i) Breekbaar,
broos. 2) zwak van karakter. 3) vol verleiding, van
de wereld.
Brooscheit, broosscheit, znw. vr. i) Breekbaarheid ; onzekerheid (van een borgtocht). 2) zwakheid,
in zedelijken zin.
Broosscheljjc, -ike, bnw. en bijw. Zwak, licht
verleidbaar.
Broosscheli jcheit, znw. vr. Zwakheid, zoowet
van het lichaam als van den geest.
Broot, brot, znw. o. i) Brood, als benaming van
verschillende uit meel gebakken spijzen; brood,
pastei; verkleinw. brodekijn, broodje, stukje brood;
keerenbroot, fijn brood; cramicbroot; tarwebrood;
roggenbroot, weitenbroot, iarwenbroot , satkeit des
br^oots, brooddronkenheid; der engelen b., Christus.

BROOTATE.
2) de kost, levensonderhoud ; b. ende bier, eten en
drinken; om b. gaen, B. bidden, b. soeken, zijn brood
verdienen met bedelen ; enes b. eten, door iemand
onderhouden worden, zijn brood eten ; mitten brode
liën, huylen ende flateren, iemand naar den mond
praten; in enes brode syn, bij iemand in den kost
zijn; van dienstbaren; ook van minderjarigen ; ute
saven brode doen, meerderjarig verklaren ; an, in, sijn,
eves b. comen, het middagmaal gebruiken, vooral
van hen die bij iemand in dienst zijn. 3) suikerbrood.
4) boedelgemeenschap.
Brootate, znw. m. Kostganger, vooral inwonende
bediende ; ook brootatich cnecht.
Brootassise, -asijnse, znw. vr. Accijns op het

brood.

Brootbagaert, znw. m. Leekebroeder die met

bedelen den kost verdient.

Brootbacker, znw. m. Brootbakker, bakker.
Brootbanc, znw. vr. Broodstal, de bank op de

markt waarop brood werd verkocht.

Brootbedelaer, Brootbidder, znw. m. Bedelaar. -- Brootbidster, biddester, znw. vr.
Brootbiddinge, znw. vr. Het bedelen, bedelarij.
Brootdisch, znw. m. Hetz. als b r o o t b a n c.
Brootdrager, znw. m. Broodbakkersknecht,
broodbrenger.

Brootdronken, bnw. Broodbronken.
Brootdronkensehap, znw. vr. Brooddronkenheid.
Brootganger, znw. m. Bedelaar.
Brootgane, Bange, bnw. Om brood gaande,

doodarm.

Brootbere, -heer, znw. m. Heer, meester, vooral
met betrekking tot bedienden; hij die aan iemand
den kost geeft.
Broothuus, znw. o. Gildehuis der bakkers.
Brootjong, znw. m. (?). Een broodmes zonder
scherpe punt.
Brootcamere, znw. vr. Kraam in de hal waarin
brood verkocht werd.
Brootenecht. Zie b r o d e c n e c h t.
Brooteorn, -coren, znw. o. Graan waarvan brood

wordt gebakken, rogge, tarwe.
Brootcorf, znw. vr. i) Broodmand. 2) reistasch.
Brootliede, -lude. znw. m. mv. Zij die van aal moezen leven.
Brootline, znw. m. Bediende, kostganger.
Brootmaker, znw. m. Broodbakker.
Brootmeester, znw. m. Hetz. als b r 00th ere.
Brootmes, brood-, znw. o. Broodmes.
Brootsac, znw. m. Bedelzak; verkiw. brootsacsk/n.
Brootsohapra, znw. Broodkast (r 6de eeuw).
Brootse. Zie broke.
Broots lse, znw. vr. Brood.
Brootstal, znw. m. Hetz. als b r o o t b a n c.
Brootstede, znw. vr. Plaats waar het brood
wordt bewaard.
Brootsuker, znw. o. Suikerbrood.
Brootsusterhuus, znw. o. Oude - vrouwenhuis.
Brootteken, -teyken, znw. o. Merkteeken op brood.
Brootwage, znw. vr. Het bij verordening voorgeschreven gewicht van het brood.
Brootweger, znw. m. Broodweger, keurmeester
belast met de zorg voor het nakomen der bepalingen
betreffende het brood.
Brootwieht,, znw. o. Broodgewicht, de door de
stedelijke regeenng , geijkte gewichten voor het brood.
Brootwinninge, znw. vr. Broodwinning.
Brosem, broseme, brosine, znw. vr. (Brood)kruimel.
BroseII broesen, znw. vr. mv. Laarsjes, schoenes; verklei
nw. broseken.
Brot. Zie b r o o t.
Brou, znw. m. Brouwsel.
Brouaedse, bruwaet, znw. o. Eene zoutsoort,
zout van Brouage (bij La Rochelle).
Brouduer, -ure, znw. Borduurwerk.
Brouet. Zie brouwet.
Brougetouwe, brouwe-, znw. o. Benoodigdheden
voor het brouwen.

BRUKE.
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Brongewande n brouwe-, -gewant, znw. o. Al

wat men voor het brouwen noodig heeft.
Bronhuns 2 bru-, znw. Brouwerij.
Brouketel, bru-, znw. m. Brouwketel.
Brous s, znw. m. Accijns op het bier.
Brouster, brouwester, znw. vr. Bierbrouwster.
Broususter, znw. vr. De kloosterzuster, belast
met het opzicht over de brouwerij.
Brout, brouwet, znw. o. Brouwsel.
Broute, znw. vr. Hetzelfde.
Broutouwe, brou we-, znw. o. Zie b r o u g e t o u w e.
Bronturf, bran-, bru-, -top f, znw. vr. Turf voor
de brouwerijen. Men onderscheidde brauturf en
bruturf.
Brouwen, brauwen, bruwen, st. en zw. ww. tr.
r) Brouwen ; enen (datief) bier brouwen, een plan
beramen of smeden ten nadeele van een ander, ook
met verzwijging van het obj. bier. 2) beramen, over.
leggen ;- veroorzaken, in de hand werken.
Brouwer, brauw-, bi uw-, znw. m. (Bier)brouwer.
Brouwergelt, brauwer-, znw. o. Bieraccijns.
Brouwer ilde, znw. vr. Brouwersgild.
Brouwerle, znw. vr. i) Brouwerij. 2) het smeden
van snoode plannen.

o.

-

Brouwerscnape, znw. m. Brouwersknecht.

Brouwet, , brouet, bruwet, bruët, znw. m. of o.
Vloeibare spijs, bouillon; aftreksel.
Brouwet. Zie b rout.
Brouwette, bruw-, znw. vr. Kruiwagen, stortkar.
Brouwette, brawette, buette, znw. vr. Klokpan,
groote breede dakpan.
Brouwige, -ege (wvlaamsch). (Bier)brouwster.
Bru g znw. m. i) Brouwsel. 2) brij, soep, pap.
Brubbelen, zw. ww. intr. Bobbelen, borrelen.
Brucht (borcht). Zie v o r eb r u c h t.
Brede. Zie b r o d e.
Brude ome, brode-, -goonz; brudeconze, -cons,
znw. m. Bruidegom.
Brudecleet. Zie bruutcleet.
Brudecom(e). Zie b r u d ego m e.
Brudelen, zw. ww. tr. Tooien als eene bruid.
Bruden, zw. ww. tr. Tot vrouw nemen; eene
vrouw beslapen, gemeenschap met haar oefenen. —
Brudinge, Bruder.
Brueder, bruder. Zie b r o e d
Brueken. Zie b r o k e, b r o k e n.
Bruekieh. Zie brokich.
Bruel. Zie b r u u 1.
Bruët. Zie b r o u w e t.
Brugge, brigge, bregge, brogge, znw. vr. i) Brug;

verkleinw. bruggeskijn, bruchskijn. 2) brug op een
schip. 3) brug om eene dakgoot te dragen. 4) staaf

die twee tegenovergestelde punten aan de bovenzijde
van eene maat verbindt. Vgl. (o n) g e b r u g g e t.
Bruggegelt, bruch-, znw. o. i) Bruggegeld,
tolgeld voor het overgaan eener brug, of ook: 'het
geld betaald voor het pachten eener brug. 2) brug.
belasting, hoofdelijke omslag voor het onderhoud der
bruggen in een waterschap.
Bruggehuuskjjn, -huesken, znw. o. Brugwachtershuisje.
Brnog emeester, brug-, breg-, - meister, znw. m.
i) Opzichter over de bruggen in een waterschap.
2)

brugwachter.

Bruggenhovet, -hoot,. znw. o. Bruggenhoofd.
Bruggenagel, znw. m. Lange spijker.
Bruggeslach, znw. m. Omslag voor de kosten

eener nieuwe brug.

Bruggestoe i bmuch-, znw. m. Smal bruggetje
voor voetgangers.
Bruggewachter, bruch-, znw. m. Brugwachter.
Brugg ewater, znw. o. Het water in eene brug.
gesloot, dat verpacht werd voor visscherij.
Bruhuus. Zie brouhuus.
Bruy, bnw. Bedorven, van haring; bruyharinc.
Bruisen, zw. ww. intr. Bruischen, gisten.
Bie, znw. vr. of m. Gebruik; not ende bruke,
vruchtgebruik.
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BUEKEL.

BRUKEN.

Bruken, bruiken, zw. ww. tr. i) Gebruiken, zich
bedienen van : laten b., laten uitoefenen, niet belemmeren in de uitoefening van iets; enen laten b.,
iemand laten doen wat hij wil, ook iemand „siren
wille" laten doen. 2) genieten. 3) land in gebruik
of in huur hebben. 4) in het klein verkoopen, slijten.
Bruker, bruiker, znw. m. i) Hij die goed van
een ander gebruikt als pachter, het huurt, of krachtens
een anderen titel. 2) hij die in het klein verkoopt,
slijter.
Bruking e, bruikinge, znw. vr. Gebruik.
Bruliede. Zie bruutliede.
Brullen, zw. ww. intr. Brullen, ook van geluiden
van andere dieren, b.v. van een hond. — Brullin g e.
Brulocht bruut -, bruul-, brui-, - lucht, -1 ft,
brulft, znw., vr. Huwelijksfeest, trouwplechtigheid,
bruiloft, huwelijk; b. houden, maken, doen, driven,
bruiloft houden.
Brulochtel jo, - lochtelijc, bnw. Echtelijk, hu
-welijks.

Brulochten, - lofsen, zw. ww. tr. Trouwen, in

den echt verbinden; ook: zich in den echt verbinden (intr.).
Bruloehtieh, - loftich. Zie b r u 1 o c h te 1 ij c.
Bruloehtsbedde , brulofis-, znw. o. Bruidsbed.
Brulochtsgordel, brulofis-, znw. m. Maagden -

gordel.

B-t ulochtshuus, brulofts-, -huys, znw. o. Huis
,waar eene bruiloft gehouden wordt.
Brulochtscloet, znw. o. Bruiloftskleed.
Br uloehtsman, "znw. m. Hofmeester, ceremonieme ester.

Brulochtsliet, bruloft-, znw. o. Bruiloftslied; ver kleinw. brulochtliedekijn, bruloftlieken.
Bruloehtsanc, bruloft., znw. m. Hetz. als b r uJochtsliet.
Brumese. Zie breemse (bremse).
Brumffiel, znw. o. of m. Bremstruik.
Brammen. Zie brommen.
Brun. Zie bruun.
Bruneelkijn, brune-, znw. o. Eene brunette.
Brunelle, znw. vr. Eene geneeskrachtige plant,

bruinelle.

Brunen, zw. ww. — I. Trans. Bruin maken. — II.
Intr. Bruin worden of bruin zijn.
Bruneren> zw. ww. tr. Glanzen, polijsten.
Brunet, znw. o. Eene fijne donkerkleurige stof.
Brunieheit, znw. vr. Donkerheid, van kleur.
Brunken. Zie bronken.
Brusch, brusc, brush, znw. m. Struikgewas, tak
-kebosn.
Bruschaert , znw. m. Schuimwijn.
Brusohen, bruischen, brusschen, bruisen, zw. ww.

intr. i) Bruisschen, schuimen; bruschende win. 2)
stormen, van den wind.
Bruselacht, bnw. Brusselsch. Vgl. b r u u nslacht.
Bruseliën, znw. mv. Vruchten waarvan zoowel
de kern als de schors gebruikt kan worden.
Brusen , bruysen, zw. ww. intr. Slempen, brassen.
Brusselen, *brisselen, zw. ww. tr. Tot gruis of

kruim maken.
Brutso, bruetse, brutsche, Zie broke (b r o c h e).
Bruturf. Zie b ij brouturf.
Bruuclant, bruyc-, znw. o. Huurland, land dat
men in pacht heeft.
Bruucsam, bruycsaem, bnw. Bruikbaar.
Bruucware bruyc-, -ware, -were, znw. vr. i)
Het gebruik of bezit van landen, huizen enz., in
tegenstelling met den eigendom. 2) de have, vooral:
de levende have waarmede iem. landbouw drijft,
ook: de hoeve zelve, bruiker (in de 1 fide eeuw).
Bruuowarer, btliyc-, - weerre, -waerder, znw.
m. Bezitter, huurder.
Bruuoweeh, bruyc-, znw. m. Een geschikte weg,
weg geschikt voor het gebruik.
Bruueweerre. Zie bruucwarer.
Bruucwore. Zie bruucware.

Bruid, bruel, bruit, briel, bru(e)le, znw. m.
Weide, beemd; verkleinw. bruelkijn, -ken.
Bruun, bruyn, brun, bnw. i) Bruin. 2) donker.
3) glanzend, gepolijst; bruun stalgin.
BruIIn, znw. m. Naam van den beer.
Bruunachtich, bnw. Bruinachtig, donkerkleurig.
Bruunlij c, bnw. Hetzelfde.
Bruunpers, bnw. Donkerpaars.
Bruunroot , bnw. Donker rood.
Bruunslacht, brunslachie, bnw. Brusselsch.
Bruunsteen, znw. o. Bruinsteen, mangaan.
Bruunvaruwich, -verwech, bnw. Bruin van kleur.
Bruunvisch, bruyn-, znw. m. Bruinvisch.
Bruuussohen, bruusken. Zie b r u s c h e n.
Bruusten, zw. ww. intr. Bruischen, opborrelen.
Bruut, bruyt, znw. vr. Y) De verloofde zoowel
als de jonggehuwde vrouw ; te brede ontbieden, tot
eene bruiloft uitnoodigen ; sduvels, sviants b., de
prooi van den duivel. 2) . bijslaapster, bijzit.
Bruut, bruyt, znw. Drek, uitwerpselen. Vgl.
bruutwech.
Bruut, bnw. Dom, onnoozel ; als znw., onnoozele

bloed.

Bruutbedde, znw. o. Bruidsbed.
Bruutgave, bruyi-, znw. vr. Morgengave, ge-

schenk van den man aan zijne jonggehuwde vrouw.
Bruuthoet, znw. m. Bruidskrans.
Bruntcamere, znw. vr. Slaapkamer van jong-

gehuwden.

Bruutcloeke , znw. vr. De klok die bij eene
trouwplechtigheid geluisd wordt; bruutclocij/t.
Bruutcrone, znw. vr. Bruidskrans.
Bruutleider, znw. m. Getuige bij een huwelijk.
Bruutliede, bruliede, znw. m. mv. Bruidsgeleiders, getuigen bij het huwelijk.
Bruutljj c, bnw. Bruids-, van of als eene bruid
gehuwde.
of
QjLtjoft enz. Zie b r u l o c h t.
Bruutman, bruyt-, znw. m. Hetzelfde als b r u u t1eider .
Bruutpant, znw. m. Verlovingsgeschenk; morgengave. Vgl. bruut gave.
Bruutoano, znw. m. Bruiloftszang, -vers, -lied.
Bruutsohat, bruyt-, znw. m. Bruidschat.
Bruutspel, znw. o. Bruiloft.
Bruutstuc, bruyt-, -s/ic, znw. o. Huwelijksge-

schenk.

Bruutstoel, znw. m. Bruidstoel, de zetel der
jonggehuwde vrouw. Vgl. w e d u w e s t o e 1.
Bruutweeh, bruud-, bruyd-, znw. m. Een weg
voor mestvervoer, mestweg, beerweg.
Bruwaet. Zie brouaedse.
Bruwen enz. Zie brouwen.
Bruwot. Zie brouwet.
Bruwette. Zie b rouwette.
Bruwier. Zie brevier.
Bruxstoe. Zie bruggestoc.
Bu, tusschenw. Zie b a.
Bu, znw. Zie bouw.
Bubbel. Zie bobbel.
Bucht, znw. ni. Geld (16e eeuw).
Bedde, znw. m. Spook (oostmnl.).
Buddrager. Zie b o t d r a g e r.
Budel buydel, znw. Buidel, zakje: a) geldbuidel,

in

budel gaen, gangbaar zijn; vgl. b o r s e;
beurs;
budel maken, inzameling houden; uien budel gade ringe doen, hoofdelijken omslag doen. b) van andere
zaken; buil, waarin meel gebuild wordt; penszak;
dat budelkijn sonder naei, de balzak.
Budeldrager, znw. m. i) Lastdrager, zakkedrager. 2) hij die de beurs of den geldzak draagt, kassier.
Bedelen, buydelen, buten, zw. ww. tr. Door een
zak van de eene of andere stof zeven; builen.
Budelgane, znw. m. Collecte langs de huizen.
Bude18eve y znw. vr. Zeef.

BIIdelsnider, znw. m. Beurzesnijder.
Bue el. Zie b o g e 1.
Buekel. Zie boekel.

BUEL.

BUSSE.

Buel. Zie boel.
BIIele . Zie bil c.
Boender. Zie bonder.
Boenen, znw. Plaatsnaam. Boulogne.
Buer (twist). Zie b o r e.
Boer. Zie buur.
Buer. Zie b e d d e b u u r.
Buereh. Zie b o r c h.
Buerde. Zie boerde.
Buerdene. Zie b orde n C.
Buere, bijw. Zie bore.
Bueren. Zie boren.
Buren, -eeren, zw. ww. tr. Beeldhouwen, cise-

leeren, uitbeitelen.

Buerstel. Zie borstel.
Buert. Zie b o o r t.
Buerte. Zie boerde.
Baste enz. Zie b o e t e.
Bueter, znw. m. Bot, de visch.
Butte. Zie brou Wet te, ede Art.
$Af, buffe, boffen. Zie b of enz.

BuÍel, buffel, bucfel, znw. m. Buffel.
Buffelinne, bufel-, znw. vr. Vrouwelijke buffel.
Buffelsch, bnw. Buffelsch.
Buffet, znw. o. Buffet. Vgl. b o fe t.
Bugel znw. m. Buffel.
Bugel] c, buych-, bnw. Buigzaam; meegaande met,

ten speelbal aan.
Bugen, st. en zw. ww. — Trans. i) Buigen,
krommen. 2) van richting doen veranderen, wenden,
basgen van, afkeeren van; bugen in, ergens heen
wenden; sinen troost b., zijn vertrouwen stellen in
of op iets. 3) onderwerpen. 4) vermurwen; in het
pass., medelijden gevoelen. — II. Wederk. i) Zich
buigen, buigen. 2) zich wenden, zich richten, eene
zekere richting nemen. — III. Intr. i) Buigen, voorover hellen.

2)

overhellen, neiging gevoelen voor

(met te). 3) neigen, overdr.: zich schikken, voor iem.
onderdoen (met den datief of vore).
Bugger, znw. m. i) Ketter. 2) sodomiet.
Bugererie, -nie, znw. , vr. i) Ketterij. 2) sodomie.
Buginge, znw. vr. Buiging, nijging.
Buggle, znw. vr. Naam van een geneeskrachtige
plant.
Buiken. Zie buken.
Buysen. Zie b u s e n.
Buysch, buysche, znw. vr. Naam van eene aken
munt, ook in Limburg in omloop.
-sche
Bite. Zie buuc.
Bite. Zie b o c.
BUke, buuc, znw. vr. Loog.

Buken, buyken, zw. ww. tr. In loog wasschen.
Buken, buyken, zw. ww. intr. Buiken of vieren
maken van een geslacht dier.

-deln

Buken , zw. ww. tr. In eene korf doen, van bijen.

Vgl. biebuuc.

ukich, buykich, bnw. Buikig, eene zekere ron.
ding hebbende (van een schild).
Bucken, bocken, zw. ww. intr. Bukken.
Buckenroete. Zie b o c k ij n.
BIIckinc, buckem, znw. m. Bokking, gerookte
haring.
Buichte, znw. Bult, gezwel. Vgl. bul g e.
Bulderen. Zie bolderen.
Bulderinge. Zie b o l d e r i n g e.
Bule, buyle, znw. vr.; buyl, znw. m. i) Buil. 2)

deuk. 3) blaas. 4) bult, bochel.
Buien. Zie bud den.

Buien, buylen, zw. ww. intr. Eene buil maken,

opzwellen.

Bulge, znw. m. i) Blaas, gezwel. 2) ingewanden
van een gestorven beest. Vgl. g e b u 1 c h t e.
Buigen, zw. ww. intr. Zwellen, zich uitzetten.
Buigen, zw. ww. intr. Rochelen, aanhoudend
hoesten. Vgl. bul s e n.
Bul .nge, znw. vr. Z'velling ; gezwel.
Bulioen. Zie billion
Bulloen, balioen, znw. m. of o. Slechte meekrap.
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Buic. Zie b o 1 c.
Bide. Zie b i l c.
Bulle, bul, znw. m. Bul, stier.
Bulle, znw. vr. i) Waterblaas; ook : golf. z) het

zegel van eene oorkonde; de oorkonde zelve, bul,
verordening. 3) boomstronk (oostmnl.).
Bullen, zw. ww. intr. Borrelen. Vgl. o p b u l-

len, utebullen.

Bullen,

bulleren, -eeren,

zw. ww. tr. Met een

zegel voorzien, zegelen.

Bullen, zw.ww. intr. Razen, tieren.
Bullioen. Zie bulioen en bilioen.
Bulsen, buissen, zw. ww. intr. Rochelen, aan-

houdend hoesten; Nulsen ende bulsen.
Bulsich , bnw. Hoesterig.
Buislach. Zie b u u l s l a c h.
Bolslagen. Zie b u u l s l a g e n.
Butst, znw. Dwarshout in eene stellage.
Buistenge, -stringe, -steringe, znw. z) Dwarshout in eene stellage; vla. „bulsterhout". 2) korenschoof (in dezelfde bet. bultinge).
Bulster. Zie bolster.
Bulsteringe, -stringe. Zie buis ten g e.
Bult (bolt). Zie b out (pijl).
Bult. Zie b u l t e.
Bultachtich, bnw. Bultig, gebocheld.
BIIlte, bult, znw. vr. i) Bult, buil; ook: bochel.
2) stroozak.

Bulte , znw. Paddestoel.

Bultel, znw. m. Doek die als filtreer wordt ge gebruikt, zeef.
Bultenaer, znw. m. Bultenaar.
Bultereren, -tot-eren, zw. ww. intr. Opzwellen,
een bult of buil worden of maken.
Bundel. Zie bon del.
Bunder, buender. Zie b o n d e r.
Bundinc. Zie b on din c.
gunge. Zie b o n g e.
Bungel, bengel, znw. m. Halsblok voor dieren.
Bungen. Zie b o n gen.
Bunko. Zie bonke.
Bunsine. Zie b o n s i n c.
Burat, bourat. Zie b u r r e.
Burch, enz. Zie b o r c h.
Burde n -en, -ene. Zie b o r d e enz.
Burdesel. Zie bordes ei.
Burdoen, znw. m. Muildier.
Bure t bijw. Zie bore.
Buren. Zie boren.
Burengericht. Zie b u u r g e r e c h t e.
Burger enz. Zie b o r g e r.
Burinne , znw. vr. Burin, buurvrouw.
Burn. Zie born.
Burnet. Zie brunet.
Burro, bore, znw. vr. Eene grove wollen stof.
Burrelen, burlen. Zie borrelen.
Burse. Zie b o r s e.
Bus. Zie busse.
Busant. Zie bisant.
Busboom. Zie bosboom.
Busch. Zie b o s c h.
Buse, buyse, znw. vr. Buis, kanaal.
BAs e, buusse, buysse, znw. vr..Eig.: vaas, beker;

very.: een klein schip voor de haringvangst bestemd.
Busecool, buyse., znw. vr. Buiskool, kabuiskool.
Buseloren, znw. vr. mv. Beuzelende leugen praatjes, bedrieglijke beuzeltaal.
Busen, buysen, zw. ww. intr. Sterk drinken, zui-

pen, slempen. — Buser.
Busine. Zie b o s i n e.
Businge, znw. vr. Drinkgelag.
BIIsinc. Zie bunsinc.
Buskenblaser. Zie bij buss e.
Bussehaelge. Zie bij b o s s c hag e.
Busschop enz. Zie bisschop.

Busse, Bosse, bus, bussche, bossche, znw. vr. en
m. i) Bos, bus, als middel om iets te bewaren;
geldbus, offerbus; verklw. buskm, busken, busschel-
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BUSSEGAT.

BUUCOEVEL.

kijn, busje (met verjongingsmiddelen ; vandaar buskenblaser, de man die in de bus blaast). 2) vuur-

roer. 3) laatbus, als medisch werktuig. 4) een gouden
of zilveren versiersel, lat. bulls. 5) insigne.
BIIssegat , bus., znw. o. Schietgat.
BIIssegelt znw. o. Geld dat in eene bus gedaan
wordt, potgeld.

Bussegesahot,

uit

bus-,

eene „bus" geschoten.

-geschut, znw. o. Kogels

Bussehere, bus-, znw. m. Hetz. als b u s s eBusseCarre, znw. vr. Affuit.
Bnssecloot, bus-, znw. m. Steenen of looden kogel.
Bussecrtiut, bussen -, bus-, -cruyt, znw. o. Buskruit.
Busselade, znw. vr. Affuit.

meester, 2).

Bussele. Tae bossele.
Bussemeester, bus- , - meister, znw. m. i)op
zichter over het geschut, artillerie - officier. 2) betaalmeester; hij die eene kas bestuurt.

-

Bussenhuus, -buys, znw. o. Tuighuis, arsenaal.

Bnssepoeder, bus - znw. o. Buskruit.
Busseschieter, bus-, znw. m. Hij die het ge,

schut bedient, kanonnier; busschietersloon.
Busseslot, bus-, znw. o. Hangslot.

Bussesteen, bus-, bos -, znw. m. Steenen kanons -

kogel.

Bustwere, bost - (wvlaamsch), znw. vr. Hetz. als
b o r s t w e r e. Steenen onderbouw aan een muur.
But. Zie bot.
Butachtich . Zie botachtich.
Bute (buut, „buuts lants"), voorz. Buiten.
Butelboom. Zie b o t t e l b o o m.

Buten. Zie boeten.
Buten, buy/en, voorz. en bijw. — I. Voorz. met
den dat. en acc., soms met den gen.; buten lants,
b. tijts, b. sinnes. i) Van plaats. Buiten, buiten de
grenzen van, zich niet bevindende binnen den om
iets. 2) afgezonderd, verwijderd van iets.-trekvan
3) buiten, zonder; b. hope. 4) tegen; buiten de toestemming van. -- II. Bijw. i) Buiten, buiten de stad;
die van b., de belegeraars; b. af, op eenigen afstand,
afzonderlijk; b. doen, uitzonderen ; hem enes b. doen,
iemand verloochenen; buiten huwelijk; b. winnen.
2) naar buiten. 3) van buiten; b. connen, weten, van
buiten kennen. 4) te b., in de uitdr. te b. doen, -gaen,
met gen. en acc., afstand doen van; sijns selfs te b.
gaen, zich zelf verloochenen.
Buten, buiten, zw. ww. tr. i) Verruilen, ver
verdeeles. 3) buit maken.
-kwansel.2)
Butenbacken, deelw. bnw. Buiten de stad ge-

.bakken (van brood).

Butenbliven, st. ww. intr. Uitgesloten zijn
(met van).
Butenborger, -burger, znw. m. Burger die bui
stadsmuur woont.
-tend
Butendacs, bijw. Onder den blooten hemel.
Butendoen, wederk. ww. Zie b u t e n.
Batendijcs, bijw. Buitendijks.
Butendrinker, znw. m. Hij die zich in kenne-

lijken staat van dronkenschap op straat vertoont.
Butenexeijs, znw. m. Accijns van wat van bui ten komt.
Butengaen, st. ww. intr. Met den gen., ver
-lochen,
afstand doen van.
Butengebuur, znw. m. Buitenbuur, bewoner
i
n
b
u
u
r.
eener buitenbuurt. Vgl.

BIItengebuurte, znw. vr. Buitenbuurt.

Butenk eren, buiten -, zw. ww. tr. Aftrekken,

afwenden.

Butenlandich, -lendich, bnw. i) Uitlandig zijnde.
2) niet binnen een bepaald rechtsgebied behoorende,
forens (ook butenlander).

BIItenlant, znw. o. Het buiten een dijk gelegen land.
BIItenlantsgilde, bute, znw. vr. en o. Te Am -

sterdam. Hetzelfde als b u t e n l a n t s v a r e r sgilde. Vgl. binnenlantsvarer.
Butenlaten, buiten -, st. ww. tr. Uitademen.

BIItenliede, buiten -, -ludo, znw. m. mv. x) Bui tenlui. 2) zij die niet tot eene bepaalde corporatie
behooren, buitenstaanders.
BIIten]nan, znw. m. Hetzelfde als buten 1 ander (zie butenlandich).

BIItenmensche znw. vr. Vreemdeling.
Butenomme, -om, bijw. i) Buitenom, van den

2) langs een omweg, buitenom.
BIItenommeganger, znw. m. Waker die door
de buitenwijken der stad gaat.
Butenp orte, builen -, znw. vr. Buitenpoort, poort
aan de buitenzijde - van eene vesting.

rechten weg af.

Butenporter, ftoorter, znw m. Hetz. als b utenborger.
Butenschap f buiten -, znw. vr. Ruiling (oostmnl.).
BIItensluton, st. ww. tr. Uitsluiten, buitensluiten.
BIItensluter, buiten -, -sluiter, znw. m. Hij die

uit- of buitensluit; ook : deurwachter, knecht van den
gevangenbewaarder (te Antwerpen).
BIItenstaen, st. ww. intr. Buitenstaan.
BIItenstat, znw. vr. Het deel der stad buiten
den stadsmuur.
Bntenste , bnw . superl. Buitenste.

Butensteken, st. ww. tr. Uitzonderen, achterButenvisch, znw. m. Zeevisch.
Butenwech, buiten-, znw. vr. Weg om de stad

houden.

heen, singel.

Buter, baiter, znw. m. Ruiler, kwanselaar.

Buten voorz. Buiten.

Butei4ieren, buiter-, bnw. Ontaard, snood, ver
Vgl. p u t e r t i e r e n.
-dorven.
Butineren, • eeren, zw. ww. tr. Verdeelen (van buit).
BAtinge, buit-, znw. vr. Buitenstad, voorstad,

gehucht; ook buiteny.

BIItinge, buit-, znw. vr. i) Ruil, ruiling. 2) ver

-deling.
3) buit.
Butkijn. Zie bot en botdrager.
Butoor, znw. m. Roerdomp.
Butse, botse, znw. vr. i) Buil, kwetsuur. 2) knop,

ronde verhevenheid, knoop.

Bntseel, boetseel, znw. m. i) Lederen wijnzak;

pens, vleeschzak, het menschelijke lichaam. 2) ronde
lijst of bies met een plat kantje onderaan (schrijnw.).
Butsen, zw. ww. intr. Stooten, botsen; veel poeha
maken, pralen.

Butshovet. Zie b o t s h o v e t.
Butte. Zie botte.
Buttel. Zie bottel.
BuuChsam , -saem, bnw. Buigzaam; meegaande.
Bnnchsamheit, buck-, -saemheit, znw. vr. Buigzaamheid ; inschikkelijkheid.
BuuC, buyc, buc buke, znw. m. r) Buik; maag;
verklw. buucsk^n, bukelkijn ; moederlijf. 2) de romp
van het menschelijk lichaam, het geheele lijf; enen
dat hovet van den buke slaen. 3) de helft van een
geslacht dier, eene zijde of ook: een vierendeel. Vgl.
b u k e n. 4) buik, ronding. 5) bijenkorf. Vgl. b ie b u u c en b u k e n. 6) de gemeente, de stemgerechtigde leden eener gemeente; het lichaam eener ge
hetgeen zij aan eigendommen bezit. 7)-ment;
,

;

huwelijk; b. gebroken, ontbonden huwelijk, b. geheel
gebroken, waar vader en moeder overleden zijn; b.
half gebroken, waar een der ouders nog leeft. 8)
bloedverwantschap; comen van vriën buke, afkomen
van een vrijen meester in het ambacht of gild. 9)
bedding van wateren. so) beuk eener kerk.
BIIIIC (looi). Zie buke.
Buncachtich, bnw. Buikig.
Bnncbete, buyc-, znw. vr. Buikpijn, krampen in
den buik.

Buucbindel, znw. m. Buikriem.

Buucevel, buyc-, -eve!, -oevel, -hoeve!, znw. o.
Dysenterie, diarrhee, cholera, roode loop; ook r o d e
buucevel.
BIIIIC gordel, buyc-, znw. m. Buikriem; gordel.
Buuc luse, buyc-, -luys, znw. vr. Platluis.
Buucoevel, -hoeve!. Zie b u u c e v e 1.

BUUCSOCHT.

CELLE.

Bnncsocht, buyc -, znw. vr. Buikziekte. — $Anp-

Bnnrcnape, buer-, znw. m. Hetzelfde als buur
3de Art. en buurman.

sIIchtich, buyc-.
BIIncsteke, buyc -, znw. m. Steek of kramp in

den buik. V gl. buuc bet e.
BIIIICswellinge, buyc-, znw. vr. Buikgezwel.
Buucvast, buyc-, buc., bnw. B. ritten, wonen,
bliven, ergens zijn vaste woonplaats of domicilie hebben.
BIIIIcwas, znw. m. Huwbaarheid, huwbare jaren( ?).
BAIIl, buyl, znw. vr. Bult, bochel. Vgl. bul e.
Buulrugget, -rigget, bnw. Gebocheld.
^

Buulsiach, bul-, znw. m. Het toebrengen van
eene buil. — BIIIIlslagen, bul-, zw. ww. tr.

Buunre. Zie bonder.
Buunrevat, zuw. o. Opbrengst van graan aan
den leenheer naar gelang van het aantal bunders.
Buur, buer, znw. o. of m. Huis, schuur.
Buur. Zie beddeb uur.
Buur, buer, buyer, znw. m. i) Inwoner, meestal
hij die als inwoner in rechten en verplichtingen
deelt (soms.00k: burger). 2) buurman.
Buur, bure, znw. vr. z) De gezamenlijke inwoners. 2) buurt.
Bnnrbanc znw. vr. Zie b u u r g er e c h t e.
BIIIIrbrie, znw. m. i) Geschreven stuk of brief,
waarbij iemand wordt erkend als „buurman of buur"
(ingezetene). 2) een geschreven stuk, inhoudende
recht voor of door de buren" opgesteld.
Buurbtjt, buer-, znw. in.; -bite, znw. vr. Bene
bijt voor eene bepaalde buurt of getal huizen, voor
een zeker aantal buren.
Buurbrinc, znw. m. i) Dorpsplein. 2) de daar
gehouden vergadering.
Bnnrdinc, buyr-, -ding, znw. o. Hetz. als buur.
gerechte.
Buurdincdach, znw. m. De dag voor een buren
-gercht.
Buur; at, buer-, znw. o. Gemeenschappelijke
toegang of doorgang.
Buurgelt. Hetz. als burgergel t.

Buurg erechte, buer-, buyr-, buren-, -gerecht;

ook -recht, znw. o. z) Het recht van inwonende in
een dorp. 2) recht van ingezetenschap (vgl. b u u rbrie f). 3) gerecht van dagelijksche zaken waarin
de buren vonnis ` vellen, burengerecht.

Buurgerucht, geruft, znw. o. Burengerucht,

het oproepen der buren in geval van nood of gevaar. Vgl. buurroep.
Buurheerschap , burlier schoj, znw. o. Het bestuur of toezicht over eene buurschap, boerrichterschap.
Buurhere, buer-, znw. m. Hetz. als b u u rm e e s t e r. Burgemeester.
Buurherde, buir-, -heerd, znw. o. Herder der
kudde van de gezamenlijke buren.

Buurhuus,

buyrhuys, znw.
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o. Huis van een

buurman.

Buurkerke, znw. vr. Kerk voor eene bepaalde

buurt of parochie.

BIIArkint , buer-, znw . o. Buurkind.
Buurclocke, buer., znw. vr. Dorpsklok, ge-

meenteklok.

Buurliede, znw. m. mv. Buren, personen die tot
denzelfden rechts- en bestuurskring behooren, of
personen, die het „buurmael" (het recht van inge
zetenschap) hebben verworven.

BIInrljjc, buer-, bnw. Wat de buren betreft, van
de buren ; • enen vrede, een lant b. maken, zijn land
door eene omheining van dat der buren afscheiden.
Buurmael . Zie bij buurliede.

Buurman, buyr - , buer - , znw. m. i) Inwoner, en

als zoodanig rechtsgenoot. 2) ingezetene. 3) rechtsprekende in het burengerecht.
Buurmarke, znw. vr. z) Gemeenschappelijk bezit der buren of markgenooten. 2) de brink van
het dorp.

Buurmeester, buer-, -meister, znw. m. i) Hij
die het bestuur of het toezicht heeft over eene buurtschap, boerrichter (te Grgningen). 2) hetzelfde als
borg ermee ster.

Bnnrmeesterampt, - schap, znw. o. Het ambt

of de waardigheid van „buurmeester".
Buurput, znw. vr. Gemeenschappelijke put van
een bepaald aantal buren.
Buurraet, znw. m.. Rechter, raad uit de buren,
recht sprekende in het burengerecht.
Buurrecht . Zie buurgerecht.

Buurrechter, znw . m. Hetz. als buurmeester.

Buurroep, - roeit, znw. m. Hetz.. als b u u r-

geruchte.

Buurschap , znw. vr. Gemeente; dorp, buurtschap.
Buurschattinge, znw. vr. Schatting door het

burengerecht.

BIIIIrscho , buyr-, znw. o. Dorpslasten, omslag.
j3uursB g ginge, znw. vr. Uitspraak van het

burengerecht.

Buursprake, buer-, -s^raec, znw. vr. Vergadering der buren ter wetgeving, ook: het aldaar vastgestelde (dat in een buursfraecboec werd opgeteekend).
BIIIIrte, buerte, buyrie, znw. vr. Buurt, gebuurte.
BIIIIrtnnch, znw. o. Verklaring der tot een zeker
doel opgeroepen buren.

B nnrvierschaer, znw. vr. De vierschaar of

rechtbank der buren. Vgl. buur gerechte, 3).
Buurwake, znw. vr. Wacht gehouden in eene
bepaalde buurt.
IIrwech, znw. m. Gemeenschappelijke weg.
BII
Bnnrwerc, buer., -ware, znw. o. Arbeid voor de
gemeente (graven van grachten, waken enz.).

BIIur wij f znw. o. Buurvrouw.
Buurwllcore, buer-, -wikoor, -wilker, znw. vr.

Besluit of vonnis van het burengerecht.

Buusschen, bruischen, zw. ww. íntr. Slaan, kloppen; leven maken.
Buust, , buyst, znw. Knuppel.
B nV erle. Zie b o e v e r i e.
Buwe. Zie b o u w e.
BAW e, in schaebsbuwe. Hetz. als b u u c (?).
BIIWer. Zie bouwer.
Buwette. Zie buëtte en brouwette.

C.
Cedele cedel, ceel, cheel, znw. vr.: verkleinw.
cedelkijn, kijn.
ceel
i) Lijst. 2) akte, schriftelijke ver klaring.

Ceder, Cederboom, Cederenboom, znw. m.

Ceder.

Cederenrij e, znw. o. Tak van een ceder.
Cederensa1Ye, znw. vr. Zalf uit den ceder

n.
kregen.

ver -

Cederenvrucht, znw. vr. Appel van den ceder.

Cederijn, cederin, cedrjn, bnw. Cederhouten.
Zie sedeware.
Cedule. Hetz. als ce d.e l e.

Cedewer .

Ceedse zetel). Zie seeds e.
Ceiser (jalmwijn). Zie se is e r.
Celebreren, zw. ww. tr. Ene misse c., of ook
(

alleen celebreren, eene mis opdragen.
Celle, chelle, znw. vr. i) Cel, kloosterkamertje.
2) loge, kleine afgesloten ruimte in een schouwburg,
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CELLEBROEDER.

CIMENT.

verklw. cellekj/n. 3) verblijf, woning; die hoge celle,
de hemelwoning, de hemel. 4) kleiner klooster, afhangende van het moederklooster. 5) kelder.
Cellebroeder, znw. m. Lid eener kloosterorde,
ook Alexianen en Lollarden geheeten.

Cembeel, chembeel, znw. o. Slag, slagorde; cembeel driven, vechten, zich weren, eene slachting
aanrichten.

Cement , znw. o. Cement, pleisterkalk.
Cenakel, znw. o. en m. Eetzaal, eetkamer.

Cenatuer . Zie s e n a t u e r.
Cons. Zie c ij s.

Censer . Zie cisenaer.

Centauren, ceniauwer, znw. vr. Duizendgulden.

Chibole . Zie c i p e 1.
Chief Lein . Zie c i v i t e i n.

Chiege (zetel). Zie s e e d s e.
Chieragiën, znw. mv. Sieraden, sieradiën.
Chiere, ciere, schiere (sjiere), znw. vr. i) Gelaat,
vooral van de uitdrukking er van, steeds verbonden
met een bnw. ; blide, felle, quade, vrome, treckende
chiere. 2) „enen goede, grote chiere doen", iem. een
vriendelijk gelaat toonen, iem. goed ontvangen;
hier ook zonder bnw. ; onthaal. 3) feest; goede sier;
chierkijn, feestje.
Chiere, chieren enz. Zie s i e r e, sieren.

Chieren, ohieringe . Zie schieren,

kruid.

Centauroen, znw. m. Centaur.

Centenaar,

of krijgstocht, expeditie van ruiters. 2) ruiterafdeeling, gevolg van ruiters.

ringe.

-are, znw. m. Centenaar.

Centrum, znw. o. Middelpunt; ook: een kompas.
Cepter . Zie schepter.
Ceraste, znw. m. Hoornslang.

Cerkemanage. Zie cherkem anage.
Cerken. Zie c h e r k e n.
Certein, bnw.. Zeker, gewis.
Cessant, znw. m. Een failliet.

Cesse n ces, znw. o. en m. i) Het schorsen van

kerkelijke of maatschappelijke plechtigheden of ver richtingen; in het eerste geval: interdict; voor het
tweede gebruikte men ook ces van wette. 2) afstand ;
ces van goede, afstand van goed door een schuldedenaar (in de i 7de eeuw: akte van faillietverklaring).
Cessen, chessen, cissen, chissen, sissen, zw. ww.
— I. Intr. Ophouden; tot bedaren komen; Bonder c.,
zonder ophouden. — H. Trans. i) Iets doen ophouden; van twist, bijleggen; van bloed, stelpen. 2)
iemand tot bedaren brengen.
Cesseren, sesseren, sissieren, zw. ww. — I. Intr.
i) Wijken, terugtrekken. 2) ophouden; Bonder c.,
— II. Trans. i) Staken, doen ophouden. 2) zonder
uitgedrukt object : a) verzachtend werken, van ge
kerkelijke of maatschappelijke-nesmidl.b)
plechtigheden of verrichtingen doen stilstaan; het
interdict af kondigen.
'. Cessinge, znw. vr. Het stilstaan of doen stilstaan van iets; stilstand; staking.
Cotere, ce/er, ze/er, znw. m. Schurft.
Cetijn (sittimhout). Zie set ij n.
Chaerse. Zie s a r g e.
Chammerande, znw. vr. Lijstwerk, omlijsting
om deuren, vensters enz.
Chantement, znw. ó. Tooverspreuk.
Chanteren, zw. ww. tr. Zingen.

Chapeel, sajôeel, tsa^eel, znw. m. Hoed; krans.

Ook caheel, calgeel, sambeel, -iel.
0
Chartre, chaertre, sartere, isaertere, znw. m.
Ieder. officieel stuk, de eene of andere formeele verklaring of overeenkomst bevattende; oorkonde;
plechtige belofte, verbintenis.
Chartre, clhaertere, znw. m. Gevangenis.
Chartr^oy s, sar/r-, saertr-, tsaertr-, -troyser,
znw. m. Karthuizer. Vr. isaertreusinne (chartroysinne).
Cheel. Zie cedele.
Chemeneie, znw. vr. Schoorsteen.

Chens. Zie c ij n s.

Cherke, znw. Ronding; waarschijnlijk: ijzeren of
metalen ring of hoepel.
Cherkemanage, cerke-, tserke-, -managie, znw.
vr. Grensbepaling; gerechtelijk onderzoek omtrent
een eigendom met bijroeping van belanghebbenden,
buren en deskundigen.
Cherken (cerken, scerken, scherken), zw. ww. intr.
i) Rondgaan. 2) de ronde doen.
Cherubin, ruw. mv. Cherubijnen.
Chevael, znw. o. Paard.
Chevaelrie, znw. vr. Hoedanigheid van ridder,
ridderlijkheid.
Chevauchie, znw. vr. i) Ridderlijke heervaart
,

s c h i e-

Chiment . Zie cement.

Chingel. Zie cinge1.

Chinxendach, chinxene .

Zie

c i n x-.

Chiphonie, znw. vr. Een muziekwerktuig.
Chirographe, znw. vr. Eene met iemands eigene

hand on erteekende oorkonde ;

vooral eene hand-

op hetzelfde blad geschreven met
eene tusschenruimte, waarop o.a. het woord „chirographe" geschreven werd ; van dit dubbelschrift bekwam elk der beide partijen de op de andere juist
vest tweemaal

passende helft; schuldbekentenis.

Chirogril, cyro-, znw. m. Stekelvarken, egel;
ook benaming van andere dieren, o.a. het konijn.
Chirurgie, cyr-, znw. vr. Heelkunde, chirurgie.

Chirurgijn, cyrurgj n, cyrgyn, syroergien, znw.

m. Chirurgijn, heelmeester.
Chiteit .

Zie c i t e s t.

Chjyaetsie. Zie c h e v a u c h i e.
Chockeren, isockeren, zw. ww. intr. Samenstooten, tegen elkander aanbonzen in een gevecht.
Choor. Zie c o o r.
Chore. Zie core.
Christen, Christenmensch . Zie K e r s ten.

Ciborie, cyborie, znw, m. Kelkvormig vat met
een gewelfd deksel, waarin de H. Hostie bewaard
wordt, ciborie.
Cicero znw. vr. Erwt, dial. keker.
Cler, ëierage 2 enz. Zie sier.

Cifac,
buikvlies.

syfac, syj5hac,

znw. Een deel van het

Cifer, cipher, znw. Cijfer.
Ciferboec , znw. o. en m. Rekenboek.

Ctjns, chins, cheins, chens, cltins, cros, sis, /sein,
znw. m. i) Schatting of grondrente betaald door den eigenaar, of eene vergoeding
betaald door den landgebruiker aan den eigenaar,
of een hoofdgeld betaald aan een heer, of eene belasting - aan het openbaar gezag; c. gebieden, eene
belasting uitschrijven; c. ledigen, zijne belasting voldoen; c. gelden, geven, betalen; c. nemen, inzamelen,
ontvangen; c. se//en op, iem. schatting opleggen;
den c. nederleggen, afschaffen; enen te cijnse Betten,
iem. op cijns stellen; enen (dat.) te cj/nse staen, aan
iem. schatplichtig zijn; overdr. geven, betalen c., den
tol aan de natuur betalen. 2) landpacht. 3) verplichting. 4) belooning, geschenk; die hemelsche c., de
hemelsche gelukzaligheid.
Cjjnsdach, chins-, cheins-. znw. m. Betaaldag.
Cijnselijo, cijns-, cis-, bnw. Schattingplichtig.
Clnsenaer, znw. m. Rentheffer.
Cjjnser, censer, tsenser, znw. m. i) Cijnsplichtige.
2) ontvanger.
Cijnsgelt, cijs - , znw. m. Accijns.
/sens, eens, cis, /sijs,

C jnogoet, znw. o. Cijnsschuldig goed.

Cjjnshere -heifer, znw. m. Rentheffer.

Cjinslant, ruw. o. ^Cijnsschuldig land.

Cijnsmeester, cijs-, znw. m. Ontvanger der ac-

cij nsen.
Ciinsrente, znw. vr. Erfpacht.
Cimbele, cymbel, znw. vr. Cimbaal, klankbekken.
,'ment, chiment. Zie c e m e n t.

DACHHOUDER.

CINAMOME.

Cirat , znw. Steenen tentje, hutje (?).
Cyrgie, cyrgyn Zie chirurgie, -gijn.

Cinamonie , -mijn, -ma, znw. o. ]Kaneel.

Cindael . Zie s i n d a e 1.

Cindel 1 cintel, znw. m. Hamerslag.
Cinge1% cingel, cingle, chingel, singele, znw. m.
i) Buitenste muur van eene stad, een burcht enz.;
de grens van het grondgebied, grenslijn. 2) buik
gordel voor paarden. 3) gordelroos. ..-riem,
Cinglatoen, singl., znw. o. Benaming eener z^^-

.

Cirkel, cyrkel, cierkel, cerkel, tsirkel, znw. m.
i) Cirkel, kring, ring; des cirkels troon, het uit spánsel. 2) passer. 3) (hoofd)wrong, diadeem.

Cirkelen, zw. ww. tr. Cirkels maken, ronden.

Cirkelinge, znw. vr. Ronding, kromming.

,.
Cirkelront, bnw. Cirkelrond, rond.
'Cirkelogewise, -wise, bijw. Kringsgewijze.
Circomanag e. Zie cherkemanage.
Cirograef. 2ie c h i r o g r a e f,
Cirogril. Zie chirogril.

den stof; een dekkleed of tapijt van die stof.
(Jina, znw. m. De vijf op den dobbelsteen.

Cinoper, cinohel, cinober, znw. o. Rood, ver -

miljoen.

Lintel . Zie c i n d e 1.
Cinxenavont, znw. m. Dag voor pinksteren.
Cinxendach, sinx - , tsinx - , chznx - , znw. m.
,

Pinksterdag.

Ciuxene, c nxen, chinxen, isinxen, znw. m. Pink.

staren ; beloken c., de zondag na P., de octaaf van P.
Cinxene, tsinxene, , znw. Kraan, zwengel aan

eene pomp, wip.

Cinxenweke , sinx-, znw. vr. Pinksterweek.
Cipan, cyftau, syftau, tsijau, znw. m. Krans als

versiersel gedragen (vgl. c h a p e e 1) ; toilet; c. maken,
doen, toilet maken, zich optooien, pronken.
Cipel, cykel, syj5el, chibole, znw. vr. Ui, ajuin.
Ciperech, bnw. Cyprisch.

Cipher . Zie c i f e r.
Cipier, chéftier, znw. m. Cipier.
Cipresse n czftres, cyfires , cipressenboom, znw. m.

Cypres ; ciftressenvruchi.
Cypren, znw. o. Cyprus.
Cyprjjn, cyftren, bnw. Van den Egyptischen
cyprusboom ; olie c. cyprusolie of -zalf.
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Cirone, znw. vr. Waspleister.
Ciroop . Zie s i. r o o p.
Cyrurgien . Zie chirurgijn.
Ciseine. Zie s i s e i n e (eene munt).
Cisoor, ruw. m. Schar.
Cissen. Zie cessen.
Cisterne, sis -, -taerne, -teerne, znw. vr. Water.
put, regenbak, vergaderbak voor water.

Citatie, -cie, znw.
geestelijke rechtbank.
Citelt,

vr. Dagvaarding voor eene

chiteit, chyteit, tsiteit,

inw. vr. Stad.

Citeren, - ieren, zw. ww. tr. Dagen voor eene
geestelijke rechtbank.
Citernaet. Zie citron a e t.
Citole, cyt-, sit-, znw. vr. Eene soort cither.

Citoolre, -toter, znw. m. Citherspeler.
Citrijn, cyt-, bnw. Citroengeel.
(Jitronaet, -ternaet, znw. vr. Aftftels van cater-

na/en, citroenen.

Citrulle, znw. vr. Pompoen.
Civetein, chiefiein, znw. m. Kapitein, aanvoerder.

LJ
Dabondant, bijw. Bovendien.

Dach, znw. m. i) Dag; des ander(s) dages (vgl.

a n d e r d a g e s) ; eensdages, eens; naest dagen, eerst

anders daechs, anderen dages; d. over d.,-dags;
den volgenden dag; den d. blaren, lullen, roeien, het
aanbreken van den dag aankondigen; scone d.,

helder dag; alre dage gelike, elker daghelike, alle
dages, dagelijks; een hoge d., een hooge feestdag;
goede d., feestelijke dag; ten joncsten (nl. dage) ;
open d., een dag, waarop ambtelijke handelingen
kunnen plaats hebben; nieuwe d., nieuwjaarsdag
(tegenover nieuwe avont, oudejaarsavond) ; goede d.,
zegenrijke dag; bi den goeden dage, bij Gods gunst;
goeden d. hebben, gelukkig zijn; enen (datief) goeden
d. ontbieden, bidden, iem. goeden dag zeggen, des
hemels zegen over iem. afsmeeken; quade d., ramp.
spoed; blide d., heuglijke dag; droeve d., ongeluksdag, ongeluk. 2) het daglicht, het (zonne)licht; met
claren dage, rond en eerlijk; onder (den) dien d.,
hier op aarde. 3) tijd, tijdperk; nu bi dage, nu ter
tijd; vooral in het mv. in de bet, van leeftijd; te
sinen dagen comen, mondig worden; sine dage hebben,
onder sine dage sin; van dagen sin, op jaren zijn;
noit mijn dage, nooit in mijn leven. 4) een bepaald
aangewezen of geregeld wederkeerende dag: a) een
kerkelijk feest; ook: feest, naamdag; b) dag waarop
de eene of andere rechtshandeling plaats heeft, dag
waarop iem. voor een (rechterlijk) college behoort
te verschijnen; d. set/en, leggen, nemen, stellen,
maken, een termijn voor eene rechtshandeling bepalen; enen enen d. leggen, iem. dagen; enen d. van
rechte leggen of besceiden, een rechtdag voor iem.
bepalen; enen enen dach van den hoechsten rechte
leggen, iem. in een crimineel proces voor het gerecht
dagen; ook d. maken, d. leggen, dagvaarden; later
als één geheel dachleggen, disc/zee//en, dachstellen,
ook als tr. ww. en in het passief ; iem. rendez-vous

geven. 5) de vergadering die tegen een bep. tijden
met een bep. doel wordt uitgeroepen, rechtszitting;
enen d. leggen, se/ten, maken, nemen, eene vergadering beleggen; d. houden, leysten, eene conferentie
houden; enen (dat.) d. houden, iem. vertegenwoordigen

in rechte; den d. doen, den d. verwaren, voor zich
zelven of voor een ander verschijnen. 6) de laatste
dag van eene bepaalde tijdruimte; termijn; een d.
van berade, een termijn waarbinnen men besluiten
moet; corte d., een korte termijn; uterste d.', een
uiterste termijn; d. ende stonde, dag en uur; d. verdragen, een termijn toestaan ; goet te dage setten, goed
verkoopen op crediet ; jaer ende d., een jaar, zes weken
(en drie dagen) ; hondert jaer ende enen d., levenslang, voorgoed; d. hebben, een termijn hebben: a)
voor eenige rechtshandeling. b) van gevangenen en
gijzelaars; ook d. gecrigen, vercrigen, de bepaling
verkrijgen van den dag, waarop men zal worden
terechtgesteld, ook: tijdelijk ontslagen worden; in
deze laatste bet. ook d. geven. 7) vervaldag, betaaldag, verjaringsdag. 8) uitstel, uitstel van vijandelijkheden of rechtspleging; dach geven. 9) strijd, slag.
Dach , voegw., dial. uitspraak van doch.
Dachbrant, znw. m. Brand bij dag aangestoken
of uitbarstende.
Dachdroom, znw. m. Sul, sukkel.
Dachfart . Zie d a c h v a e r t.
Dachgelt, dage -, znw. o. i) Het geld, dat iem;
per dag, voor dé op één dag gemaakte kosten, of
het op één dag gedane werk, ontvangt. 2) van dach
in den zin van termijn. Interessen wegens niet
tijdige nakoming eener verbintenis (ex mora).
Dach grake, dag- , znw. vr. Morgenschemering.
Dachhelder . Zied a c h h o u d e r.
Dachhouden . Zie d a c h, 5).
Dachhouder, - helder (oostmnl.), znw. m. Verde-

diger, advocaat.

DACHHURE.

DAERTUSSCHEN.

Daehhure, - huere, znw. vr. Dagloon.
Daehhurer, dachuerer, znw. m: Daglooner.
Daeholoeke, znw. vr. De klok, die 's morgens

over iets, door onderhandelingen bewerken, bevrijden. 4) bijleggen, bemiddelen.
Dadingeshede. Zie het volg. Art.
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geluid wordt, om het begin van den burgerlijken
dag bekend te maken, morgenklok.
D aehoortinge, znw. vr. Tijdverdrijf, pleizier.
Dachoost, znw. m. Dagloon.
Daehoosten znw. m. mv. Hetz. als d a c h s p is e.
Dachleggen. Zie d ac h, 5).
Daoh1jo. Zie dage 1 ij c.
Dacbhme, - lieme, znw. vr. i) Dageraad, mor
-genschmri.
2) avondschemering.
Dachloon, dageloon, znw. m. Dagloon.
Dachmael, znw. o. Stuk land, zoo groot als in
één dag beploegd kan worden, vierde deel van een
bunder.
Daehmaerct. Zie d a c h m a r c t.
Dachmaet, znw. o. Een stuk grond, dat in één
dag kan worden afgemaaid.
Dachmarct -maerct, znw. m. en vr. Een op
een bepaalden dag gehouden markt.
Dachmoes, znw. o. Ontbijt.
Dachreise reine, znw. vr. Dagreis.
Daehsehelle, znw. vr. Vgl. d a c h c 1 o c k e.
Dachseilinge, znw. vr. Een dag zeilens.
Daehspise, znw. vr. Proviand voor één dag,
teerkost.
Daehsterre, znw. vr. De morgenster.
Daehstonde, znw. vr. i) Een bepaald uur van
den dag. 2) een bepaalde dag, vervaldag, termijn.
3) wapenstilstand, bestand (nederrijnsch).
Dachter. Zie dochter.
Dachvaert, fart, -vert, -nerd, -yard, daffaert,
znw. vr. i) Dagreis; ene, sine d. riden, eene dagreis rijdende afleggen. 2) reis- en teerkosten. 3) afstand van een dag gaans. 4) tocht, oiiderneming;
(boos) opzet; veldslag; goede d., eene goede reis,
geluk. 5) de voor eene gerechtelijke of plechtige
handeling bepaalde dag of termijn, ook: termijn in
't alg. 6) de tegen een bepaalden dag uitgeschreven
plechtige vergadering, rechtszitting, ook: landdag.
7) eene vriendschappelijke bijeenkomst, vooraf bepaald, rendez-vous.
Dachverst , - vorst, znw. vr. Uitstel van een dag.
Dachwaerde, znw. vr. Wacht bij dag, dagwacht.
Dachwaerheit, - bede, znw. vr. Een tegen een
bepaalden dag aangekondigde of gehouden enquête.
znw. vr. Hetz. als d a c h w a e r d e.
Daehwaker, -waecker, znw. m. Hij die bij dag
de wacht houdt.
Dachwant, dage-, znw. o. Hetz. als d a c hmael en dachmaet.
Dachwenne, znw. Dagwerk, taak.
Daehwere, znw. o. Dagwerk, dagtaak; werk
voor dagloon.
Dachwerker, -werke, -wrochte (oostmnl.), znw. m.
Daglooner, daggelder.
Dade, znw. vr. Hetgeen men doet.
Dade, Jaye,, dadele, dattele, znw. vr. Dadel.
Verklw. dadek,n, dayekjn, dayken.
Dadeboom, daey-, day-, znw. m. Dadelboom,
palmboom.
Dadele. Zie d a d e, 2de art.
Dadelboom. Zie d a d e b o o m.
Dadelsteen, daden-, znw. m. Dadelpit.
Dadich, bnw. IJverig, werkzaam.Vgl. o n d a d i c h.
Dadinge n dedinge, znw. vr.; Dadine, dading,
daïnc, znw. o. i) De tegen een bep. dag aangekondigde gerechtelijke handeling, gerechtstermijn;
rechtszitting; conferentie. 2) minnelijke overeenkomst;
verdrag. 3) twist, geschil. 4) redeneering; praatje.
Dadinge, znw. vr. Het doen, plegen.
Dadingen, dedingen, sage- dage-, deecli-, deg-,
dadigen, zw. ww. — I. Intr. i) in rechte optreden,
pleiten. 2) onderhandelen over een vergelijk; een
vergelijk treffen. -- II. Trans. i) In rechte vervolgen. 2) bij transactie bepalen. 3) onderhandelen
,

-

Dading asman, wings-, dedinx-, dadinx-, znw.

m. Scheidsrechter. Vooral in het mv. dadingesliede.
Daeehbrief. Zie d a g e b r i e f.
Daeedieht. Zie dacdicht.
Dael, Daelkiln. Zie dal.
Daelwaert. Zie d a 1 e w a e r t.
Daen. Zie d a n e n.
Daenof. Zie d a n o f.
Daer, dare, der, da( ?), bijw. — I. Als aanwijz.
bijw. i) Van plaats : a) Daar, op die plaats; ook:
op eene zoodanige plaats; d. ter (stat) stede; hier
ende d., hare ende d., harentare ; dare (daer) ende
hier, overal ; van d., hetz. als d a n e n, d a n o f
en d a e r o f; d. ende weder, hier en daar ; daerlaten, in het midden laten ; daer als voornw. bijw.
daerute, daer/oe, daerin, daersonder e. a. evengoed
gebruikt van een persoon als van een zaak; meermalen wordt dit vnw. bijw. daer niet uitgedrukt
(„dat si niet en seiden af”, voor „sire") : Bats daer,
dat is tot daarentoe. b) bij ww. van richting, daarheen ; haer no dare, herwaarts noch derwaarts. c)
van tijd, toen, bij die gelegenheid; ook: aldaar. —
II. Als relat. bijw., waarvoor thans waar gebruikt
wordt; ook aldaer, van Baer, van waar; (al)daer hi
stoet, daer hi sat, ter plaatse waar hij stond of zat,
of: terwijl (zie III) hij stond. Ook als vnw. bijw.:
waarvan, waaraan, enz. — III. Als voegwoord. i)
Voorzoover. 2) terwijl, toen. 3) daar, dewijl.
Daeraehter, -after, bijw. i) Van tijd, daarna,
2) van plaats, daarachter. 3) daarnaar.
Daeraf, -of, -ave, bijw. zoowel aanwijzend als
betrekkelijk en van personen en zaken gebruikt.
i) Daarvan (waarvan, van wien). 2) daarover; vro
daeraf; ook: daardoor, waardoor, door wiep. 3) als
bijes. van plaats, van daar. 4) op grond daarvan.
Daerane, -aen, deran, daeran, bijw. i) Daaraan,
daarbij; waaraan, aan (bij) hem (haar, enz.); aan
wien. 2) daarin, waarin. 3) daarop, daarna.
Daeranevolgende f daeraen-, bijw. Daarna.
Daerave. Zie d a e r a f.
Daerbeneden, bijw. i) Daaronder. 2) in eene
lager gelegene plaats, in eene benedenstad.
Daerbeneven, bijw. Daarnevens; bovendien.
Daerbesiden, bijw. Daarnaast.
Daerbevoren, bijw. Daaraan voorafgaande.
Daerbi, bijw. i) Daarbij (waarbij), bij hem (bij
wien); ook: bovendien. 2) daarom, daardoor; niet
daerbi, in dezelfde opvatting als niet bedi (zie be di).
3) bovendien, daarbij. 4) daaromtrent; daarheen
(b

'

gaen).

laerbinnen,

bijw. i) Van plaats, daarbinnen,
van tijd, intusschen, ondertusschen.
Daerboven, bijw. i) Daarboven; in den hemel.
2) bovendien. 3) in strijd met iets.
Daerbuten, bijw. Daarbuiten; ook: naar buiten.
Daerde. Zie derde.
Da-arde, znw. vr. Potaarde, klei.
Daerdoen (oostmnl.), st. onr. ww. tr. Aantoonen,
bewijzen.
Daerdore, -door, -doer, -dure, -duere, bijw.
Daardoor, waardoor.
Daerenbinnen, dairen-, laren -, bijw. i) Intusschen. 2) binnen de grenzen van een zekeren
graad van bloedverwantschap.
Daerenboven -baven, bijw. i) Daarboven. 2)
daartegenin, in weerwil van eene verbodsbepaling.
Daerentegen, - Liegen, - teghens, bijw. i) Daerentegen. 2) in het vooruitzicht, met het oog op iets.
Daerentenden, -teinden, -tends, - tendens, dairen-,
bijw. Hetz. als da er te n den. i) Aan het einde van
een zekeren termijn; na verloop van dien tijd, daarna.
2) aan het einde van eene zekere ruimte, verderop.
3) bovendien; niet d., verder niet, niet meer.
Daerentussehen, daerintusschen, -twisken, bijw.
Intusschen.
daarin.

2)

DAERGAERDE.

Daergaerde. Zie d a r e m g e r d e.
Daergi e, znw. vr. Werpspiets. Vgl. d a e r t.
DaerheneII -hene, -heen, -hen, bijw. Daarheen,

daar.

Daerinne, -in, bijw. Daarin (waarin), in hem
(haar), in wien ; ook : binnen (bij richting).
Daerjegen, jegens, bijw. i) Er tegen (met of
zonder vijandelijke bedoeling), er jegens, er mede;
ook : jegens of tegen (met) hem (haar). 2) in vergelijking daarmede. 3) in de buurt.
Daerlanges, bijw. Daarlangs.
Daerlaten. Zie bij d a e r.
Daerm. Zie darm.
Daermede, der-, -mei, bijw. i) Daarmede, daardoor (waarmede, waardoor), met hem (hen, haar),
met wien (wie) ; deer met adiey, en hiermee (zeg ik
u) vaarwel! 2) daarbij, bovendien.
Daerna, -naer, -nare, - naren, bijw. Daarna,
daarnaar (waarna, waarnaar); daer na dat, nadat.
Daernaest, bijw. Daarnaast.
Daernaestcomende, deelw. bnw. Eerstkomende.
Daerneen, bijw. Zoo niet; zoo neen.
Daerneder, der-, bijw. Naar beneden, ter neder;
d. leggen, neerleggen; d. houden, onderdrukken;
d. steken, doodelijk wonden; d. wedsen, storten,
vellen; d. riden, rijdende vellen; d. s ringen, tumelen, slaen, liggen.
Daerneven, bijw. Daarnaast, nabij.
Daeromme, -ombe, -om, bijw. i) Daarom (waarom), daardoor; wat is mij daerom, wat kan 't mij
schelen; d. dat, omdat; ook: op hoop dat; d.
want, omdat. 2) omstreeks dien tijd.
Daaromtrent, -trint, bijw. i) In de buurt. 2)
ongeveer.
Daaronder, bijw. Daaronder, waaronder.
Daeroppe, -off, -zíá, deroft, bijw. i) Daarop
(waarop), op (tot) hem (hen, haar), op (tot) wien
(wie). 2) daarna.
Daerover, bijw. i) Daarover, daarvoor (waarover, waarvoor), over hem (hen, haar), over wien
(wie). 2) daar boven, van leeftijd. 3) er bij tegen woordig. 4) er tegenover. 5) in strijd met iets, in
weerwil van een verbod.
Daersonder, der-, bijw. Daarbuiten, zonder hem
(hen, haar), wie; d. bliven, ergens niets van krijgen.
Daert, dart, daergie, znw. m. Werpspiets.
Daertegen, - tegens, bijw. Daartegen, waartegen,
met het oog daarop of waarop.
Daartenden, -teinden, bijw. i) Daarna. 2) verderop. 3) bovendien.
Daertevoren, dair-, bijw. Te voren, daarvóór.
Daartoe, bijw. i) Daartoe (waartoe). 2) daarbij,

bovendien; d. mere, d. mee. 3) daarheen.
Daertussahen, bijw. Daartusschen, van tijd en
plaats.
Daerute, -uut, bijw. i) Daaruit (waaruit), uit
hem (hen, haar), uit wien (wie). 2) daarbuiten, naar
buiten.
Daervan, lair-, bijw. Daarvan.
Daerven. Zie derven.
Daervore, -voor, -voren, bijw. i) Daarvoor
(waarvoor), ook van plaats; voor hem (haar, hen),
voor wien (wie). 2) te voren. Vgl. d a e r t e voren.
Daerwaert, dare-, -waerts, bijw. Daarheen;
aldarewaert, ook: daar, aan dien kant; daarheen,
waar; d. henen, dien kant uit.
Daerweder, bijw. Daartegen.
Daes, dase, znw. vr. Paardenvlieg.
Dais, bnw. Dwaas; d. caftroen, zotskap.
Daes pollen, zw. ww. intr. Suizebollen, een weinig bedwelmd zijn.
Daesheit, znw. vr. Dwaasheid.
Daet, znw. vr. i) Daad; raet no d, raet of d.;
metten verschen daden, op heeter daad; wat men
doet, in 't alg., daden; sine d. hebben met enen wive,
te doen hebben met haar. 2) aangelegenheid. 3)
kracht.
Dart. Zie date.
-
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Da ebrief, daech-, znw. m. Het schriftelijk stuk
waarbij iem. gedagvaard wordt.
Dagedhngen, daech-, dage-, zw. ww. intr. Zie
d a d i n g e n. I) In rechte handelen, pleiten. 2)
onderhandelen; ook: twisten bijleggen.
Dagedlnc, -dinch,. znw. o. De op een bep. dag
vastgestelde gerechtelijke behandeling eener zaak.
Dagehuns, -buys, znw. o. Een huis in de stad,
waar aan iemand die buiten woont eene weet kan
gedaan worden, aanzeghuis.
Dagelij4, daech-, loch-, -lijx, -lix, bnw. i) Dagelijksch, wat eiken dag geschiedt, voor of van
iederen dag. 2) dagelijks voorkomend, alledaagsch,
gewoon; dageljx gerechte, lage rechtbank.
Dageljjc, bnw. Die wettelijk kan of mag gedagvaard worden.
Dageljjoheit, pech-, znw. vr. Dagvaarding.
Dagel x, -locs. Zie c' a g e 1 ij c en dage l i k e.
Dagel e, daech-, -4/c, -lax, daechljx, -locs,
dagelics, bijw. i) Dagelijks; eiken, elke(r) d., eiken
d., elkei d., alle, aller d. 2) over dag.
Dagelinge, bijw. Dagelijks.
Dageloon. Zie d a c h l o o n.
Dagement, znw. o. Dagvaarding.
Dagen, zw. ww. — I. Intr. i) Dag worden. 2)
van God, iem. verschijnen, voor iem. opdagen, iem.
genadig zijn, hem behoeden. Vgl. b e d a g e n. 3)
toeven : a) verwijlen, zich ophouden, ook : (blijven)
leven. b) d. na, om, of met een gen., wachten.
c) dralen, talmen; zonder d. — II. Trans. Y) Doen
uitrusten (een paard) ; deelw. gedaget, uitgerust,
frisch. 2) laten wachten, iem. uitstel geven. Vgl.
b ei den. 3) iem. op een bep. dag bescheiden: a)
oproepen. b) voor het gerecht dagen. 4) iem. aan
aan iets herinneren.
-mane,
Dageraet, dag-, -raert, -roit, dagerheit, znw. vr.
Dageraad; quade d., ongeluk.
Dagerake, znw. vr. Dageraad.
Dageslieht, daechs-, daighs-, znw. o. Daglicht;
binnen d-e, vóór dat de -avond valt.
Dagesterre. Zie d a c h s t e r r e.
Dagestont. Zie dachstonde.
Dagetijt, znw. vr. Een bepaalde tijd van den
dag, ook: een der kerkelijke getijden.
Dage, znw. vr. Korte degen.
Daginge, daginc, znw. vr. Oproeping, dagvaarding.
Dac, dec, znw. o. i) Dak; de dakstoel van een
huis; in rake ende dake houden, '(een huis) in goede
orde en dakdicht houden; hart d., pannen dak,
tegenover weec d., rieten dak. 2) dakstroo, riet.
Daedicht, daec-. Dicht van dak, zóó dat het niet
lekt.
Day. Zie d a de (dadel).
Da boom. Zie dadeboom.
n, daecken, zw. ww. intr. Nevelachtig, beDake
neveld zijn.
Daken, bnw. Rieten (dak, wand).
Daken, zw. ww. - tr. i) Vast zijn aan, hechten.
2) daken op, rusten, berusten, neerkomen op, nederdalen.
Dakere, daker, deker, znw. m. Een tiental (huiden).
Dakergelt, znw. o. Tolgeld van huiden.
Dakeren, zw. ww. intr. Waaien, wapperen.
Dao-gaer, bnw. Hetz. als d a c d i c h t.
Daa -hues, znw. o. Een huis met riet gedekt(?).
Daelijste, znw. vr. Daklijst, kroonlijst.
Dagmaker, znw. m. Dekker.
Dactegel. Zie d e c t e g e 1.
Dal, dael, znw. o. en m. i) Dal, vallei, ook:
schoone landstreek; bij uitbreiding: a) van de aarde;
tranendal. b) van de hel. c) van het vagevuur.
d) van de plaats van het jongste gericht; te dale,
te dael, tale, dale, dael, ter daele, naar beneden,
neder; dael setten, neerzetten; dael laten, neerlaten;
ook: beneden, omlaag; overdr.: naar beneden, ach
in den dale vallen, eer en aanzien verliezen;-terui;
te dale waert, talewaert, dalewaert, dalwaert, naar

DALE.

DANKELIJC.

beneden ; oj ende ie dale, op ende tale, op en neer,
in alle richtingen, ook van tijd : herhaaldelijk. 2)
grond ; diepte. 3) kuil, gat ; kuiltje in het gelaat,
vklw. daelkjjn.
Dale, te dale, bijw. Zie d a 1, i).
Dalen zw. ww. intr. en tr. — I. Intr. i) Dalen,
zinken, ook in zedelijken zin : zich verlagen, zich
vernederen; laten d., neigen (het oor). 2) afstijgen.
3) afstammen, voortspruiten. 4) spruiten, zijn oor.
sprong nemen. — II. Trans. Doen dalen, doen

gheen ander dinc, dan hise genie name te wive").
2) na een ontkennend woord : dan, behalve, slechts;
ook zonder ontkenning: behalve, op -na. 3) het mnl.
laat met dit dan in de bet. van behalve eene vrijere
constructie toe dan onze taal. De uitzondering kan
nl. van eene andere soort zijn dan het vooropgestelde geval, zoodat dan het mnl. dan bij ons moet
worden weergegeven door : maar, maar alleen. („Hine
liet kijnt noch broeder, dan enen oem"). 4) dan
wel, of wel, bij eene tweeledige vraag. 5) maar, doch.
Dan, znw. m. en o. i) Wouddal, weinig bezochte
door bosch omringde plaats. 2) schuilhoek, leger van
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zinken.

Dalen, znw. m. mv. Dadels. Vgl. d a del.
Dalewaert, del-, te dale-, bijw. Naar beneden.
Dalfjjn, darn, daujhijn, znw. m. Naam van den

troonoyvolger in Frankrijk, dauphin.
D alin e znw. vr. i) Laagte, vallei. 2) daling.
*Dallino dalinc, dagelanc (oostmnl.), bijw. He.
den, vandaag.
Dalmatike, mow. vr. Priesterkleed met wijde
'

mouwen.

Dam, znw. m. i) Dam, dijk. wal, verhoogd voetpad langs het water; pad. 2) erf, werf, grondgebied ; der hellen dam.
Damas, damasch, dammes, znw. o. Damast.
Dambese, dan -, -besie, -bere, znw. vr. jeneverbes.
Damgelt, znw. o. Geldelijke bijdrage voor het
onderhoud van een dam.
Dame, znw. vr. Vereerende benaming voor eene
gehuwde vrouw van rang.
Dame, damme, damne, znw. m. Damhert.
Damiseel. Zie damoseel.
Damlooper, znw. o. Benaming van een zeker
vaartuig, barge, pakschuit.
Damme, damne. Zie dame, 2de Art.
Dammaat. Zie dachmaet.
Dammen, zw. ww. — I. Intr. Een dam leggen.
-- II. Trans. i) Afdammen. 2) aandammen, plempen.
Dammer. Zie damwere.
Damneren, damsneren, -eeren, zw. ww. tr. Ver
-ordeln.

Damoseel, damiseel, damoyseel, znw. m. Jonkheer.
Damosele, dampi-, znw. vr. Jonkvrouw.
Damp, znw. m. Damp. — Dampen, ww.
Damper , bnw. Wrang, bitterzuur.
Damperheit, -Bede; damhericheit, demp -, znw.
vr. Wrangheid.
Damp!oh, heit. Zie dempich, heit.
Dampicheit, znw. vr. Hetz. als damp e r h e i t.
Dampte, znw. vr. Aamborstigheid.
Damsater, znw. m. Hij die op of aan een dijk
woont.
Damwere, damweer, dammer, znw. m. (en o. ?).
Een akker bij een dam.
Damwilt, danwilt, damhert. Zie d a me en dein.
Dan, danne, bijw. en voegw. — I. Bijw. i) Als

bijw. van tijd. Dan, vervolgens; d. ter tad; van d.,
van toen af; alsdan; alse nu... alse d. of ende d.,
nu eens, dan weder; nochtan, noden (nodanne), z.
ald. Soms staat dan in de bet. van toen, evenals
omgekeerd doe in de bet. van dan voorkomt. 2) als
bijw. gebruikt, om den voortgang in de redeneering
aan te geven, dan, nu. 3) bij uitroepen en vragen,
het ongeduld uitdrukkende van iem., die geen tegenwerpingen verwacht. Vgl. w a t t a n. 4) ten minste,
dan toch. — II. Als voegw. i) Na een comparatief
als vergelijkende conjunctie, dan. Zie a 1 s. Ook na
woorden met de bet. van een comp., anders, els,
enz., soms ook (onlogisch) na een positief en na een
superlatief. Na dit dan wordt de conjunctie dat, waarmede een zin bij ons wordt ingeleid, niet uitgedrukt. („Hine sprac anders clene no groot... dan
hi seide"). a) Dan staat gelijk met ons dan en
eene hypothetische conjunctie, dus met ndl. dan als.
(;,kets mere wonder... dan die hemel nederviele").
.b) een conjunctie van tijd, ndl. dan toen („Dat was
hem meerre verdriet, dan hi was in den torment").
c) eene causale conjunctie van tijd, ndl. dan (om)dat. („ Dan es Si beseten van enen coninc... omme

wilde dieren.

Dan, bijw. Zie danen.
Dan, znw. Zie danne.
Dan. Zie d a n t.
Danaf. Zie d a n o f.
Danbere. Zie dambese.
Dane. Zie danen.
Daneel, daniel, znw. m. Persoonsnaam, Daniel.
Daneisen, zw. ww. Een spel (overigens onbekend).
Danen, dannen, danne, danent, done, doen, dan,

denen, bijw. i) Als aanw. bijw. Van -daar, daarvan
ook van dane(n), van danne(n), van daen,-dan;
van dan; hetz. als d a n o f, hiervan. 2) van danen
voort: a) van plaats, van daar af. b) van tijd, van
toen af ; van deren dat, sedert. Danen dat, hetz. als
w a n e n (z. ald.), van waar. 3) als betr. bijw., van
waar ; daarheen (van) waar.
Danendoen, onr. zw. ww. Wegdoen, verwijderen.
Danenrinnen, danerinnen, st. ww. Wegrennen,
rijden.
Danenwaert, danewaert, bijw. Daarvandaan;
van daar waar.
Dangereus , dangerois, bnw. Trotsch, verwaand.
Dangier, daengier, dengier, znw. o. i) Macht,
geweld; gevangenis. 2) vertoon van macht : a) aanstellerij ; praal, trotschheid. b) onbeschoftheid : bi
dangiere, eigenmachtig; d. maken, drukte maken.
3) verzet, bezwaar; sonder d., gewillig. 4) gevaar,
gevaarlijke of treurige toestand.
Dangieren, zes. ww. intr. en wederk. Zich ver

-wardigen.

Dana znw. m. i) Gedachte, meening. 2) zin,

wil; an(e) sinen (minen, uwen) d., tegen zijn (mijn,
uw) zin; sonder sinen d., hetzelfde; ook sonder d.:
a) gedwongen. b) mijns ondanks, bij ongeluk; jegen
tegen, tegens sinen d., hetz.; weder haren d., tegen,
haar zin; boven haren d., tegen haar zin; bi uwen d.,
met uw genoegen; na minen d., naar mijn zin; dure
mimen, uwen d., om mijnentwille enz.; mans (dins,
sijns, haers) dankes, dancs, vrijwillig, uit eigen be
weging; dancs of ondancs, willens of onwillens; te
danke: a) naar hartelust, zoodat men zelf tevreden
is; ook in danke. b) tot genoegen van een ander;
enen te danke dienen, zoo dienen, dat men reden
van tevredenheid geeft. 2) dank, de uitdrukking van
iemands dankbaarheid; d. hebt; d. weten; te danke
ontfaen, nemen, in d. (danke) nemen, in dank aannemen; voor danke nemen, voor lief nemen; sonder
d., zonder er dank voor in te oogsten; d. hebben
eenre dinc, ergens dank voor inoogsten; te danke
dienen, voor niet dienen, het bij een bedankje laten;
zoo ook te danke eten, ontfaen. 3) loon, vergelding;
sonder d., zonder loon; te danke geven, hetz. als te
lone geven, ten geschenke geven; d. weten, beloonen.
4) prijs, roem; een prijs, geschenk bij een wedstrijd; d. van binnen, de prijs uitgeloofd door de
stad, waar het tornooi plaats had; d. van buten,
door hen die van buiten af aan den kamp deel

-name.

Danebaer, -barich, bnw. i) Aangenaam, welgevallig. 2) dankbaar, erkentelijk. — Danebaerltje,
Dancbaerlike.
Danebaerheit , hede, znw. vr. Dankbaarheid;
ook: li ewijs van dankbaarheid.
Dankelijc, dancljc, -Iec, -lic, bnw. i) Welge-

vallig, d. houden, voor lief nemen. 2) dankbaar.

DANKELIJCHEIT.

DAT.

Dankel " eheit, danclieheit, -lecheit, -bede, znw. vr.
i) Welgevalligheid, voorkomendheid. 2) dankbaarheid.
Dankelike, bijw . i) Met dank, gaarne; enen d.
ontfaen, nemen, iem. gaarne ontvangen. 2) in voldoende mate, zóó dat men met iets tevreden kan zijn.
Danken, zw. ww. intr. i) Enen (datief) danken
eenre dinc (of met van), iem. danken voor iets; ook
ironisch : wijten, inpeperen. 2) met daden danken:
a) beloonen. b) betaald zetten.

Darne (n)like, bijw. Heimelijk, onverwachts. Vgl.
d ernen.
Darre n dare, znw. Droogoven, eest.

^]

Dankinge, znw. vr. Dank.

Danesam , -saem, -samich, bnw. Dankbaar. —
Dancsamicheit, Danesamheit, Dancsamlike.
Dancwerc, znw. o. Werk der dankbaarheid.
Danne . Zie d a n, iste Art.
Danne, znw. vr. Denneboom.
Dannetele, znw. vr. Hennepnetel (plant).

Danof, daenof, danaf, bijw. In bet. gelijk daeraf,

daerof, doch de richting „van waar" wordt door dane
duidelijker dan door daer uitgedrukt. i) (Ten opzichte) daarvan, daarover; danof dat, waarvan,
waarover. 2) daardoor, ten gevolge daarvan. 3) van
daar, als bijw. van plaats.
Danouwe, Dunouwe, znw. vr. Donau.
Dans, znw. m. Zie d a n t.
Dans, znw. m. Dans, rei; aen enen dans willen;
gaen, aan iets meedoen; iets ondernemen; aen enes
dans gaen, zich met iem. inlaten; doodendans.

Dansen, danssen, dantsen, zw. ww. intr. Dansen.

— Danser, Dansersche.

Danserie, znw. vr. Het dansen. — Dans inge .
Danshuus, znw. o. Danshuis, danszaal.

Dansinge, znw. vr. Het dansen, gerei; gejuich;

danspartij.

Dansleider, znw. m. Dansmeester.

Dansspel, -spoel (oostmnl.), znw. o. Danspartij.

Dant, dans, dan, znw. m. Heer, titel van geesteiijken en hei li g n.
Dant e znw. m. Losbol.
Dante, znw. vr. Loszinnige vrouw.
Dantelorie, znw. vr. Ijdeltuit, modepop.

Danteren, danteeren, zw. ww. tr. Uittanden;
gedanteerd, uitgetand.
Dantse, dansse(?), znw. Tapijt, kleed.
Dapper, bnw. i) Snel, vlug. 2) flink, forsch ge.
bouwel. 3) van haar gezegd: dicht in een, vast. 4)
moedig, dapper (nog zeldzaam).
Dapperheid, -bede, znw. vr. Snelheid, vlugheid.
Dap p erlike, -lie, -liken, -leke, bijw. i) Vlug,
snel; d. olien, ijlings op de vlucht gaan; spoedig;
also d. als, zoodra als. 2) flink, niet kracht. 3) met
moed, dapper (nog zeldzaam).

Dar, Dare . Zie da er.
Dardaif, darde, dardendeel . Zie de rd al f, enz.
Dare, znw. Droogoven. Zie d a r r e.
Dare, znw. vr. Hetz. als der e. i) Letsel, pijn,

subjectief. 2) leed, dat men iemands gemoed aandoet,
smaad, objectief.
Dare(m)garde, -gerde. Zie d a r m g e r d e.
Daren, zw. ww. tr. en intr. — I. Met den Oden
nv. (ook zonder regeering). i) Pijn doen, bezeeren.
2) verdriet doen. — II. Met den 3den nv. (ook
zonder regeering), benadeelen; met eene zaak (of
het) als onderw., opbreken, slecht bekomen.

Darenbinnen, Darenboven, enz. Zie d a er-.
Darewaert . Zie d a e r w a e r t.

Davy, darie, darich, daring, daringe,- znw. m.

Een soort zwavelachtige .veensoort, als brandstof en

tot zoutbereiding gebruikt; derrie.

Darinebarner, -berner, znw. m. Veenbrander,

werkman,

die uit „darinc" zout stookt.

Darincspade, darie-, znw. m. Derrieschop.
Dariole, znw. vr. Roomtaartje.

Darm,

daerm, darem, derm, znw. m. Darm;

verklw. darmekjn.

Darmgerde, darem-, daren-, dare-, daregarde,
dargarde, daergaerde, dargaerde, deregarde, derregarde, deregaerde, dergaerde, dergerde, daremgare,
znw. vr. Buikriem van een paard, cingel.
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Darren. Zie dorren.

Darsch, Darsehen . Zie d e r s c h, d e r s c h e n.
Darst, darsten, darstich . Zie d o r s t, enz.
Dart . Zie d a e r t.
Darten. Zie d e r t e n.

Dartich, dartien . Zie d e r t i c h enz.
Darven, behoeven. Zie d o r v e n.
Darren, missen. Zie d e r v e n.

Das. Zie dat.
Das, ede nv. van dat, als voegw. gebruikt. i)
Hetz. als d e s en t e s (z. ald.), totdat. 2) omdat.
Vgl. dies en des.
Das, znw. m. Das, het roofdier. — Dassen, bnw.

Dassensmeer.

Dase (paardenvlieg). Zie d a es.
Dasaert, znw. m. Gek ; deugniet.

Daschmaker . Zie t a s c h m a k e r.

Dase, znw. vr. Loose trek, streek.
Dasen , zw. ww. intr. Dwaas doen.

Daserie, znw. vr. Streek.
Dat, datte, onz. van het aanw. vnw. Dat, ook:
zulk. Hier wordt het znw. behandeld; ovër het bijv.
dat, zie bij d i e.
t erbuiging en gebruik. — Norm. dat, ook als predicaat, slaande op ml. en vr. znw. enkv. en mv.
(„dats al uwe bate") ; dat es, samengetr. tot dais;
dat en, samengetr. tot dan ; dat en es, samengetr.
tot dannes, dans, dat nes ; dat (voegw.) dat, samen

dat/at; ende dat, namelijk, te weten. —-getr.o
2de nv. des, dies, das, dos, dis, des, afhangende van een
znw., daarvan; als obj. gen., afh. van een bnw. of
ww., daarvan, daarover; des en is niet, daar is niets
(van) aan; zeer gewoon is deze 2e nv. in den vorm
es of s, welke zich enclitisch aan een voorafgaand

woord aansluit; dats voor dat es, dans voor dan des,
of eis voor es(is) des ; wees, ook was, voor was
des, wases, vas's; saels voor sal des. Over des, afh.
van niet, zie bij n i e t. Meermalen wordt dit des
(es, s), aan een ww. toegevoegd, ook indien de regeering reeds is uitgedrukt, om het verband met het
voorafgaande nog nader aan te duiden. („alle dies hem
hilden an hare") ; des te, met een comp., in onze bet.,
zooveel te, des te; des, dies es (leden), het is geleden. Zie verder d a s en d e s. Das was vooral in hel
rijm gebruikelijk bij allerlei ww. en uitdr. die vroeger
den 2den nv. regeerden of het nog doen. Meermalen vindt men des, das, dies, dis waar men een
anderen nv. verwachten zou; deze gen. is dan op
te vatten als „ten opzichte van, wat dat betreft",
(„hi geboot hem vaste des, dat hi nie niemene .. .
die dinc ondecke") ; zoo staat ook de acc. dat in
plaats van een anderen nv., vooral van een 2den.
foes, neens, zie j a en n e e n. Bij voorzetsels, die uitsluitend den gen. van een vnw. regeeren, staat das,
enz. in: na des, na das, naer des, naer dis, na dies,
ees

neer das, oh des, dor das, dor des, omme des, bides, von
das, omme dies, enz. — Dis komt uitsluitend in het rijm
voor. — 3e nv, dien, vooral in verbinding met voor
nv. regeeren, bi dien, met dien,-zetsldin3
in dien, te dien dat enz. -- 4de nv. dat, datte; ook
wanneer een bijzin met dat volgt, en het aanw. vnw.
bij ons niet uitgedrukt wordt („geestelec manne .. .
die dat ontsaghen, dat des menschen sin, enz.");
zoo wordt ook dat gebruikt als hervatting van vroeger genoemde znw., onverschillig van welk geslacht
of getal („der kercken scat, twi soudic vercopen
dat "); dat staat als onbep. nv. bij allerlei ww. en
uitdr., die eigenlijk geen Oden nv. kunnen regeeren;
zie boven bij des ; dit ende dal (datte), dat ende
dit, het een en ander; dit of dat, dat ocht ditte,
het een of ander, iets; dit no (noch) dal (datie), no
dit no dat, dat no dit, niets hoegenaamd; ook dat
alleen als znw.: een „maar ", een gebrek („gheen

man en mach sonder dal. sijn"); dat door voorzet-

sels geregeerd (waarvoor thans het voornw. bijw.

DAT.

DEELRE.

wordt gebruikt), in : ob dat, na dal, om dal, in dal,
voor dat, ndl. daarop, daarna, daarom, daarin, daar.
voor.
Dat, onz. van het betr. vnw., oorspronkelijk één
met het aanw. vnw., doch in verbinding met de
relat. partikel dat tot een betr. vnw. geworden.
Verbuiging en gebruik. — iste nv. dat, ook in den
zin van: wat, hetgeen, en (in den ien en 4en nv.) op
personen en meervoudige znw. betrekkelijk „ghene

3de nv. den. Naast dit verbogen de staat een onverbogen de. Sommige namen van maanden worden
met het lidw. (of aanw. vnw.) de verbonden, de (die)
Afril, Mei, Maerte ; ook bij getallen : ,,5o haertste den, daarof de ao arm sijn"
De, betr. vnw.; oorspr. één met het vorige woord;
de verbuiging is dezelfde als die van het aanw. vnw.
De, bijw., eigenlijk instrumentalis van het aanw.
vnw. de (die). Te, uitsluitend bij den comp. van een
bnw. of bijw., deste, zooveel te ;- de bal, de mere,
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saken dat se dronken mochie maken" ; „man oft
waf dat ic sack comen". — 2de nv. dies, des, wies,
wes, wiens, welker, welks, waarvan, waarover, waarop;
de vormen des, dies en wes worden meermalen ge
voor een anderen nv., nl. als ie en 4e, in-bruikt
den zin van ons dat wal, meestal na een voorz.,
vooral na van („een sacrament, des wel es bekent").
— 3de nv., dien, zien. -- 4de nv. dat, zoowel ndl.
dat, hetwelk, als ndl. hetgeen; als adv. acc., afhangende van een intr. ww. („met alder cracht dat hi
gheconde").
Dat., voegw. i) Het relatieve (zinslid)woord, dat
evenals fra. que twee zinnen aan elkaar verbindt; dit
dat kan evenals thans worden uitgelaten ; „ic wilde
di die duvel haelde". 2) dat staat expletief als aankondiger van het subject, nl. als dit niet vooraan
staat; zoo ook na maer, doch en sonder; want dat,
omdat. 3) de rel. partikel dat dient om aanwijzende
woorden tot betrekkelijke te maken; zoo worden: a)
aanw. en vragende vnw. tot betrekkelijke; ook wordt
het begrip onbepaaldheid (ndl.: ook) door dat uitgedrukt, evenals door so; wie dat = wie so, d. i.
alwie. b) aanw. bijw. worden tot vragende in een
afh. zin; danen dal = wanen, vanwaar; daerwaeri
dal = werwaarts. Zie dan e n, d a e r w a e r t e. a.
c) aanw. of vrag. bijw. worden tot voegw.; daerom dat, bedi dat, omdat; daerna dal, nadat; onder
dien dat, terwijl, Ier wilen dat, derwilen dat, die
wile dat, hetz.; tote dien dat, tot dat; na dien dal,
na dat, in dien dat, indien, terwijl; ie dien dal,
mits, ook: opdat; ok dien dat, op voorwaarde dat;
nochtan dat, hoewel; altemet dat, al naarmate, enz.
De eigenlijke naamval door het voorz. in de bijw.
uitdr. geregeerd, kan worden weggelaten; zoo staat
omdat, voor om dal dat; in 't Mnl. zijn ook meer.
malen werkelijk dit voornw. dat en het voegw. dat
uitgedrukt; soms is het relat. dat weggelaten, bijv.
tote, voor tote dat; vore, voor vore dat. d) de partikel dat dient om, buiten verbinding met andere
woorden, relat. bijw. uit te drukken, en allerlei volgwoorden („in dien heerfst dat (als het) waeit onsachte"). 4) toen. 5) indien ; zelfs al. 6) als, zooals.
7) omdat. 8) doordat, doordien. 9) zoodat. io) opdat.
II) voor zoover. 12) totdat.
Date, daet, znw. m. en vr. Dagteekening.
Dattel, Dattelboom, znw. vr. Dadel, dadel boom. Vgl. d ad e 1.
Datselve, vnw. Dat met nadruk : juist dat.
Datum, znw. o. en m. Dagteekening.
Datwele, datwelke, onz. v. h. betr. vnw. diewelke,
gebruikt in de bet.: hetgeen, hetwelk.
Dau, dou, dauw, dauwe, douwe, znw. m. Dauw;
d. afslaen, dauwtrappen, den ganschen nacht zwie.
ren; ook overdr.: vocht.
Dauwen, bnw. Van dauw; dauwen water, dauwwater.
Dauwen, douwen, zw. ww. intr. Dauwen, ook:
zich als dauw vertoonen.
Dauwen. Zie douwen.
Dauwilt. Zie damwilt.
Daveren, zw. ww. intr. i) Daveren, dreunen. 2)
flikkeren (oostmnl.). 3) opbruischen, opborrelen
(oostinnl.). — Daveringo.
De, andere; oorspr. als dee uitgesproken, vorm
van het aanw. vnw. die, ook als lidw. gebruikt. De
vorm de komt in den ren en 4den nv. m. en vr.
enkv. en mv. voor; 2 de nv. des (s), der, des (s) ; 3de
den (deen), der (deer), den (deen) ; 4de den (deen), de,
dat; mv. ie en 4e nv. de (voor alle gesl.); 2de nv. der,

de langer.

Debat, znw. m. Woordenstrijd, twist, geschil.
Debatteren, -eeren, zw. ww. tr. i) Wraken,

nl. getuigen. 2) feiten, bewijsgronden, betwisten. 3)
een eisch, verwerpen, afwijzen.
Deceptie, znw. vr. Bedrog.
Dedinge, Dedine. Zie d a d i n g e, d a d i n c.
DediII en. Zie dadingen.
Deduu , dieduut, dedud, duut,znw. o. Genoegen,
pleizier; sijn d. hebben van iet of eenre dinc, volop
hebben van iets; sijn d. leggen an iet, zijn genot
zoeken in iets; sonder d., in een ellendigen toestand;
ook : iets dat genot geeft.
Deech, znw. o. Deeg. — Deoehtroeh.
Deech. Zie d e ge.
Deech, bnw. Week, gaar; deech broos, te zacht
gebakken brood.
Deeehdingen. Zie d a dingen.
Deel, dele, znw. o. (Iem. toekomend) deel; dat
beste d., het grootste deel ; sonder d., geheel en al;
te sinen dele : a) voor zijn deel b) voor zijn part,
als men het voor het zeggen heeft; te dele enen setten,
iem. tot eene keus noodzaken. c) als zijn eigendom,
prooi; íe dele vallen ; ie (linen) .dele hebben, in eigendom hebben, ook: bevatten. Te dele senden, geven,
zenden, geven om te houden; God hebbes (hebs),
moeis hebben d., God zij gedankt; die duvel hebs
d., de duivel zij (gedankt,) vervloekt ; twint no
deel(e), te dele niet, volstrekt niet; (dat) meeste d.,
grootsdeels, grootendeels; eens deels, gedeeltelijk;
int heel ofte d., geheel of gedeeltelijk; in als of
in deels, in al oft in deele, hetz.; een d., in een
deels, voor een deel; een groot d., grootendeels; in
groten dele, in hooge mate; niet een d., volstrekt
niet. 2) eene onbepaalde hoeveelheid; ook als bijw.
uitdr., eenigszins; voor een deel, gedeeltelijk; in

dat d., in zoo ver, in dat opzicht. a) bij be-

grippen van tijd, een poosje, b) van plaats, een
eindje, c) van hoedanigheid en graad, nogal; ook
verklw. een deelkin. 3) aandeel, bep. in schepen.
4) partij; een d. maken met, gemeene zaak maken.
5) deeling (onder erfgenamen). 6) bedeeling, uitdeeling. 7) onderdeel. 8) streek, plaats. 9) bedeeling.
io) streek, trek; vgl. d o o t d e e 1. 1 r) oordeel, beslis.
sing; rechtsdistrict (in vooral friesche plaatsnamen).
Deel. Zie dele.
Deelachtich, del-, delechtich, bnw. Deel hebbend
aan, zoowel aan iets goeds als aan iets onaangenaams ; medeplichtig. — Deelachticheit.
Deelbaer, -bair, bnw. Deelbaar, verdeelbaar.
Deelban, znw. m. Proces tot boedelscheiding.
Deelboec, znw. o. Een boek, waarin ,,deelbrie
-ven”
geschreven worden.
Deelbrief, znw. m. Oorkonde of geschreven bewijsstuk over eene boedelscheiding, boedellijst.
Deelbroot, znw. o. Uitgedeeld brood.
Deeldaeh, znw. m. Dag van eene boedelscheiding.
Deellame. -name, znw. m. Deelgenoot.
Deellike, bijw. Gedeeltelijk; heellike of d.
Deelloos, bnw. Van de deeling uitgesloten.
Deelman, znw. m. i) Rechter of scheidsman in
zake van boedelscheiding.

2)

te Brugge, lagere bank

van rechters of scheidsmannen, in grensgeschillen.
Deelnare, znw. m. Deelgenoot, medestander.
Deelnemer, -ere, znw. m. Deelhebber, gerechtigde, erfgenaam, ook van eene vrouw.
Deelre, deilre, znw. m. i) Verdeeler. 2) vennoot,
compagnon. 3) scheidsrechter.

DELEN

DEELROLLE.

Deelrolle, znw. vr. Staat van goederen in een

sterfhuis.

Deels, deils, bijw. Deels.
Deelsam 9 -saem, bnw. Verdeelbaar, deelbaar.
Deelsamheit, znw . vr. Het onderworpen zijn
verdeeling tusschen erfgenamen.
Deelschap, - schik, znw. o. Deelgenootschap;

aan

aandeel; boedelscheiding.
Deemster, demster, deimster; deemsierl jc, bnw.
Duister.
Deemsterbeid, deim-, diem., dem-, demjt-, -hede,
znw. vr. i) Duisternis; ook deemsternlsse, .nesse;
2) nevel, mist.
Doemt. Zie deimt.
Deen, bnw. Deun, schriel.
Deer, deere, deeren. Zie d e r e enz.
Deer voor de heer, de here. Zie d e r.
Deerljje, dere-, der-, bnw. i) Schadelijk, nadeelig.
2) bedroefd, droevig; aandoenlijk. 3) ongelukkig.
Deerl jcheit 9 znw. vr. Schadelijkheid.
Deerlike bijw. i) Tot iemands schade. 2) jam-

merlijk.

nine,

znw. vr. i) Smart, verdriet.

2) deernis, medelijden.

Deern, deerne. Zie d i e r n e.

Deerre, ier,

deerer, znw.

m. Hij die schade

aan iets toebrengt.

Deertich, deernen . Zie dertich, derven.
Deester, andere vorm voor diester, duister.
Deens! Deus! tusschenw. God! ook Deus God!
Defalkeren -ieren, zw. ww. tr. Aftrekken, korten.
Defensatjjf def , deffensiff, bnw. en znw. Af-

drijvend (geneesmiddel).

Deflëren, -eeren, zw. ww. tr. Uitdagen. —
De$ance.
Defile, df exie, znw. vr. Nederlaag, slachting.

Defro eren, aeffr-, zw. ww. tr. De kosten voor

n, iem. vrijhouden.
iem. betale
Deftich, deef-. Zie dieftich.
Deg e, deech, znw. m. en vr. Aanwas van kracht
of welvaart; te degen, naar behooren; ter dege, ter
dege; dat hebdi te dege, dat ziet gij goed in; iet
van dege, iets van belang.
Degedinge . Zie d a d i n g e.

Degel, znw. m . Test , pot. — Degelmaker.

Degeljc, bnw. t) Voortreffelijk, voornaam; De-

geljj eheit . 2)

kloek, flink.

Degellke, -lac, -liken, bijw. Goed, flink.
Degen, bijw. Geheel, volkomen.
Degen, dezen, znw. m. i) Knaap, koningszoon.
2) ridder, held. Vgl. ook d ei n.

Degen, dolk. Zie degge en dagge.
De gene, diegene, degone, vnw. — I. Aanw.,
gene, hij. — II. Determ., degene.
Degenl^^e, bnw. en bijw. Zie degen 1 ij c.
Degenlik e, -Zijc, bijw. Als een kloek strijder,
vol moed.
Deger, bijw. Geheel, volkomen.
Degerlike, -Zijc, -lec, bijw. In hooge mate.
Degge , deggen, znw. m. Dolk, degen.
Degraderen, -eeren, zw. ww. tr. Verlagen in
rang, afzetten.
Dell. Zie deel.

Delmt deymi, deym,kt, deems, deymd, demat,
znw. o. (Dagmaat,) zooveel land als iem. in één dag
kan afmaaien; deimtdeimis gelike. Zie d ach maat.
Dein, deen, deine, dene, znw. Damhert.
Dein, znw. In. i) Hetz. als d e g e n, ede Art.
2) vrek, gierigaard.

Deinsen . Zie d e i s e n.

Deise, znw. Droogoven.
Deisen, deinen, zw. ww. intr. Terugwijken;
achterwaert deinen.

Deisom. Zie desem.

Dec, znw. o. Bedekking; dak; dekmantel.
Dec. Zie di c.
Deken, znw. vr. Deken. — Dekenwever.

Deken, znw. m. z) Als geestelijk ambt: deken,

.
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hoofd van het kapittel; ook van God, die hoge deken, die deken, en van den duivel. 2) als wereldlijk
ambt.: het oudste lid, opperhoofd van een gild. --

Dekeninne, Dekensche.
Deken,
zie aldaar.

zw. (st. ?) ww. tr. Hetz. als d e c k e n,

Dekenie, znw. vr. i) De waardigheid van de2) het kapittel. 3) goederen van het kapittel.
Dekenier, znw. m. Overste over tien man.
Dekenschap - schij, znw. o. De waardigheid
van deken ; dat d. van den meede, het ambt van
opzichter over den meede- accijns.
Deken . Hetz. als d a k e r e. Een tiental (huiden).
Deoke. Zie dicke.
Deekel, deckels, znw. o. Deksel.
Doeken, zw. ww. tr. i) (Een dak) maken,
dichten; rietdekken. 2) dekken, bedekken ; de tafel
dekken ; (een bedde) d., een bed spreiden. 3) toedekken. 4) beschermen, verdedigen, vooral wederk.
hem d.: a) eigenlijk, meestal met de toevoeging van
metten stilde, of onder zitten scilt. b) overdr., zich
verschuilen achter. 5) verduisteren, de waarde van
iets verkleinen. 6) verstoppen, ook wederk.; de onbep.
wijs decken (voor hem d.), het zich verschuilen. 7) verborgen houden, verbloemen, bemantelen ; wederk.:

ken.

a) zich onbekend houden, zich vermommen, b) zijn
ware bedoelingen trachten te verbergen.
Deekenisse, znw. vr. Bescherming, bedekking.
Deckere, decker, znw. m. Dakmaker, rietdekker.
Deekinge, znw. vr. i) Dekking, bedekking. 2)
beletsel om te zien.
Deeeleet, znw. o. Dekkleed, deken.
Deelaken, znw. o. (Bedde)deken.
Declareren, -eeren, zw. ww. tr. Verklaren, uit
onderrichten.
-legn,
Deenaelde, znw. vr. Eene soort van naald bij
het maken van rieten daken gebruikt.
Deepanne, znw. vr. Dekpan.
Deoplanke, znw. vr. Dekplank.
Decreet, znw. o. i) Raadsbesluit (Gods). 2) wetsbepaling uit het kanonieke recht, vooral in het mv.
decrete ende decretale, het kanonieke recht. 3) bevel
der overheid ter uitvoering van een vonnis tot uit
een goed.
-wingva
Deeretale, znw. o. mv. De verzameling pauselijke besluiten en constitutiën.
Decsel, dexel, deckels, znw. o. t) Dak. 2) deksel,
elk voorwerp dat dient om iets te dekken. 3) al wat
dient om iem. te dekken, tegen koude enz.; dek (kleed) ; ook: dek van een bed. 4) dekking, milit.
term. 5) deksel, verzachtende of verhullende taal;
sonder decsel (in duidelijk proza) die waerheit schriven.
6) voorwendsel, dekmantel.
Deosteen, -stien, znw. m. Deksteen.
Dectegel, znw. m. Dektegel, dakpan.
Decwle. Zie dicwile.
Del. Zie d e l l e.
Delay, dylay, znw. o. Y) Uitstel, belemmering,
tegenspraak. 2) rechtstermijn.
Dele, deel, znw. vr. i) Plank, 2) vloer. 3) wand,
muur.
Dele. Zie deel.
Delectabel, bnw. Schoon, liefelijk.
Deleetatieus, bnw. Aangenaam, beminnelijk.
Deleeteren, zw. ww. intr. Genoegen smaken.
Delen, deilen, deelen, dielen, zw. ww. — I. Trans.
i) Deden: a) in stukken, afdeelingen verdeelen;
velle d., de gekochte vellen (tusschen de verschillende lastgevers verdeelen; hem d., zich splitsen;
d. ende kiesen, kiesen ende d.: a) de baas zijn, P)
eene keus doen. b) in evenmatige deelen verdeelen,
vooral als rechtsterm, van erfenissen; vgl. d e ei
m a n; een eisch, splitsen; dat skiel d., een
stel d., het spel gelijk verdeelen, zóó dat de eene
partij geen voordeel boven de andere heeft; gedeelf
spel, gelijke strijd, tegenover ongedeelt s,pel; een sjSel
d., een kamp vaststellen; ook met den 3den nv.
van den pers,, een kamp voor iem. bepalen; een
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trek spelen; de keus geven. c) enen d., iem. in
stukken snijden, hetz. als o n t 1 e d e n. d) uitdeelen,
schenken, ook ironisch ; enen gaen d., enen d. ende
geven (nl. slage, enz.), iemand slagen toedienen. e)
mededeelen ; sonder dellen iet hebben, iets alleen
voor zich zelf hebben ; sin (haer) laf delen met
enen wive (enen manne), vleeschelijke gemeenschap
hebben met iem. ; wort (tale) delen mit enen, met
iem. spreken ; verscheiden wort d., verschil met
iemand -hebben. f) verdeelen, ordenen. g) indeelen,
bijv. een wapen in velden. h) uit verschillende bestanddeelen samenstellen ; in gedeelder rade, in gemengden raad. 2) scheiden: a) verdeelen (bijv. een
erfenis). b) afscheiden, afzonderen ; ook wederk.:
hem d. van eenre dinc. c) van een twist of geding;
uitmaken, beslechten; vore (een) recht d., bij vonnis
voor recht verklaren ; een ordeel d., een vonnis uitspreken; ook in fig. zin; beslissen, bepalen; "vgl.
d e e 1 11) . d) oordeelen, beoordeelen. -- IL Intr. i)
Zich verdeelen, splitsen. 2) met eene bep. met tien,
in of o95, aandeel in iets hebben, vooral als handels
vgl. aendelen en aendeel; d. tine, ook-term;
in den zin van: deel nemen in; gedeelt sign tine,
aandeel hebben in of aan. 3) d. met enen, gemeen schappelijk met iem. handelen. 4) met den 3den nv.
van den persoon; bedeelen. — III. Wederk. Hem
delen, zich verdeelen, verdeeld zijn (over).
Delen, zw. ww. Een vloer leggen. Zie d e 1 i n g e.
,

Deler. Zie deelre.

Delersee, znw. vr. Uitdeelster.
DeleWBII. Zie deluwen.

Delf, dilf. Zie delve en vgl. delft.
Dolfijn, znw. m. Dolfijn.

Delfi, znw. vr. Gracht.

Delieh, deelich, bnw. Deelbaar.
Deligen, delegen, zw. ww. tr. Verdelgen; uitdelgen, te niet doen. -- Deli ginge.
Delicious, delicieus, bnw. Heerlijk.
Deliën. Zie deluwen, 2de Art.

Delft, znw. o. Genot; vgl. d e d u u t; Bonder d.,

treurig.

Delicaet . Zie delicaetlike.
Delieaetlike bijw. Teeder, zorgvuldig.
Delinge n deilinge, znw. vr. i) Verdeeling, schei
Buster d., uitkeering van het erfdeel, dat eene-ding;
zuster toekomt. 2) uitdeeling. 3) aandeel; ook: in
de uitrusting van een schip; contract waarin de
voorwaarden (eereer vennootschap bijv.) zijn omschreven. 4) beslissing, uitwijzing.
Delinge (onjuist deilinge), znw. vr. Bevloering,
vloer. Zie d e 1 e.
Deliverer en , delivreren, dilevereren, zw. ww. tr.

i) Iet d., iets afleveren. 2) enen d., iem. bevrijden;

zie ook telivereren.
Delivrance, znw. vr. Leverantie.
Dolle, del, znw. vr. Laagte, dal; ter d., hetz. als
t e d a 1 e, op den grond, naar de laagte (oostmol.).
Dolle, meisje. Zie dill e.
Delljn, -en. Verklw. van d a l (oostmnl.).
Dellinge, znw. vr. Hetz. als d e 11 e. Laagte,
vlakte.
D elte, dilte, znw. m. (?). Hooizolder.
Delo;rie. Zie diluvie.
Deluën. Zie deluwen.
Delavie . Zie d i l u v i e.
DeluW, dele, bnw. Bleek, vaal (ebde eeuw).

Delawen, deluen, delewen, deeluen, zw. ww. intr.

Vaal worden, verflensen, wegkwijnen; te niet gaan.
Deluwen, delién, zw. ww. tr. In vergetelheid
brengen, te niet doen.
Delawer, znw. m. Hij die doet verwelken, ver
dood).
-doren(G,
Delve, dilve, di f, znw. vr. Gracht, sloot.
Delven,
Delven, st. ww. intr. en tr. -- I. Intr.
graven; d. Bonder shit, graven, zonder dat er een
spit aarde verplaatst wordt, niets verder komen. —
II Trans. i) Graven, door graven tot stand brengen;
een s,Sit d., een gat graven; (dat) onderspit d., de

DERDEMAN.
onderste lagen in eene mijn enz. losmaken; bedrogen
uitkomen; in dezelfde bet. dat onderspit graven. 2)
bedelven, met aarde bedekken, van zaken en van
personen; ook als znw., begrafenis; levende d., levend
begraven.
Delvers, delver, znw. m. i) Graver, aardwerker.
2) doodgraver.
Delvinge n znw. vr. r) Het delven, graven. 2)
veengrond.
Demon, zw. ww. intr. Duister worden.
Demoedich , bnw. Onderdanig, onderworpen.
Demoet, znw. vr. Onderdanigheid.
Dempen, zw. ww. tr. i) Verstikken, smoren,
worgen. 2) dempen, te niet doen, een einde maken
aan iets.
Dempieh, -ech, bnw. Benauwd, aamborstig. Vgl.
damp.
Donipich, bnw. Hetz. als d a m p e r. Scherp,
wrang.

Dempieheit, damp-, znw. vr. Aamborstigheid.
Den (boomsoort). Zie d a n n e.

Denen, onjuiste vorm voor d a n e n. Vandaar, weg.
Denen, dennen, zw. ww. intr. Uitstrekken, spannen, folteren. Zie v e r d enen.
Denier . Zie dan gier.
Denier, znw. m. Penning. De gewone afkorting
was d., doch daar dit teeken ook voor jenninc gebruikt werd, kan men er evengoed jbenninc voor
lezen als denier; selverine, zware, gouden deniers.
D@II js znw. m., naam van een heilige. Sente D.
Donkoij]e bnw. Denkbaar.
Denken, ^deincken, dencken, dincken, zw. ww.
intr. — I. Intr. Denken, peinzen; denken off, ook bedacht zijn, denken aan, ook: bedacht zijn, uit zijn
op; als znw., gedachte; met den eden nv., denken
aan. — II. Trans. t) Meenen, de gedachte koesteren, met een objectszin met dat; anders denken, van
eene andere meening zijn. 2) bedenken, in gedachte
houden. 3) beramen. 4) uitdenken, verzinnen. — III.
Onpers. i) Te binnen schieten, mi hevet gedacht,
het is mij in den zin gekomen. 2) heugen. Vgl. g edenken.
Denkenisse, dinke-, -esse, znw. vr. Het denken
aan iem. of iets.
Denkinge. znw• vr. i) Gedachte, meening. 2)
het denken aan.
Denelikon, dial. voor d an k e 1 i k e, in dank.
Denno. Zie d a n n e.
Denne, znw. Vloer, dek van schepen. Zie ge dent.
Dennen, bnw. Van dennenhout.
Dennen, zw. ww. tr. Bergen, laden (op een
zolder).
Dennen. Zie den e n.
Dennenboom, znw. m. - Dennenhout, o.
Denouwe, znw. vr. Donau. Ook D a n o u w e.
Densendaeh . Zie din x d ach.
Depoost, znw. m. Bewaargeving.
Deputeren, di,pp-, -eeren, zw. ww. tr. Houden

voor, achten.

Dor, dere, deer, znw, m. Samentrekking van de
her, die here, eeretitel (oorspr.) van adellijken en
ridders; 2de nv. ser, seer, seren.
Der, toont. vorm van daer, er. Zie de samenstellingen bij d a e r.
Derdaeh znw. Uit derde) doch; slechts in den
adv. gen. Is)derdages (des derdedages). Ten derden dage.

Derdalf, &r- telw. Derdehalf; ook als bnw.
Derde, darde, deerde, darde, ranggetal. Derde;

mi (hem, uwer) derde, derder, derdere, ik (gij, hij),
met twee anderen. — Derderhande .
Derdeel, derdel, deirdel, dordeel, znw. o., voor
derddeel. Derde deel.
Derdelinc, znw. m. Een neef in den derden
graad, achterachterneef. Vgl. d e r d e s w e r e.
Derdeline znw. m. Naam van een bepaald weefsel.
Derdeman, dordeman, znw. m. t) Scheidsrechter,
2) deelnemer of vennoot voor een derde.
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Derdendeel, darden-, dorden -, dorndel, dorndeel,
derendeel, derndeel, derdendele, znw. o. Het derde
gedeelte.

Derdeswere, derdswere. Hetz. als d e r d e l i n c.
Derdewerf, dardewaerf, derdewerven, -waerven,

bijw. Ten derden male, in de derde plaats.
Dere n deer, uit de here. Zie d e r.
Dere, deere, znw. vr. ; ook deer, m. en onz., en
dare, zie ald. Al wat iem. deert, pijn, verdriet.
i) Lichaamssmart. 2) droefheid, smart, zieleleed;
zedelijke smart; ook : schande, oneer, die men zich
op den hals haalt; te deren Bomen, tot een oorzaak
van leed worden ; in deren nemen, niet kunnen
verdragen, het met leede oogen aanzien. 3) objectief, leed dat men een ander aandoet, schade, nadeel. 4) medelijden.
Deregarde. Zie darmgerde.
Deren, deeren, deyren, zw. ww. tr. en intr. Met
den 3den of 4den nv. (in de bet. 3) ; ook in den
vorm d a r e n, zie ald: i) Pijn doen, schaden (nl.
het lichaam); ook met het als onderw.; de onbep.
wijs als znw„ smart, pijn. 2) leed doen, droefheid
veroorzaken, ook met het als ondw.; kwellen, lastig
vallen; de bnb. wijs, droefheid, smart. 3) schaden,
benadeelen; ook met het als ondw., en absoluut;
de onb. wijs, nadeel, krenking. 4) medelijden hebben ; als znw., medelijden. 5) ontbreken, schorten.
Derer. Zie d e e r r e.
DeriII e, deerringe, znw. vr. Verdriet, nadeel.
Der! bnw. Ongezuurd, niet gerezen.
Derli e. Zie d eer 1 ij c.
Derm. Zie d a
, znw. Damast.
Derndeel. Zie derdendee1.
Derne, deern. Zie d i e r n e.
Dernen , zw. ww. tr. Stoppen, dichten. Vgl.
darnelike.
Derp. Zie d, o r p ; derjbelude, dorpelingen.
Derregelike, dergelijc. Zie d es g e 1 ij c.
Derren. Zie dorren.
Dersch, darsch, dorsch, dorch, droch, znw. m.
Een zeevisch.
Dersch, darsch, znw. m. Dorschvloer; ook derschdele, -deel, vr.

Dersehen, dersgen, derssen, darschen, dorschen, st.

en zw. ww. Dorschen; ook: slaan, kloppen.

Dersehere, derscher, darscher, znw. m. Dor

-scher.

Derseherie, znw. vr. Dorschvloer.
Derschinge, derscinge, znw. vr. Het dorschen.
Dersehvloer, -fiber,znw. m. Dorschvloer.
Derst, znw. m. Dorst.
Dersten, onpers. ww. Dorsten. Zie d o r s t e n.
Derten, darten, dertel, bnw. i ) Wellustig. 2)
lichtzinnig, dartel. -- Dertenlike.
Dertenheit, dertel-, -hede, znw. m. i) Wellus-

tigheid, 2) weelderigheid, verwijfdheid, dartelheid.
3) vermetelheid, driestheid.
Dertich, dar-, dor-, deer., hoofdtelw. Dertig. —

Dertichsterhalf, Dertichmael.
Dertichste, dar-, dor-, ranggetal. Dertigste.

Ook als znw., de dertiggte dag, bep. na iemands
begrafenis, waarop de laatste zielmis wordt gelezen,
ook: de zielmis zelf. — Dertiehwerf, -waerft.
Dertien, dar-, dor-, telw. Dertien; Dertiende,

-ste, Dertienmael.
Dertienavont, dar -,

dor-, znw. m. De avond
vóór dertienlach, z. ald. Ook dertiende avont.
Dertiendach, dar-, dor-, znw. m. Drie-Koningen,
de 13de dag na Kerstmis. Ook dertiende d.: dertienmisse, dertiende -missendach.
Dertiendehalf, dor., -dalf, telw. Dertiendehalf;

ook als benaming van een holl. munt, 12'1$ stuiver,
dertiend'half.
Dertieneboete, znw. vr. Eene dertienvoudige
boete.
Dertienmisse znw. vr. Hetz, als dertien d a c h.
Dertienste. Ze dertiende.
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Derven. Zie dorven.
Derven, clarven, deerven, daerven, zw. ww.
intr. en tr. i) Derven, ontberen, missen, met een
2den nv. of van (soms ook met den 4den nv.) ; met
een bep. met van in de bet. : afstand moeten doen
van; de onb. wijs als znw., ontbering. 2) vrijwillig
afstand doen van iets, ook in rechte.
Dervinge, darvinge, znw. vr. Ontbering; het
niet hebben (met een gen. of van).
Derwaert. Zie d a r e w a e r t.
Derwilen, voorz., Terwijl, zoolang als; in dez.
bet. ook dewile, diewile dat.
Des, 2de nv. m. en onz. van het aanw. en betr.
vnw. die en dat.
Des, voegw. I) Totdat, zoolang als; hetz. als t e s.
2) omdat. 3) zoodat. 4) in dien, als. Zie ook dies.
Des, bijw., eig. onz v. h. aanw vnw. dat.
Daaroti, daardoor.
Des, in de uitdr. des te. Zie d e s t e.
Desalniettegenstaende, voegw. Niettemin.
Deseenderen, -eeren, zve. ww. intr. Nederdalen.
Desch. Zie d i s c h.
Descipel, Descipline. Zie d i s c i p e 1, -p t i n e.
Dese, aanw. vnw. Deze, zoowel zelfst. als bijv.
gebruikt. Ook in de bet. van : de nu regeerende;
de tegenwoordige, de hedendaagsche ; de eerstvolgende, binnen desen seven jaren. Vaak tweemaal in
één zin („te desen tide van deser nacht"). Dese en
zijn naamvallen smelten vaak samen met te tot tese,

tesen,_ teser, enz.

Deselke, zelfst aanw. vnw. Sommigen.
Desert, deesem, deysom, znw. m. Zuurdeesem.
Desemen, deesemen, zw. w. tr. i) Zuurdeeg doen

in iets. 2) tot deeg maken, kneden.
Deselve. Zie dieselve.
Desergelike. Zie d e r g e 1 ij c.
Desert, bnw. i) Verlaten, woest. 2) als rechts
niet meer ontvankelijk.
-term,
Desgeljc, diesgelijc, -like, zelfst. vnw. onz. Iets
met
dergelijke
(dingen),
vaak
is,
dat daaraan gelijk
al versterkt; 2de nv. als part. genit., af h. van (een
soms uitgelaten) iet, vele. Als bijv. vnw. des (dies)
gelike, vaak achter het bepaalde woord. Desgeljc,

diesgelike, dergelike, desergelike, derregelike, dergelijcs, desgelikes, diergeljcs, als bijw., desgelijks, eveneens. Dies gelijcs dat, zooals, gelijkerwijs.

Desmaels. Zie d i e s m a e 1 s.
Desniettegenstaende, voegw. Zie d e s a 1-

niettegen sta ende.
Desolaat, bnw. i) Onbebouwd, van land. 2) verwoest.
Desperaeie, desjiracie, znw. vr. Radeloosheid.
Despereren, -eeren, zw. ww. intr. Wanhopen.
Despijt, znw. o. i) Smaad, minachting; a) Actief,
smaad, smadelijke bejegening; in ener d., despite,
om te hoonen ; ten desftite, ten spijt; d. doen, bieden,
smaden; in despite vertrecken, ergens schande van
spreken; in d. nemen, minachting voor iets opvatten;
kwalijk nemen. — b) Passief, minachting, verachting, die men ondervindt. 2) spijt, wrok.
Desputeren, desputeringe. Zie disput eren, -enge.
Despiracie. Zie d e s p e r a t i e.
Despointement, znw. o. Belemmering.
Dessel. Zie dissel.
Desside, bijw. uitdr. Vgl. b e d eis i d e en beg o n s i d e. Aan deze zijde, steeds door een voorz.
voorafgegaan (in, van, aen, ob, o, f), en met een
2den of 3den nv. verbonden.
Deste , bijw. v. graad. Deste.
Destel, Destelvine. Zie distel, d i s t e l v i n c.
Destoer, znw. m. List.
Destorberen, -eeren, zw. ww. tr. In de war, in
opstand brengen.
Destorbance, destourbanche, znw. vr. Oploop.
Destrier, desterier, znw. m. (Strijd)ros.
Destrueren, destruweeren, zw. ww. tr. Verwoesten. a) een land, stad. b) de bewoners, een
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partij, verdelgen. c) een rijk, ten onder brengen.
d) een persoon, te gronde richten.
Destruëringe, znw. vr. Ondergang, verderf.
Detriveleren zw. ww. tr. Bevrijden, verlossen.
Denohdachteitjc, deuchdachticheit. Zie do.
gedachtelijc, enz.

Dichten, zw. ww. tr. s) Dicteeren; vóórzeggen. 2) een werk (ook: een brief) samenstellen, soms
in tegenstelling met schriven. 3) uitdenken, overleggen, beramen.
Dichter(e) s znw. m. Schrijver, zoowel dichter
als prozaschrijver.
Dichtheit, znw. vr. Dichtheid, veelvuldigheid.
Dichtinge n znw. vr. Beschrijving.
Die, aanw. vnw., vr. die, onz. dat ; de toonl. vorm
van dit die is het lidw. de (tusschentrap dee, da) ; vgl.
d e, des, dies en dat. Die heeft demonstr. kracht,
en staat gelijk met ons lidw. Een 2e nv. scheidt
vaak het lidw. die van zijn zelfst. nw., vooral in
oude formules („die Gods sone"); het lidw. die
wordt voorafgegaan door het telw. een, vooral wanneer op het lidw. een superl. volgt („ene die meeste
overdaet") ; zie e e n. Ook staat die voor een znw.
dat door een bez. vnw. gevolgd wordt („die sone
sine) ; het lidw. staat in 't mnl. bij eigennamen, die
Cyftio, die Magdalene, ook vóór sommige namen van
maanden, vgl. d e. Bij telw. beteekent het lidw. een
bep. gedeelte van een grooter aantal („die tweedeel", twee derden). Het aanw. vnw. herneemt een
voorafgenoemd znw zooals nog thans („hare werke die volghen hem"). Soms staat die ook na een
pers. vnw. („hi die saelt u seggenw). Bij twee hoe_
danigheidswoorden, die aan eene zelfstandigheid
worden toegekend, wordt , het lidw. die herhaald,
(„die jonge ridder ende die goede").
Die, betr. vnw. Het betr. vnw. volgt vaak, in tegenstelling met ons gebruik, het natuurlijk, en niet het
gramm. geslacht; tscoonste waf die; ook na een voorz.
gebruikt, waarvoor bij ons slechts de vorm van het
vragend vnw. wordt gebruikt („die daghe comen,
in dien si sullen secgen"). Sijn die, eene omschrij ving van een volgend ww. („ic ben, diet weten
wille sekerlike"). Een relat. zin met die heeft meermalen de bet. van een onderstellenden zin („diet
wel besiet").
Die, instr. van het aanw. vnw. die, in 't mnl. bij
comparatieven in de bet.: te, deste, vgl. d e, 3de Art.
Die, znw. vr. en onz. Dij. -- Dieader, Diegewerf (heupgewricht).
Diode. Zie diet.
Diede, dude, znw. vr. Verklaring.
Dioden, dillen, duden, duyden, zw. ww. tr. en
intr.; vgl. b e d i e den. — I. Trans. i) Uitleggen.
2) vertellen. 3) beteekenen. — II. Intr. t) Van beteekenis, van kracht, geldig zijn. 2) helpen, baten,
vooral met eene ontkenning; d. an iet, an enen,
uitwerking hebben op iem. of iets; ook: aan iets
helpen; d. jegen, te beteekenen hebben in vergelij king met.
Diedenisse, dude-, duyt-, znw. vr. Verklaring.
Diedinge, znw. vr. Hetzelfde.
Dief, znw. m. i) Dief. 2) schelm, misdadiger.
Ook als bnw., gemeen. Vklw. diefkijn.
Diefachtich, bnw. Diefachtig.
Diefaehtiehlike, diefachtelike, bijw. Op eene
slinksche wijze.
Diefbrief, znw. m. Het register, waarin (in Zeeland) de wegens diefstal veroordeelden werden opgeteekend.
Diefde, difde, znw. vr. Oorsp. vorm van d i e f t e.
Diefegge, dievegge, diefvege, dee fegghe, dievigge, znw. vr. Dievegge.
Diefhanger, -henger, znw. m. Beul.
Diefinne, dievinne. Hetz. als d i e f e g g e.
Dieteloeke, znw. vr. De klok, waarmede de
nacht wordt aangekondigd, poortklok.
Diefltj c, dieffelijc, -lic, bnw.; d. goet, gestolen
goed.
Dieflike(n), dievelike, dief(e)like, bijw. Op eene
slinksche wijze; in het geheim, onverhoeds, steelsgewijze.
Diefput, znw. m. Onderaardsche kelder.
Dienecht, znw. o. Het recht dat op een dief
of misdadiger wordt toegepast.
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D euchdeliJ c, deuchdelike, deuchdeltj cheit.

Zie dogedelijc, enz.

D eracht, deuchtgelt. Zie d o g e t, d o g e t g e l t.
Deuit. Zie duit.
Denn y bnw. Zie d o o n.
Denn y Dennen. Zie done, d o n e n.
Deere, bijw. en znw. Zie d o r e.
Deuvel7 duevel, devel, znw. m. Pin, pen; ook:

stop, deuvik (?).

Deurwaerder. Zie d o r e w a e r d e r.
Dens, znw. m. God; in gebruik om een sterke

aandoening te kennen te geven, zoowel blijdschap
als droefheid. Vaak met God verbonden, zelfs met
here God. — Voc. Deus, Deeus 1 eenlettergrepig.
Deuskjjn, ken, znw. o. Twee aas (gewicht).
Deusaes. Zie a e s.
Deusdedit, znw. Eigennaam. Godsgeschenk,
Deodaat.
Devel. Zie deuvel.
* Degen. Zie bedeven.
Devpn. Zie d i v ij n.
Devise, divise, znw. vr. i) Kenteeken. 2) soort,
manier; onderdeel. 3) vonnis, uitspraak.
Deviseren, divisieren, zw. ww. tr. i) Uit
2) in orde brengen, ook: verordenen, en:-enzt.
versieren.
Devoor, znw. o. Plicht; godsdienstplicht.
Devoot, devoet, devotich, bnw. Vroom, innig,
godvruchtig.
Devotelike, -leke, bijw. Met innigheid,. godsdienstig.
Devoticheit, devotie, devocie, znw. vr. Toewijding aan God, godgewijde stemming. Devotie
doen, uiterlijke plichten der godsvereering vervullen.
Dewelke, betr. vnw. Dewelke. Gewoonlijk gevolgd door het aanw. vnw. die.
Dew le, diewile, bijw. uitdr. Onderwijl; met dat
(dat ook weggelaten wordt), voegw., terwijl.
Dexel. Zie decse1.
Di, nv. van d u.

Di, bez. vnw. Hetz. als d ij n.
Diacitre, dyacitre, znw. o. Citroensap.
Diademe n diodeme, znw. m. (?). Diadeem.
Diadragant, znw. o. Het sap of een drankje
van de dragant (plant).
Diaken, dyaken, diake, diaec, znw. m. Diaken,
bekleeder van een kerkelijk ambt. — Diakencleet,

-schai1 .
Dialtotike, znw. vr. Redeneerkunde, logica. Ook

daalecticum.

Dialo f; e, znw. vr. en

dialogus, o.

o. Samenspraak; ook

Diamant, diaraas, znw. m. Diamant. Vgl. a d am a n t; dia mantsliier(e). In de wapenkunde, zwart.
Diamargaritoen, znw. o. Geneeskrachtig sap
uit de parelschelp.
Diamas. Zie diamant.
Dramoroen, diamaroen, diameroen, znw. o. Moer
-beisap.
Diasandali, znw. o. Geneeskr. sap uit sandelhout.
diazinziber,
znw.
o.
Geneesdrankje
Diasinsiber,
uit gember. Vgl. ging eb er.
Dieendach. Zie d i n s d ach.
Dicht, dichte, bnw. en bw. — I. Als bnw. i) Dicht,
massief. 2) samengedrongen. 3) dicht, ineengedrongen; vgl. ge dichte. 4) gesloten. — II. Als bijw.,
meer gewoon in de samenstellingen gedichte en
bedichte. Dicht opeen, vast.
Dicht, znw. o. i) Ieder geschrift, zoowel in proza
als in versmaat; verkleinw. dichtkm, -ken. 2) rechterlijke uitspraak.
Dichte, znw. vr. Het opstellen van een geschrift.
f
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diefte.
Diefste . Ziedie

Die

e t znw. vr. Diefstal.

Dieftalieh, bnw. Gestolen.

Diefte, dieft, deefie, duifte, diefste, znw. vr. Vgl.
d i e f d e. i) Diefstal: a) de misdaad van het stelen.
b) het gestolen goed. 2) schanddaad, schurkerij.
Dietelio, bnw. Hetz. als d i e f1 ij c, gestolen.
Dietell e, -leke, l jc, -lic. Zie dief 1 i k e.
Dieftieh, deef-, def., bnw. Gestolen.
Diegelike, bijw. Van die gedaante, desgelijks.
Diegene, bepalingaankondigend en aanw. vnw.;
ook in de vormen die gone en diegenige.
Diel, znw. o. of m. Verblijf ; rechthuis (?).
Dielen . Zie delen.
Dielinc, dijlinc, znw. m. Een kleedingstuk dat
de dijen of lendenen bedekte.
Diemaels, di-, bijw. Hetz. als d i e s m a els,
tote d. dat, totdat.
Diemere, diemeer. Eig.: te meer; ook voegw. bijw.
evenwel, nochtans.
Dien, zw. ww. intr., ook met den 3den nv. Dienen, ook ironisch, iem. iets betaald zetten.
dj/ en, dihen, zw. en st. ww. intr. i)
Groeien en bloeien, in aanzien toenemen: a) eigen.
lijk, van menschen, dieren en planten, (op)groeien.
b) toenemen in aanzien enz. c) toenemen in gewicht
of omvang; uitdijen. d) toenemen in getal, voorttelen. 2) worden in het alg., meer, grooter worden,
zelfs: minder worden, met eene bepaling met tote.
3) d. obi enen, op iem. overgaan.
Dienaer . Zie dien e r.
.

Dienst, dienste, znw. m. en o.. z) Al wat men
ten gevalle van een ander doet : a) van de godsvereering, den kerkelijken dienst, vooral van het
misoffer. b) van den toestand van ondergeschikte
aan een mensch ; ook van alles waartoe men als
leenman verplicht is ; enen d. doen, den d. doen;
iem. (als gast, zieke) verzorgen ; enen d. senden, iem.
iets zenden om hem genoegen te doen. c) bediening,
aan tafel. 2) ambt, bedrijf, bediening; vgl. vooral
a m b a c h t, 5); soms een lager ambt in tegenstelling met „ampt, ambacht" ; dienst doen, eene

betrekking bekleeden ; ook van geestelijke bedieningen ; hetgeen iem. verricht, onderneemt. 3) een
op een onroerend goed rustende last. 4) knecht,
dienaar, dienstbode.
Dienstacht . Zie d i e n s t a c h t i c h.
Dienstaehtelike, -aftelike, bijw. Op voorkomende 'wijze.
Dienstachtich, -aftech, -acht, bnw. i) Hulp.
vaardig, ook met een 3den nv. 2) onderdanig.
Dienstachtieheit, -echeit, -hede, znw. vr. i)
Onderdanigheid, dienstbetoon, welwillendheid. 2)
dienstbaarheid.
Dienstbode, znw. gemeensl. Dienstbare man of
vrouw.
Dienstdach, znw. m. Dag voor een bepaalden

heerendienst.

Dienaersse, znw. vr. Dienares.

Dienetdierne, . - deerne, znw. vr. Dienstmaagd.
Dienstel C, -lzc, dienstloc, bnw. i) Hulpvaardig.
2) in de uitdr. d. werc, beroepswerk. 3) dienstig.
Dienstelijeheit, -bede, znw. vr. i) Nut. 2) dienst.
vaardigheid. 3) dienst.

Diendwale, -dwele, znw. vr. Servet, een doek

dige wijze.

Diender, znw. m. Bediende; zie d i e n e r.

bij het tafeldienen gebruikt; verklw. diendweelken.
Dieneline . Zie d i e n l i n c.
Dienen, dien (z. ald.), zw. ww. intr. en tr. Absoluut
of met den 3den nv. — I. Intr. i) Dienen: a) eeren,
dienen, God, den duivel, enz. b) aan een mensch
ondergeschikt zijn,; den leenheer bepaalde diensten
bewijzen, ook van vrouwendienst (in het ri dderwezen).
c) een ambt vervullen, een bepaalden dienst verrichten,
in dienst zijn, ook als ambtenaar en in rechte, pleiten, optreden; vooral van tafeldienen, ook met eens
bep. met vore. d) een dienst, oplettendheid bewijzen. 2)
nuttig, dienstig zijn; geschikt zijn voor; geldig zijn. 3)
in eene zekere betrekking staan tot; ergens op slaan;
met eene bep. met o55, te of in; dienen te, er voor
zijn om, behooren; op eene bepaalde plaats uitloopen, uitzien. 4) bepaald zijn voor, strekken tot zekere
rechtshandeling, vóórkomen, van eene rechtszaak;
gehouden worden, van eene vooraf aangekondigde
vergadering, ook van eene markt; van een kerkelijk

feest, gevierd worden. 5) iem. bedienen, voorzien
van iets, bep.: stukken inleveren ter terechtzitting;
met eene bep. met met of van, vooral ironisch,
onder handen nemen; enen van logenen d., iem.
leugens wijs maken. -- II. Trans. i) Verdienen,
ook: zich op den hals halen. 2) bedienen; over eene
zaak gesteld zijn. 3) eene verschuldigde belasting,
pachtsom uitkeeren; pass., het geld ontvangen.

Diener, dienere, dienre, dinre, dienare, diender,

znw. m. Dienaar, bediende, knecht, bode van een
raad, gerechtsdienaar; vr. dienersche, verklw. dienerkfn.

Dieninge, znw. vr. Bediening, ambt.
Dienine, znw. m. Hetz. als dien 1 i n c. Dienaar.

Dienlit, deenlit, znw. o. Een lid (v. h. lichaam),
dat de verrichtingen van andere mogelijk maakt.
Dienloc, bnw. Dienend, ondergeschikt.
Dienlinc, dienelinc, znw. m. i) Dienaar; vgl.
d i e n i n c. 2) pensionaris.

Dienniettegenstaande, voegw. Desniettegen-

staande.

Dienre . Zie d i e n e r.

Dienresehe, dienersche, dynresche,
Vrouwelijke bediende.
Dienrocke .

Zie

dienstrocke.

znw. vr.

Dienstelike, -lijc, bijw. i) Op eene hulpvaar2) onderdanig.

Dienster, znw. gemeensl. Dienstknecht, - maagd.

Diensterse, znw. vr. Dienstmaagd.
Dienst oet, guet, znw. o. Leengoed.
Diensther
e, znw. m. Kamerheer.

Dienstick, bnw. i) Dienstvaardig. 2) in de uitdr.

d. lede, de leden (des lichaams) die de verrichting
van andere leden mogelijk maken. Vgl. dien 1 i t.

Dienstionc ^^f, znw.

vr. Dienstmeisje; ook:

diens jonfer, jouwe.

Dienstenape , -knahe, znw. m. Dienstknecht.

Diensteneeht, knecht, znw. m. Hetzelfde.
Dienstliode . Zie dienstman.
Dienstmaerte, znw. vr. Dienstmaagd.
-

Dienstmaget, -maecht, - macht, znw. vr. Dienst -

maagd.

Dienstman, znw. m.; my dienstliede, -lade.
Dienaar, zoowel hij die zich aan Gods dienst ver-

bindt, als hij die een mensch dient; dienstbode; d.
duidt soms den stand van hoorigheid aan, soms die
van den adel. -- Dienstmanschap.

Dienstrecht, znw. o. Het bijzondere recht van
den stand der dienstmannen.
Dienstridder, znw. m. De ridder, die zich in
den dienst van eene jonkvrouw stelt, iemands ridder.
Dienstrocke r dient-, dien -, znw. Ambtsgewaad,
vooral van een geestelijke.
Dienstvri, bnw. Vrij van de eene of andere
verplichting.
Dienstwijf, znw . o. Dienstmaagd, eigen]. en overdr.
Ook in de jur. opvatting, als vr. van dienst m a n.
Diep, diepe, bnw. i) Diep. 2) ondergeloopen, moerassig, nat. 3) dik; 24 dumen diere.
Diep, znw. o. Vaarwater.
Diepde i divide, znw. vr. Diepte.
Diepdenkelie, bijw . Diepdenkend, peinzend.
Diepe, znw. vr. Diepte.
Diepe, diep, bijw. Diep; dieh(e) drinken, zwaar
drinken; d. sweren, hetz. als diere sweren (z. diere),
plechtig zweren; vgl. hoge.
Diepelike (n), diej5elike, -lac, bijw. Plechtig,
ernstig; hetz. als ho g e 1 i k e.
Die p en, zw. ww. -- I. Trans. Uitdiepen. — II.
Intr. Diep worden; sprkw. ten conde hem d. noch
drogen, het kon hem niet schelen.
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Diepheit, d theii, znw. vr. Diepte , ook: afgrond.

Diephertelpcheit , znw. vr. Diepzinnigheid.

Diepieheit,

znw. vr. Diepte.

Diepinge1 znw. vr. Het uitdiepen.
D1epmoedicheit, znw.

vr. Ootmoed.

Diepsinnich, bnw. Diep, ernstig; van gedachten,
diepzinnig.
. Hetz. als d i e p d e.
znw. o. en ml. (mv. diere, dier). i) Levend
wezen, dier, viervoetig dier, roofdier ; die helscile diere,
de monsters der hel. Vklw. dier(e)kijn. 2) hert.
znw. o. Meisje.
, bnw. Zie d i e r e.
Dierbaer, duer-, duyer-, brw. Kostbaar, kostelijk.
Dierbaerheit, deer -, znw. vr. Kostbaarheid,
kostelijkheid.
Diere, dier,disere, dure, doer, duyere, bnw. i)
Kostbaar, kostelijk, duur; d. coop (bijw. acc.) coven,
hetz. als diere coten, duur koopen ; er slecht aan toe
zijn; d. tit, dierl jt, dure tijd, hongersnood. 2) dier.
baar. 3) van personen, voortreffelijk. 4) schaarsch,
vooral met den dat.; iet enen (hem) d. maken, maken,
dat iem. (hij zelf) iets niet gemakkelijk krijgen kan;
enen d. maken, het iem. moeilijk maken; (hem) des
d. maken, zijne waar op geld houden; hem des niet
d. maken, . ergens niet tegen op zien. 5) met den
2den nv. der zaak en een pers. als ondw., duur
met iets zijn; ook, zonder den 2den nv., teruggetrokken, zich niet uitende.
dier, dure, duer, bijw. i) Duur, tegen een
hoogen prijs; hein d. verco/'en, zich dapper weren;
d. costen, iem. duur te staan komen. 2) plechtig,
met nadruk.
Dieregaert, dire-, znw. m. Diergaarde..

Diepte
Dier,

Dier,
Dier

Diere,

Dieregeljjc. Zie diergelike.

Dieren

zw. ww. intr. Duur worden.
-gelijc, dieregelike, bijw. Eveneens.
Dierheit, -trede, znw. vr. i) Kostbaarheid, waarde;
een voorwerp van waarde. 2) duurte.

Dier alike,

Dierhont, znw. m. Naam van een jachthond,
ook voor de hertenjacht.
Dierhuut, znw. vr. Dierenhuid.
Dierlike, bijw. Plechtig.
Dierne deerne, derne, deern, znw. vr. i) Dienstmaagd; d^ Gods, d. ons Heren, dienstmaagd des
Heeren, non; ook van Maria. 2) maagd, jong meisje;
vklw. deernekijn, deernken. 3) lichtekooi.

Dierte , znw. vr. Duurte der levensmiddelen.
Diertein, znw. o. Een grove stof, half wol half
garen.

Diertjjt . Zie bij dier e.
Dies, dis, bijw. en voegw. — I. Als bijw., daarom,
ook: waarom, weshalve. — II. Als voegw. i) Totdat. 2) daarom, dat, omdat, want.
Dies, dieus. Heere God! Vgl. D e u s.
Dieseh . Zie d i e t s c h.
Dieschinkel, znw. m. Dijbeen.
Dieselfde, bnw. Dezelfde.
Diesdach (dijs-). Zie din s da c h.
Dieselke, diesulke, onbep. vnw. i) Sommigen,
menigeen, zoo iemand. 2) zulk.
Dieselva, deselve, aanw. vnw. Ndl. dezelve, in
de bet. van: die, juist die, zelfs die; onz. dit selve,
dat selve, selve dal.

Diesgelike, bijw. Eveneens.

Diesmaels, dys•, des-, dis -, diesmale, dismale,
bijw. i) In bijw. uitdrukkingen („vor d.", vroeger).
2) in voegw. uitdr. („tote d. dat", totdat).
Dieste, bijw. van graad; hetz. als d e s t e. Zooveel te, des te.

Diestel . Zie distel.

Diesulke. Zie dieselke.

Dieswille, bijw. uitdr. Slechts in de uitdr. omme

d. dat, daarom dat, omdat.

Diet, diede, znw. o. en vr. i) Volk, lieden, de
volksklasse; ook: krijgsvolk. 2) één persoon uit het
volk, kerel; ook: held, geloofsheld, vrome; eene
enkele maal ook van vrouwen, aanzienlijke dame.

DIJCCOST.

Diëte, znw. vr. Reis- en teerkost.
ww. intr. Schallen, klinken.
Diets, dyets, bnw. Enen iet d. maken, hem iets
op de mouw spelden.
Dietsoh diedsc, dutse, duutse, diesch, bnw. i)
Germaansch, in den ruimsten zin ; dietsce, duutsce
longe, duitsche taalstam. 2) (middel)nederlandsch ;
die d. Catoen, de mnl. Cato ; die d. Doctrinale, een
leerboek voor Nederlanders; die d. tale, de alge
taal.
-menl.
Dieten, st.

Dietsch, duutsc, dietsch, duytsch, diedsch, znw.
Hetz. woord als het bnw., doch als zelfst. gebruikt
in den zin van i) Die d. tale, de alg. landtaal van
Nederland in de Middeleeuwen. 2) een Nederlander.
Dietschen, duutscen, duytscen, zw. ww. tr.
Vertalen (in het mnl.); verklaren.
Dietsehlant, dietslant, znw. o. Nederland.
Dieus. Zie d i e s, ede Art.
Dievegge. Zie diefegge.
Dievel 2 dievelsch . Zie duvel, d u v e 1 s c h.
Dievelike, -licke. Zie d i e f1 i k e.
Dievelinge, bijw. Steelsgewijze.
Dieverie, znw. vr. i) Dieverij. 2) gestolen goed.
DieveWinkel, znw. m. Roovershol; ook dievenhol.
Dievige, -ege, -egge. Zie diefegge.
Dievinne, znw. vr. Diefegge.
Diewelke , betr. vnw. zelfst. en bijw. Dewelke,
welke. Ook door het aanw. die gevolgd.
Diewile, diewijl, bijw. en voegw. Als bijw.,
Onderwijl; als voegw., d. (dat), zoo lang als, gedurende dat.

Diffameerlije, bnw . Lasterlijk.

Differentie, znw. vr. Onderscheid.

Differeren, -eeren, zw. ww. intr. Uitstellen.
Diffamoos, bnw . Orsteerend.
Digen. Zie d i ë n.

Di g ester, znw. mv. Iedere geordende verzameling, bep. de op last van Justinianus geordende ver
-zameling
wetten.
Digniteit, znw. vr. Waardigheid, hoog ambt.
DUO, znw. m. i) Dijk, dam; dj/c ende dam. 2)
poel, moeras; vijver.
Djj cage, Djj catinge. Zie dik age, d ij c hatinge.
D eavelinge, znw. vr. Hetz. als a v e 1 i n g e.

D cboec, znw. o. i) Register met de namen der
chtigen en de aanwijzing der dijkvakken die
dijkpli
zij te maken hadden. 2) boek waarin het dijkgerecht is opgeteekend.
Di edelinge, znw. vr. Verdeeling van den dijk
over , dijkplichtige landen.
Djj edelve, -dilve, znw. vr. Sloot aan de binnenkant van den dijk.
D joettiII g e, znw. vr. Het recht om zijn vee op
een dijk te doen grazen, om een dijk te beweiden;
het recht op het grasgewas van een dijk.
Djicgave, znw. vr. De uitspraak, waarbij bij dijksverlating de goederen werden aangewezen, waaraan
de kosten van den dijk konden worden verhaald.
Dipegelt, znw. o. Geld dat opgebracht moet worden voor het onderhoud van een dijk.
Djjc oet, znw. o. i) Land aan een dijk gelegen
lichtig. 2) dijkplichtig land.
en aardp
Djjograefschap, -greefscah, -graesscah, znw. vr.

en o. i) Het ambt van dijkgraaf. 2) het district
waarover de macht van den dijkgraaf zich uitstrekt.
Djjc grave, znw. m. Dijkgraaf, de door den graaf
of landsheer aangestelde ambtenaar, die met het
toezicht op de dijken in een bepaald district is belast. — D;j cgraefschouwe , -schou.

Dijehater, -hatere, znw. m. Dijkbeschadiger.
Djchatinge, znw. vr. Dijkbeschadiging.
Dij cheemraet, - rader, znw. m. Een lid van het col.

lege, dat met den dijkgraaf belast is met de zorg voor
en het toezicht op de dijken in een bepaald district.
Dijecost, znw. m.; ook in het mv. dijccosten.
Hetgeen men voor het maken en onderhouden ' van
dijken moet opbrengen; dijkgeld.

DIJCLANT.

DINC.

. . Djjclant, znw. o. Het bij een dijk behoorende

land, dijkaveling ; land dat onder een dijk ligt en
dus dijkplichtig is.

Djjcmeester, znw. m. i) Persoon aangesteld om

den hoefslag van een dorp voor de gezamenlijke
dijkplichtigen uit dat dorp te onderhouden. 2) dijkwerker. — Djjcmeesterschap.

plechtig, bnw. Verplicht om een
d ij k te onderhouden.
dijk
Dij opont, jbuent, znw. o. Dijkbelasting.
D opotinge, znw. vr. Beplanting van een dijk.
Doput, znw. m. Het gat dat gevormd wordt door
het uitgraven van aarde ten behoeve van den
dijk.

D' crecht, znw. o. Dijkrecht ; de som der rechts
dikzaken geldende.

-regln,i

Dijtrechter, znw. m. Hij die in dijkszaken heeft

recht te doen.
Dijcroede, znw. vr. en m. Roede dijks die men
te onderhouden heeft.
Dijcsche^ p en, znw. m. Vooral in het mv. dijcsceeenen. H. etz. als d ij c h e e m r a d e n.
Dijcschot, znw. o. Dijkgeld, polderlasten.

Dipcschouwe, znw. vr. Dijkschouw, het van overheidswege ingestelde onderzoek naar den staat der
dijken, tevens rechtspraak op den dijk.
Djjcschouwen, zw . ww. intr. Dijkschouw houden.
Djjcschrodinge,

znw. vr. Het verdeelen van een
dijk in verschillende vakken, met betrekking tot den
onderhoudsplicht.
D ij cschult, - schout, znw. m. Schuld die het maken
of herstellen van dijken betreft.
Dijoslach, znw. m. Het gedeelte van een dijk,
dat aan elken eigenaar of dijkplichtige tot onderhoud wordt aangewezen; vandaar gedijcslaecht.
Di] ostal, znw. m. De grond waarop de dijk
ligt,dijkgrond.

Dijctuuch , znw. o. De uitspraak van naastgelanden of naastgehoefslaagden over de vraag ten
laste van welk land een dijk was.

Dij cveilinge, znw. vr. Beveiliging van een dijk;
ook: bijdrage in geld voor het onderhoud van dijken;
ook dijcvellinge geheeten.
Dijcvri , bnw. Vrij van dijk- of polderlasten.
Djjcwalekljn, znw. o. Waaltje of kolkje bij doorbraak van den dijk door ontgronding ontstaan.
Dijcwerc, znw . o. i) Het werken aan dijken en waterkeeringen. z) specie waarvan de dijk gemaakt wordt.

D cwerker, znw. m.
Djjcwrecht, znw. m. Dijkwerker.

D 'n , bezitt. vnw. van den eden pers., uw.
D^sdach, dijsendach, dijssendach, vormen voor

ald.)
Die. Zie dicke.
dec,
deck,
znw. o. Andere benaming voor
Die,
honing.
Die, dicke, bnw. i) Dik, ondoordringbaar, stevig;
ook: niet vloeibaar, troebel; ook dicachtich. 2) van
eene rij, eene slagorde, diep. 3) dicht opeenstaande.
4) veelvuldig; dicwile. Vgl. dick e.
Dicage, dijckaege, dijckaedge, dijckaetge, dijckaedze, dijccaedze, dijccaidze, dikaetse, znw. vr. i)
Het maken, onderhouden of beheeren van den dijk.

Dinxdach (z.

2) de dijk zelf, bedijking.
Dicagerecht, znw. o. De rechten en verplichtingen betr. het maken en onderhouden van dijken.
Diken, dijcken, zw. ww. intr. en tr. — I.
Intr. i) Aan een dijk werken; graven. 2) de ver plichting hebben om een deel van een dijk te onderhouden. — II. Trans. Indijken.
Diker f dikere, znw. m. Dijkwerker.
Dicheit, dickeit, znw. vr. Vgl. dick i c h ei t.
i) Dikheid, uitgebreidheid. 2) dichtheid.
Dikinge, znw. vr. i) Het maken of het onderhouden van een dijk; sine volle d. hebben, geheel
en al voltooid zijn, van een dijk. 2) het indijken,
bedijken; de ingedijkte ruimte, bedijking; het dijksdistrict.
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Dicke, znw. vr. Dikte.
Dicke, decke, dick, dic, ducke, disc, dicken(t),
bijw. Dikwijls ; also (alse) d. als, zoo dikwijls als;
dicker(e), vaker ; dicste, dicst, decste, meestal.

Dicked'nn0 znw. vr. Benaming van een stuk
van 30 ellen (te Gent).
}

laken

Dicken . Zie dicke.
Dickenzw. ww. intr. Dik, vast, stevig worden.

er znw. o. De betere biersoorten.
Diokenbi

Dickent. Zie d i c k e, bijw.
Dickewile . Zie d i c w i 1 e.
Dickicheit, znw. vr. Verdikking; dikheid, dichtheid.
Dickin ge, znw. vr. Verdikking.
Dicmaels, bijw. Hetz. als dicke en dick ew i.l e (z. ald.) Dikwijls.
Dicte, znw. vr. Dikte s ook : dikke vloeistof.
Dicteren, dictieren, zw. ww. tr. Hetz. als d i c ht e n, z. ald.
Di cwerdinge, znw. vr. Verdikking.
Diewile, dickewile, decwile, deckwyle, dicwilen,

decwijl, dicwil; ook dicwijls, dicwils, dicwels, dickels,
bijes. Dikwijls.
Dilay. Zie delay.
Dllde. Zie d u 1 d e.
Dilevereren . Zie d e 1 i v e r e r e n.

Dilf, dilve. Zie delf, delve.
Di1'en . Zie d e l i g e n.

Dilig entie, znw. vr. Ijver, inspanning ; sine d.

doen, zijn best doen.

Dille, znw. vr. Dille (plant).
Dille, delle, znw. vr. Babbelaarster, ook : meisje
in 't alg. ; verklw. dillekijn, -ken.
Dillen, zw. ww. intr. Snappen, praten ; waer d.,
de waarheid zeggen.
Dillensap, znw. o. Sap van de dille.
Dilovie. Zie diluvie.
Diltheit . Zie d u l t h e i t.

Dilnvie, dilovie, deluvie, delovie, doluvie, dolouwe,
lovie (z. ald.), znw. vr. Zondvloed.
Dinden st (?). ww. intr. Zwellen, opzwellen
Dindinge.
Dingebanc, ding.. Zie din c b a n c.

(nederr.). -

Dine. Zie d ij n.

Ding, dinge. Zie dinc.

Dingement, dynge-, znw. o. Geding, rechtsstrijd.

Dingeltjc, bnw. Wat tot een rechtszitting, pro-

ces of pleidooi behoort; d. voocht, proces-voogd.

Dingen, zes. ww. intr. en tr. — I. Intr. i)

Rechtszitting houden: a) van het gerecht of den
rechter: recht doen, rechtszitting houden; den ban d.,

dat dinc b., zie bij b a n. b) van strijdvoerende par -_
tijen, eene zaak bepleiten; in rechte handelen, ook:
een eisch in rechte instellen; ok enen d., tegen iem.
strijden; over vonnisse, over oerdeel d., na uitspraak
van een vonnis op nieuw over de zaak een geding
aanvangen. c) van den advocaat, pleiten voor iem.
2) praatjes maken, talmen, ook: lawaai maken. 3)
spreken met eene zekere plechtigheid, het woord
voeren. 4) streven, pogen, trachten. 5) eene overeenkomst sluiten; brandschatting eischen, vgl. din ct a 1 e, 2). — II. Trans. i) Iet d., eene zaak in
rechte behandelen. 2) iets (be)pleiten. 3) iet d., op
iets dingen, een bod doen. 4) enen d., iem. brand-

schatten.

Dinger, dingere, znw. m. i) Rechter. 2) pleiter.

Dinginge, znw. vr. Terechtzitting.
dync, ding(e), znw. o. en vr. i) Gerecht,

Dint

rechtspraa
k; te dinge sitten, rechtspreken. 2) rechts zaak. 3) zaak in 't algemeen; gewiji dinc, gewijde
voorwerpen; verklw. dingekijn, dincskijn; enes dincsn,
iemands zaak zijn, naar zijn zin zijn; ook: werk, bezigheid; sine dinc (dingen) doen: a) zijne zaken verrichten. b) zijn plicht doen. 3) vleeschelijke gemeenschap
oefenen; dat sotte d., de bijslaap. 4) om die d.,
daarom; gene dinc, niets; ander dinc, iets anders;

nieuwe d., iets nieuws; ware d., de waarheid; in
waerre (ware) dinc (dingen), inderdaad, in waar-
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DINCBANC.

heid ; met lichten dingen, gemakkelijk, licht; dits te
horene vremde d., wonderlijk; als dines (dens), geheel en al ; vele dines, veelal; someger d., eenigermate; starker dinge, in sterkere mate. 5) oorzaak.
6) verhaal; praatjes. 7) euphem. voor: teellid. 8)
beding, voorwaarde ; vgl. ook s o e n d i n c.
Dinebanc, ding-, dinge-, znw. vr. i) Rechtbank.
2) gebied van een gerechtshof.

Dincdach , dinge-, znw. vr. Gerechtsdag, pleitdag.
Dinken.

Zie denken.

Dinken. Zie dunk e n.
Dinogelt, znw. o. Geld ter bestrijding van gerechtskosten.
D1nC gr ave, ding., znw. m. Voorzitter van eene

rechtbank.

Dinchuus, dinge-, znw. o. Rechthuis, raadhuis.
Dinoman, znw. m. Getuige.

Dinemeester, ding-, znw. m. De beambte, die

„dinctale" int.

Dineplichtelike, ding- , -lechtelike, bijw. Met

de vormelijke woorden, in rechte vereischt.
Dinopliehtich, dingtlechtig, bnw. i) Verplicht
om bij eene rechtszitting te verschijnen; dincfrlechiige woont (woorde, woorden), de vormelijke woor•
den van een geding, hetz. als d i n c t a 1 e. 2) van
goederen: waarover geprocedeerd wordt.
Dineslite, znw. Verstoring der terechtzitting.
Dinespel, dinx(s)jbel, znw. o. Rechtsgebied,
ban (z. ald. 6) ; benaming der landgemeenten in

Drente.
Dinestal, dingstal, znw. m. Rechtplaats, ook:
rechtbank waaronder iem. ressorteert.
Din ostat , dingestat, znw. vr. Hetzelfde.
Dlnestoel, dingstoel, dinge-, znw. m. Rechterstoel.
Dinestoringe, znw. vr. Verstoring der orde
ter terechtzitting.
Dinctale, ding-, dinge-, dingetael, znw. vr. i)
De bij een geding voorgeschreven uitdrukkingen,
procestaal; ook: de geschreven processtukken. 2)
eene te voren overeengekomen som, waarvoor men
vrijstelling van iets bedingt; oorlogsbelasting, brand.
schatting; ook: het opleggen van brandschatting.
Dinctijt, ding(e)t>t, znw. vr. De tijd voor het
rechtdoen bestemd: a) de tijd van den dag waarop
recht gedaan mag worden, en vandaar: de vroege
morgen. b) de rechtsdag.

Dinctrone, dinge - , znw. m. Rechterstoel.
Dinevluchtich, ding-, bnw. Zich aan de gerech-

telijke behandeling zijner zaak onttrekkende.
Dincwaerder, ding(e)werder, znw. m. Degene
die voor den houder der rechtsmacht optreedt.
Dinewerf, - warf, dingewarf, - waerfte, znw. m.
Rechtszitting, berechting.
Dinne r Dinnen . Zie dunne, dunnen.
Dinre . Zie die n r e.

Dinre, znw. m. Eene munt, denarius.
Dinren, zw. ww. intr. Klinken, schallen. —
Dinringe.
Dinsd aoh. Zie din xdach.
'

Dinsen, st. ww. tr. Sleuren, sleepen (oostmnl.).
Dinst. Zie dienst.

dinxen-, dinsen-, dincen -, disen-,,

disens-, dicen-, dijsen-, dissen -, dis -, dins-, densen-

znw. m. Dinsdag.
Dinxspei . Zie dincspel.
Diodeme . Zie d i a d e m e.
Dipsade, znw. vr. Eene giftige slang.
D1 tane, dihtamus, znw. m. Citroenkruid.
Diptheit . Zie d i e p h e i t.
Dire . Zie diere.
Dime . Zie d i e r n e.
Diseh, dysch, desch, znw. m. i) Tafel, werktafel;
sclieerdisch, droogscheerderstafel ; eettafel; ook: de
tafel des Heeren; enen d. cleeden, rechten, stellen,
uitdeeling houden aan de armen. 2) maaltijd. 3)
armbestuur.
Disohlaken, dis -, znw. o. Tafellaken.
Dischmeester, znw. m. Armmeester.

DIVISE.

Discipel, descePil, znw. m. Leerling. Vr. discs-

Pelster.

Discipline, dissioline, disci^ljn, diseejlin, deseihline, znw. vr. i) Leer, les. 2) tucht. 3) kastijding.

Disel . Zie dissel.
Disen, zw. ww. intr. Vlas opwinden, inpalmen(?).
Disendach . Zie d i n a d a c h.
Diseneer . Zie dissenier.
Discant, znw. m. De bovenstem in den zang;

discanteren, den d. zingen; harmonische samenstemming van verschillende stemmen.
Diseoort -coert, -cort, znw. m. Gebrek aan
overeenstemmi
ng, twist; d. saeyen ; in d. vallen, on•
eenig worden.
Discorden, •coorden, zw. ww. intr. Hetz. als
d i s c o r d e r e n. Afwijken, verschillen.
Diseorderen, discoordeeren, zw. ww. intr. Twisten, van personen ; verschillen, van zaken ; als znw.,
tweedracht, oneenigheid.
Disoordinge , znw. vr. Tweedracht.
Discrecie, discretie, znw. vr. Oordeel des onder
oordeel; juistheid.
-scheid,
Dispensatie, znw. vr. Uitdeeling, ook van gunsten ; toelating van hetgeen eigenlijk ongeoorloofd is.
znw. m. HuisbestuurDispenseerre dis
der, hofmeester. Vr.

dis4enseresse; disfienserigge van

graden, beschikster over, uitdeelster van genade
(van Maria).
Disp enseren, - eeren, zw. w. tr. i) Beschikken
over, bes
teden ; ook : eene schikking maken ; het huis
besturen; administreeren. 2) bij uitzondering toelaten.
Disperantie, desperancie, znw. vr. Verslagenheid.
Disponeeren, zw. ww. tr. Beschikken, regelen.
Disputacie, dis'itatie, znw. vr. Samenspraak.
redetwist.
Disputeren, des-, zw. ww. intr. Redetwisten. --

.
Dispnteerre. – Disputeerlije.
Disputeringe, des -, znw. vr. Woordenstrijd.

Disputioen, - eioen, znw. vr. Hetzelfde.
Dissel, diessel, dessel, znw. m. Kromme bijl,
houweel.
Dissel, diesele, disel, znw. m. Wagenboom, dissel.

Dissenier, dyssemier, disenter, decenter, znw.

m. Hoofdman over tien.
Disside. Zie d e s s i d e.
Dissi line. Zie discipline.
Dissolnut2 bnw. Losbandig, weelderig.
Dissolutelike, bijw. Losbandig.
Distel diestel, destel, znw. m. Distel. — Dis -

telachtich. — Distelbloeme.
Dlstelvine, destel-, znw. m. Distelvink.
Distorberen, disturbieren, zw. ww. tr. i) Ver-

storen, in de war brengen; enen d., van den rechten weg afbrengen. 2) verwoesten. Zie ook s t o r-

b e r e n.

District , znw. o. Grondgebied, rechtsgebied.
Dit, ditte, onz. v. d e s e (z. ald.). Dit kan op een
mv. object slaan; ze nv. deses, *dis; 3e nv. desen,
slechts afhangende van voorzetsels; 4e nv. dit, meermalen verbonden met dat; dit ende dat, het een en
ander, alles; dit ofte dat, dit noch dat; binnen dit,
intusschen; vooral na „tusschen".
Diurnael, duurnael, znw. o. Een boek, waarin
de voor iederen dag bestemde gebeden staan opgeteekend, journaal.
Divel . Zie d u v e 1.
Divers, diversch, dyverseh, diveers(ch), bnw.
i) Verscheiden. 2) dwars, grillig. -- Diversi teit(schap ), verscheidenheid. -- Diversehelike .
— Diverschheit.
Divijn, dyvyn, znw. m. Propheet, wichelaar.
Divipn, dev jn, znw. o. i) Gedachte. z) uitspraak,

oordeel.

Diversorie, .znw. o. Herberg.

Divine, div jn, znw. vr. i) Godgeleerdheid. 2)
prophetie.
Diviniteit, znw. vr. Godgeleerdheid.
Divise, diviseren . Zie devise, d e v i s e r e n.

DOEM.

DIVISIE.
Divisie, znw. vr. Indeeling.
Do, bijw. en voegw. Bijvorm van d o e. Als bijw.:

toen, op dat oogenblik: als voegw.: toen, ten tijde dat.
Dobbs, znw. vr. Kuil, groeve.
Dobbe , znw. vr. Stop, prop, spie (oostmnl.).
Dobbel dubbel, dubbelt, dobel, bnw. i) Dubbel,
tig, valseh; dobbele rede, dubbelzinnigheid.
2) dubbelhar
Dobbel, dobbele, dobble, znw. m. Naan van verschillende gouden en zilveren munten.
Dobbel, znw. m. Dobbelspel.
Dobbelare, -ere, -aer, znw. m. Dobbelaar.
Dobb•lbert, -brei, znw. o. Speelbord.
Dobbeldoor, dubbeldoorn, dubbelloer, dobbeldorn,
znw m. (?) Munt ter waarde van 2 schellingen.
Dobbeleel, dobbleel, znw. m. Een stevige dwarsbalk, die de steekbalken draagt.
Dobbelen. Zie dubbelen.
Dobbelen, dobelen, doblen, zw. ww. intr. Dob
belen. — Dobbelinge, het dobbelen; speelhuis.
Dobbeleren, dubbeleeren, dobbelieren, dobbleren,
ww. tr. enintr.
ntr. — I. Intr. Verdubbelen, twee
maal grooter worden. — II. Trans. i) Twee maal
grooter maken. 2) in duplo schrijven.
Dobbelet, dobblet, znw. m. Een soort van kleedingstuk met omslagen of opslagen, of: een gevoerd

kleedingstuk.

Dobbelgelt, znw. o. Met dobbelen verloren geld.
Dobbelheit, znw. vr. i) Valschheid. 2) twee-

slachtigheid.

Dobbelice. Zie d o b l i t s e.
Dobbelcore, znw. m. Boete op het dobbelen

gesteld.

- meister, znw. m. Ambtenaar
belast met het toezicht op het dobbelspel.
Dobbelmoedieh, bnw. Dubbelhartig. — Dob-

Dobbelmeester,

belmoedicheit.
Dobbeloen , dubbeloen, znw. vr. Een gouden munt.
Dobbelredieh, bnw. Dubbelzinnig.
Dobbelschole, -schoel, znw. vr. Speelhuis.
Dobbelsindael, znw. vr. Neteldoek.
Dobbelsonne, znw. vr. Tweede zon, bijzon.
Dobbelspel, doj5j5ebel, -spil, znw. o. Dobbelspel.
Dobbelsteen znw. m. Dobbelsteen, teerling. Zie
taerninc.

Dobbeltongich, bnw. Dubbeltongig.
Dobben. Zie dubben.
Dobber, znw. m. Hout van het anker; ton, boei.
Dobbliche. Zie d o b l i t s e.
Dob(e)len. Zie dobbelen.
Doblier, dobblier, znw. m. Schaal, schotel.
Doblitse, dobbliche, dobbelice, dobbeliche, dobblise,
znw. vr. Eene kaars met twee pitten.
Doch, doch, docht. I. Als bijw. (voegw. bijw.).

i) Toch, immers, althans; werkelijk, inderdaad.
soms weinig in bet. verschillend van doe, ndl. „toen ".
— II. Als voegw. (bijw. voegw.). i) Evenwel, nochtans ; doch dat, hetz. als m a e r dat, n o c h t a n
d a t: a) doch, maar; zoodat eindelijk. b) hoewel,
ofschoon.
Docht. Zie ducht.
Docht. Zie doget.
Docht, dacht, znw. o. Gedachte.
Docht, andere vorm voor doch.
Doeht(e), daft, dochtbanc, znw. vr. Roeibank.
Dochte, Dochten. Zie ducht, duchten.
Dochter znw. vr. Dochter; dochter van (Claisdochter); geestelijke dochter; jonge dochter, meisje;
prinses; verklw. dochterkin, dochterl! n.
Dochtplanc. Zie dochtbanc, bij d o c h t e.
Dod, bnw. Gek, dwaas (oostmnl.). — Dodden,
ZW. ww. intr. Dwaas zijn.
Dode, doot, znw. m. (ook wanneer het van eene
vrouw wordt gebruikt). Doode, lijk.
Dodebare, doden-, znw. vr. Lijkbaar.
Dodebedde , znw. o. Doodsbed.
DOdeel, doll. Zie d o o t d e e 1.
Dodegraf, dodengraf, znw. m. Graf.
Dodehuns, -huis, znw. o. Sterf huis.
2)
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Dodeljje, doodelijc, doot(e)lj/c, -lic, bnw. i) Sterfelijk. 2) den dood ten gevolge hebbende; dootlike
(dodelike) sonden, doodzonden.
Dodelike, dootlike(n), bijw. i) Als een doode. 2)
zóó dat de dood volgt ; vreeselijk.
Doden, dooden, doeden, zw. ww. tr. i) Dood
ook van een deel van het menschelijk li--maken,
chaam : het doen versterven. 2) te niet doen, ongeldig maken.
Dodenambt, znw. o. Lijkdienst.
Dodenbare. Zie d o d e b a r e.
Dodenbedde. Zie d o d e b e d d e.
Dodendrager, znw. m. Drager (van eene lijk-

baar).

Dodengebeente, -biente, znw. o. Doodsbeen-

deren.

Dodengraf. Zie do Iegraf.
Dodendraver, znw. m. Doodgraver.
Dodensas, znw. o. Het dooden (van zich zelf),

het onderwerpen zijner lagere natuur.
Dodenroeper, znw. m. Aanspreker, bidder.
Dodensano, znw. m. Lijkzang.
Dodensare, mow. m. Steenen doodkist.
Dodenvat, znw. o. Doodkist.
Dodenvuur, znw. o. Brandstapel.
Doder, dodre, door, znw. m. en vr. Door van een ei.
Doder, znw. m. Doodslager.
Dodewonde, znw. vr. Doodeijke wond.
Dodinge, znw. vr. x) Het dooden. 2) het krachteloos maken van eene vroegere (rechts)handeling; de
akte waardoor men eene vroegere akte krachteloos
maakt.

Doe, do (z. aid.), bijw.- en voegw. — I. Als bijes.
i) Toen, op dat oogenblik: doe te tiden, toentertijd;
doe ter ure, op dat oogenblik; recht doe in desen
dingen, juist in dienzelfden tijd. 2) dan, van een
onbepaald en niet uitsluitend verleden tijdstip; ook
van de herhaalde werking gebruikt. — II. Als
voegw. Toen, ten tijde dat.
Doe, due, tusschenw. Toe! eig. imperat. van doen.
Doecht. Zie doget.
Doechsaem. Zie doochsam.
Doef, znw. Een deel van het orgel, waarschijnlijk: de prestant.
Doofde. Zie doofde.
D o eyen. Zie d o o y e n (te en z e Art.).
Doeyen, doien, doyen, bijvorm van doen.
Doec , douc, duec, doeke, znw. m. en o., verklw.
doekelkijn, duekel-, dukel-, dou(c)kel-, dokel-, docker-,
doeke-, doec-, doecs-, doecsken, mv. doeke, doekeren.
i) Doek, bewerkte stof. 2) doek als kleedingstuk:
a) hoofddoek. b) als overkleed, vgl. o m m e d o e c.

c) luier. d) de vrouwelijke kleedij in 't algemeen.
3) draagster van de doek, vrouw. 4) een lapje. 5)
vlies, ook als benaming van eene oogziekte: een
vlies over het oog.
Doecassise, znw. vr. Accijns op „doek".
Doeken, zw. ww. tr. Uit doek vervaardigen;
met doek bespannen.
Doeken bnw. Van doek gemaakt.
Doeccoffe
re, znw. o. Koffer voor linnengoed.
Doeesnider, znw. m. Lakensnijder.
Doectange, znw. vr. Zegeltang voor doek.
Doeevolre, znw. m. Voller.
Doel (dode, vr.), znw. m. en o. i) Greppel, als
grens tusschen twee landen, vgl. d o e lp u t. 2)
schietbaan. 3) strijd, gevecht.

Doelen. Zie dolen.
Doelen, zw. ww. intr. Schijfschieten.
Doelhans, znw. o. Gildehuis der schutters.
Doelmeester, znw. m. Ambtenaar belast met

het opzicht over de schietbanen en het schijfschieten.

— Doelmeesterschap.
Doelput s pit, znw. m. De greppel tusschen twee

akkers. Vgl. d o e 1, r).

Doelwachter, znw. m. Hetz. als doel meester.
Doelwaerde, -wairder, znw. m. Hetzelfde.
Doem. Zie d oom (damp).
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Doem, doom, znw. m. Naaf van een wiel.
doum, znw. m. i) Oordeel, vonnis. 2'
rechterlijke uitspraak, vooral: de uitspraak van hei
volk, tegenover die van den vorst.
Doem , dome, doeme, znw. m. Domkerk.

met dat; dal doet dat enz. kan èn beteekenen „dat
komt omdat" èn „dat maakt dat” al naarmate de
zin met dat subject of object is. 3) doen, laten, gelasten, in deze bet. met een onbep. wijs verbonden.
Meermalen is. doen d. nog. met een derde ww. verbonden, zoodat een van de beide ww. niet vertaald
kan worden („dus dede (hi) ... Merlyne nu soeken
doen "). 4) maken, in een zekeren toestand brengen;
te gemake doen. 5) zenden, brengen, plaatsen,
(„hi hadde tfolc in dat lant gedaen") ; ook verbonden
met voorz.: ane, achterwaert, ave, met, onder, op,
te; ter erden d., ter aarde bestellen. 6) volbrengen,
ten uitvoer brengen ; in de samengestelde tijden:
voltooien. 7) schoonmaken, in orde brengen. 8) geven,
ook : van zich geven; gedaen, aan het einde van
eene verordening. 9) bedragen, uitmaken. zo) te
doene hebben, noodig hebben ; het is te doen(e), het
is noodig; wat d. en hebben, niets te maken hebben
met; en es wat d., er is geen reden voor. i i) over
het deelw. gedaen, z. aid., vgl. ook d o e n d e (ge
Als intr. ww. i) Handelen, te-rundim).—I
werk gaan, vooral wale d., goed handelen ; dikwijls
met een volg. zin met ende, zoo goed zijn om.
(„nu doet wale ende bringet enz."). 2) met een
3den nv. van den pers. en een bijw., doen, aandoen,
(„du doets mi wee"). 3) het doen, het stellen. 4)
varen, het maken; wel d., welvarend zijn, de onbep.
wijs goetdoen, als znw., welvaren. 5) baten, afdoen.
6) waard zijn, gelden. 7) d. te ere dinc, bezig zijn
over iets. — IV. Als wederk. ww., oneigenlijk, en
steeds verbonden met eene bepaling. i) Zich maken,
zich aanstellen; hem ie voren d., zich onderscheiden,
zich op den voorgrond plaatsen. 2) met eene door
verschillende voorzetsels ingeleide bepaling; met
achter, ane, ave, buien, binnen, in, onder, te, tote,
ute, van, zich plaatsen, zich begeven, zich voegen, enz.
Doen, znw. o. i) Het handelen, doen; de daden.
2) zaken, aangelegenheden; ook: bezittingen. 3'
wijze van handelen, levenswijze, aard, natuur. 4'
wijze, manier. 5) zaak, feit, 6) d. wordt meermaler
gebruikt als omschrijving („et stopt des lichamen
doen", d. i. den lichame; ,vechten met stouten
doene", met dapperheid). 7) toestand („der jonc.
frouwen doen", de maagdelijke staat. 8) tijd. 9) nut,
dienst i o) macht is) drukte, beweging. 12) naam,

Doem ,

Doembier, -beer, znw. o. Emolumenten aan den
rechter in bier te betalen.
Doemdeken, dom -, znw. m. Deken van een
kapittel, oudste der domheeren.
Doeme , znw. vr. Veroordeeling ; schande.

Doemelsdach . Zie d o e m s d ach.
Doemen, duemen, domen, dommen, zw. ww. tr,

i) Oordeelen over; vooral van het laatste oordeel;
ook zonder uitgedrukt object: rechter zijn; als znw.,
rechtsmacht; ook wederk., zich beoordeelen. 2) ver.
oordeelen, afkeuren; ook wederk. 3) straffen. 4) uit
kwaad zeggen van iem. ; lasteren (God) ;-scheldn,
enen iet d., iem. iets ten laste leggen, ook zonder obj.
5) verkwisten, doorbrengen (oostmnl.). — Doemer,

doeminge.

Doemen. Zie d o m e n.

Doemenisse, doemnisse, - esse, znw. vr. i) Oor.
deel, beoordeeling. 2) veroordeeling.

Doemer, domer, -ere, znw. m. i) (Be)oordeelaar,

rechter. 2) veroordeelaar, berisper.
Doemesdach . Zie doemsdach.
Doemhere, do mhere, znw. m. Domheer, kanunnik.
Doemkerke, doom-, dom -, znw. vr. Domkerk.

Doemproost, doomkroost, domhrovest, dom hoofst,
domtroost, znw. m. Proost van een domkapittel.
Doemproostie, jrovestie, domjbroofstie, znw. vr.
De waardigheid van domproost.
Doemnisse. Zie doemenisse.

Doemsdaoh, doemes-, doms., domes-, dooms-,

dome-, doemels-, znw. m. Oordeelsdag, zoowel: de
dag van het „judicium personale," sterfdag, als van
het judicium generale, het laatste oordeel; sinen d.
hebben, den genadeslag ontvangen; die bevende d.,
de vreeseli'ke oordeelsdag.
Doemsdeel 1 znw. o. Het over iem. gesproken
vonnis.

Doemsel, znw. o. Veroordeeling.
Doen, doon, duen, onr. hulpww. en tr., intr. en
wederk. ww. Geb. wijs doe, doch; deelw. gedaen,
daen. -- I. Als hulpww. i) Met een ander ww. verbonden, drukt doen den tijd uit van het ww. in welks
dienst het staat („als natuer hem doet bewisen", zich

openbaart). 2) als vervangend hulpww., bekleedt het
de plaats van elk te voren genoemd ww. („Die
hebbic also lief, als iemen sine kindre doet"), vandaar dat ic doe ook de bet aanneemt van: dit is
met mij het geval. 3) doen wordt als hulpww. in de
bet van het koppelwoord verbonden met een bnw.
(„het doet goed met ghemake leven"), zijn (ook
zonder bnw.). --IL Als trans. ww. i) Doen, ver richten: a) (iet) d. met enen, iem. iets nadoen;
iet d. te, iets toedoen tot; te doene hebben met: a)
hebben aan, te maken hebben met, vleeschelijke
gemeenschap hebben met; het wale d., zich dapper
weren; schijnbaar intr. staat doen met een 3den nv.
in de bet. behandelen („wat hi sinen perde (d. i. „met
zijn p.") doen sonde"). b) met een znw. in den 4den
nv. verbonden, is d. eene omschrijving van een ww.
(„ghebede doen"); so vele d. dat, bewerken, tot
stand brengen; so (vele) d. ane enen, bij iem. uitwerken. c) met den pers. in den 3den en eene zaak in
den 4den nv., iem. iets aandoen, bewijzen, zoowel
iets goeds als iets kwaads; soms met eene bep. met
jegen, op of an in plaats van den 3den nv. d) in de
uitdr. en doe, en dede (en doet) en dede, en (ne)
hadde gedaen, indien (een persoon of zaak) het niet

faam.

Doen, bijw. en voegw., hetz. als d o e. — I. Als
bijw. z) Op dien tijd, toen. 2) dan. — II. Als voegw.
Toen, ten tijde dat.
Doen, bnw. Zie d o o n.
Doen, znw. Zie done.
Doende, bnw . Bedrijvig, werkzaam, levendig.
Doende, gerundium van doen; in dat doende,
door dat te doen.
Doenen. Zie d o n e n.
Doener . Zie doenre.
Doenljc bnw. Hetz. als doende, i).
Doenlijcieit, znw. vr. Vlugheid, bedrijvigheid,
levendigheid.
Doenre, doener, znw. m. Werker, dader.
Doensam, bnw. Hetz. als doende i).
'Doerch . Zie dor e, 3e Art.
Doerselen . Zie d o r s e l e n.
Doest, znw. m. Een graansoort, spelt.
Dof horn, znw. m. Doffer.

Doft, Doftbane . Zie docht, dochtbanc.
Doft, znw. Wachthuis (nederr.).

Dogedachteljjc, doochd-, deuchd-, bnw. Deug-

delijk, sterk.

Dogedachtich, doocht-, dueged-, bnw. Deugd-

zaam.

had gedaan, het niet had belet; ndl. „zonder". 2)
doen, maken dat, veroorzaken: a) met een onbep.
wijs verbonden: doen, laten. Meermalen is doen in
deze bet verbonden met een ww. dat in intrans.

DO g edaehticheit, deuchd-, doochd-, doocht-,
dueged-, duecht-, dogend-, -bede, znw. vr. Deugd,

opvatting moet worden genomen („dat hi dat velt
bedauwen doet", bevochtigt); d. verstaen, mede
een voorwerps- of onderwerpszin-deln.b)mt

Dogedel j o, doechd-, deuehd-, duechd-, duegd-,

voortreffelijkheid; edele daad, goed werk.

Dogede, znw. vr. Deugd; verdienste.
^]

duecklel jc, dogendel jc, dogeniljc, doochdentl jc, doecltdentlijc, duegenilijc, bnw. en bijw. — I. Als bnw.
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deugdzaam, edel; dogedelike werke, werken van
godsvrucht en deugd. 2) deugdelijk. 3) nauwgezet.
— II. Als bijw. dogedelike, -lic, -liken, -leke, dogen.
delike. i) Met kracht, gezag. 2) krachtig, luid. 3)
nauwgezet ; iet d. keren, goed opvatten. 4) oprechtelijk, in alle eer en deugd.

Dogedelijoheit , deuchdelicheit, deuchdeljcheit,
doegd(e)lijcheit, -bede, znw. vr. Voortreffelijkheid;
vriendelijkheid.

DO g edich,

dogendich, doogdich, doechdich, bnw.

Deugdzaam.

Dogedich, bnw. Lijdzaam.
Dogedieheit, doochd-, -bede, znw. vr. Voortref.
felijkheid, deugdelijkheid.
DO gedieheit, -bede, znw. vr. i) Lijdzaamheid.
2) lijden.
Dogeljjc, doechgel/c, doegeij/c, doochljc, bnw.
i) Krachtig werkend. 2) uitstekend; dogelike werke
(zaken), goede werken.
Dogelijc, doochljc, doechl jc, -lec, bnw. Lijdzaam ; voor lijden vatbaar.
Dogelijeheit dooch-, doeck-, -bede, znw. vr.
Voortreffelijkheid; d. seggen van enen, lof spreken
van iem.
Dogel jcheit, doockl-, doechl-, -bede, znw. vr.
Lijdzaamheid, geduld.

Dogelike, -lijc, bijw. Krachtig, flink.
Dogen, onr. ww. intr. perf- praesens (dooch,
doochs, dooch (doech, doch, doocht) ; dogen, dochte;
gedocht, gedogen. i) Deugen, waarde, beteekenis,
hebben: a) van personen; niet d. dat, niet waard
zijn dat. b) van zaken, ook in jur. zin, gelden; vaak
met een bep. met te of met een 3 nv.: a) goed,
nuttig zijn voor. b) goed, geschikt zijn voor. 2) baten,
helpen; wat dooch? waartoe dient? 3) goed, geschikt, gepast zijn; betamen; vooral met een volt.
deelw., eene elliptische uitdrukking („en dochte
ghespaert,” er diende niet gedraald te worden).
Dogen, doegen, zw. ww. tr. i) Lijden, gebukt
gaan onder leed; d. met enen, mededoogen hebben
met iem.; d. van breken, gebrek lijden. 2) gedoogen,
toelaten.

Bogen, znw. o. i) Lijden, smart; te d. sin met,
in smart zijn over. 2) lijdelijk zijn.
Dogendaehtieheit . Zie dogedachticheit.
Dogende, doegende, duegende, doegent, doegend,
duegent, bnw. Deugdelijk, voortreffelijk.
Dogendel "e. Zie dog ede lij c.
Dogendie h. Zie d o g e d i c h.
Dogent. Zie d o g e n d e.
Dogentheit, -hede, znw. vr. Deugdzaamheid,
edel karakter, deugdelijkheid.

DOS; et doeget, doocht, doecht, deucht, doegt, due.
get, duegi, docht, doltent, dogede, znw. vr. i) Deugd,
deugdzaamheid; riddereer; ojb d., met een beroep
op iemands riddereer; dor d., bij iemands riddereer.
2) in 't alg., het goede, iets goeds (moreel en materieel); enen in dogeden sj5aren, iem. in het leven
en in het bezit van de geluksgoederen laten; in
dogeden (hem) keren, op het goede gericht zijn; iet
in doechden verzinnen, verstaen, nemen, iets goed
opnemen; iet in dogeden, dore doget doen, iets doen
uit edele beweegredenen; om d., om best wil; enen
te dogeden leggen, tot lof spreken van iem.; d. van
enen sj5reken, horen. 3) goedheid, gunstbetoon, van
God en menschen, vooral van hooggeplaatste personen; dore d., uit goedheid, weldadigheid; ook
concreet: gunstbewijs; (an) enen (ene) d. bewisen,
iem. eene gunst, dienst bewijzen. 4) kracht: a) wel.
doende kracht, invloed. b) mannelijke kracht, dapperheid. c) sluimerende (genees)kracht. d) innerlijke
kracht; ter d., ter dege; ter d. letten, inspannen,
ten top voeren. 5) goede eigenschap, ook van dieren
en zaken, b. v. van een jachtvogel. 6) iedere groote
daad; groote daden, ook: goede werken.
Doget, dooget, znw. vr. Lijden Hetz. als d o ge n,
3de Art.

Doge'tgelt, duecht- deucht-, znw. o. Eene be-
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boning gegeven voor goed, deugdelijk werk, bij de
lakenbereiding.

Dogetheit, doeget-, znw. vr. Voortreffelijkheid,
ook : goede eigenschappen.
Dogetsam, doecht-, doech-, -saem, -saemlj/e,
doechtsamlijc, bnw. Deugdzaam.
Dagge, znw. m. (o. ?). Vischschuit.
Dog'er, znw. m. Hij die met een sleepnet vischt(?).
Dopeh, doegech, dogech, bnw. Lijdzaam.
Dolen, doeyen, bi vorm van doen, ww.
j

Doyen, Doyentl ike. Zie d o o y e n, enz.
Doys, deus, znw. m. De twee op den dobbelsteen.

DOyt. Zie duit.
Doe. Zie d o c k e.

Doke. Zie doec.
Dooke, znw. vr. Pop.

Docke, mac, znw. vr. Klos, blok.
Docke, znw. vr. Benaming van allerlei planten,
hoef blad, plompe, kliskruid, wilde zuring.
Docke , znw. vr. ; doc, dock, znw. o. Scheepsdok.
Doekelen, zw. ww. intr. Zie d u c k e 1 e n.
Doeken. Zie d u c k e n.
Dockenspel, dockesftel, -sjbul, -s^il, znw. o.

Poppenkast, marionettenspel.

Docsael, doxael, znw. vr. Galerij in de kerk,
de koorzangers; oksaal.
Doctoor, -eur, znw. m. Geleerde, leeraar. —

vooral voor

Doctoorschap. Doctoraet.

D ootrinale, -nael, znw. m. Leerboek, bep. voor
zedekunde.
Doctrine, -trijn, znw. vr.; die hemelsehe d.,
benaming van Christus en Maria.
Doetrineren, zw. ww. tr. Onderwijzen.
e.
Dol, znw. Zie dolle.
Dol, dul, bnw. Dom, dwaas, onnoozel; dol, gek:
d8lle liede, kranzinnigen; dol van, dol op, verzot
op; van dieren, dom, redeloos. — Dol dul, bijw.

Dol , dul, znw. m. Een dul, een zot, dwaas; eene
zottin; die dulle, het onverstandige volk.
Dolbomen , zw. ww. tr. Ene sehute d., van roeipennen of dollen voorzien.

Dolael, dolail, znw. Eene soort aal.
Dola e. Zie dootlage.

Doic §

dolc, znw. m. Wond (friesch).

Dolehmate , dolix., Eene wond van een bepaalde

grootte (friesch).
Dole, znw. vr. i) Onzekerheid aangaande den te
volgen weg; in (aen) d. gaen, aan het dwalen gaan;
ook: doolweg. 2) onzekerheid, onrust. 3) de toestand van den geest, waarin men zich zelf geen
meester is: a) bedwelming, bewusteloosheid. b) ver -

warring, verbijstering.
Dole. Zie dooi.

Dolege. Zie d o o t l a g e.
Dolen, zw. ww. intr. i) Dwalen, onzeker zijn
omtrent den weg, van den weg af raken. 2) onzeker zijn omtrent iets (gen.). 3) dwalen, feilen, zich
vergissen; een misslag begaan; ook: zich verspreken. 4) zijne bewustheid verliezen.
Dolen, zw. ww. tr. (oostmnl.). i) Verdragen, dulden. 2) gedoogen, zich schikken in iets.
Dolendrane, dolende dranc, znw. m. Bedwelmende drank, slaapdrank.
Doleren, doleeren, zw. ww. intr. Onzeker zijn,
dwalen.
Doleren (h em-), zw. ww. wederk. Zich beklagen,
klagen over.
Dolfijn e a'ol^hyn, doffijn, deljn. i) Dolfijn. 2)
kaproen, kap.
Dolheit, dulheit, dulhede, dullede, znw. vr.
Dwaasheid, domheid, zinneloosheid, waanzin.

Dolhernich, bnw. Waanzinnig (oostmnl.). -- Dol -

hernicheit.
Dolhnna, dul-, -huys, znw. o. Dolhuis, krank -

zinnigengesticht.
Dolinc, dailinc, znw. m. (oostmnl.). Een vlug,
levendig mensch. Vgl. d o o 1, bnw.
Dolinge, znw. vr. i) Dwaling, onzekerheid aan-
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gaande den weg. 2) verkeerde meening. 3) vergissing; misslag. 4) bedwelming, flauwte.
Dolc (wond). Zie do 1 c h.
Dolcoene, dul-, -coen, bnw. Vermetel, roekeloos. -- Dolcoenheit, dul-.
Dollaert , dullaert, znw. m. Dolkop, domkop,
domoor.
Dolle, dol, znw. vr. Roeipen, dol.
Dolle, znw. m. en vr. Dolk, degenstok. —

Dolmesse.
Dollen, dullen, zw. ww. intr. i) Razen, dol zijn.
2) Duizelig zijn.
D ollike, dullike, bijw. Op eene domme, gekke,

onverstandige wijze.
Dolouve. Zie d i l u v i e.
Doiphijn . Zie dolfijn.
Dolschap, - scheje, znw. vr. Razernij.
Dolsinnich, dul-, bnw. Dolzinnig, krankzinnig.
Dom, *dumb, domj, bnw. Dom, dwaas.
Dom (domkerk). Zie d oe m.
Dom (oordeel). Zie doem.
Domdeken . Zie d o e m d e k e n.
Dome, doeme (domkerk). Zie doe m.
Domeinen, dery-, znw. o. mv. i) Heerlijke goederen. 2) heerlijke rechten. 3) de gezamenlijke ei gendommen, rechten en inkomsten van den Staat.
Doment doemen, zw. ww. intr. r) Vochtig worden of zijn. 2) nevelachtig zijn, dampen. 3) dampen, uitwasemen. — Domende,
-

m h*c , Domicheit.

Domingo Do

Domen, zw. ww. tr. Onderwerpen, bedwingen.
Domen, Domer . Zie doemen, doemer.
Domesdach . Zie d o e m s d ach.
Domino znw. m. vocatief. Mijnheer! heer!
Domme!'. Zie d u m a e 1.
Dommelen, W. ww. intr. Een dof geluid geven,

brommen. —

Dommelinge.
Dommollke, domelike, dom like, dummelike,
bijw. Op eene domme, dwaze, onverstandige wijze.
Dommelmmetten, znw. vr. mv. Een bepaalde
kerkdienst op Goeden Vrijdag, metten die van een
zeker gedruisch of leven vergezeld gaan.
Dommeiweke, znw. vr. De week voor Paschen.
Dommen, dummen, zw. ww. — I. Trans. Dom
maken. — II. Intr. Dom zijn.

Dommen. Zie doemen.

Dommen, domften, zw. ww. intr. Dreunen, een

dof geluid maken; ook: donderen.

Domp. Zie dom.
Domp, znw. m. Damp, walm.

Donderinge, donringe, znw. vr. Gedreun, ge-

druisch.

Donderoloot, donre-, znw. m. Looden of steenen

kanonskogel.

Donderernut, znw. o. Buskruit.

Donderschueri znw. m. Donderbui. Zie s c h u u r.
Dondersiach, donre-, znw. m. i) Donderslag;

ook: bliksemstraal. 2) de bliksem, als wapen vanjupiter.
Dondersteen, donre-, znw. m. Dondersteen,
donderkeil.
Dondersteen, donre., znw. m. Hetz. als b u s s e s t e e n en b u s s e c l o o t, steenen kanonskogel.
Donderweder, dondre-, znw. o. Onweer.
Done, doon, znw. m. en vr. i) Zangwijze, deun;
vklw. doonkijn, -ken, -he, deunken, liedje. 2) toon,
stem, geluid. 3) ene lange doene, een langen tijd.
Done, doen, doen, duene, duen, bijw. i) Stijf,
vooral van spanning. 2) vast. stevig. 3) zeer, hard.
4) spoedig. 5) vlak tegen, vlak bij.
Bonen, tenen, duenen, zw. ww. intr. i) Dreunen,
ook : weergalmen. 2) woeden, tieren. — Doninge .
Dong, donge, znw. Mest, vuil.
Done, znw. m. (vr. ?). i) Onderaardsche kelder,
dienende om te weven of om graan te bewaren. 2)
hooger gelegen woonplaats in een laag land.
Denkel, donckel, bnw. i) Donker, zonder glans.
2) onbekend, duister. — Donkeiheit, Donkelike.
Donkelen, zw. ww. — I. Trans. Donker maken,
verdonkeren, van licht: uitdooven. — II. Intr.
Donker worden.
Donken . Zie dunken.
Donker, doncker, bnw. en bijw. -- I. Als bnw.
i) Donker, waar geen licht is. 2) duister, onduidelijk; d. verstant, moeilijkheid in het verstaan, onduidelijkheid. 3) verborgen, geheim. 4) van de stem,
dof. 5) streng, somber, van het gelaat. — II. Als
bijw. Donker.
• Donker, znw. o. i) Duisternis. 2) punt van geschil. Vgl. d on k er he it, 3).
Donkerachtich, bijw. Een weinig donker ge-

kleurd.

Donkeren, zw . ww. tr. en intr. — I. Trans.
II. Intr. Donker worden.
Donkerheit, doncker-, znw. m. i) Duisternis. 2)

Verdonkeren. —

onbekendheid. 3) onduidelijkheid, punt van geschil.
Donkercamere , znw. vr. Donkere gevangenis.

Donkeringe, znw. vr. Schemering.

Donkert jj cheit, -bede, znw. vr. Donkerheid.
Donkerlik e, bij w. Onduidelijk.
Donkerlinge(n), bijw . Bi d., in het donker.

Dompen . Zie v e r do m p e n (verstikken).
Dompelike . Zie d o m m e l i k e.

Donkernisse, - nesse, znw. m.
duisterheid, onduidelijkheid.
Donne . Zie doon.

Dompheit .

Donninge.

Dompelen. Zie indompelen.

Dompen . Zie domme n (3de Art.).

Zie d o m h e i t.
Domphoren, znw. m. Snuiter; ook: roerdomp.
Domkerke r Domproost . Zie doen .
Donaet, znw. m. i) Een leek die zich en zijne
goederen ter beschikking van een klooster stelde;
vr. Domtinne. 2) een leesboek op scholen.
Dondeine, -deyne, znw. vr. Een belegeringswerktuig, een soort blijde.
Donde
r, dondere, donre, znw. m. i) Donder,
ook: donderslag; eeusche donder, de hel. 2) hetz.
als dondercruut, buskruit.
Donderbaer(t) znw. vr. Naam van eene plant,
huislook; ook donderbone, donderlooc.
Donderblat, donre-, znw. o. Hetzelfde.
Donderbussen donre-, -bosse, -bus, znw. vr. Alg.
naam van vuurwapenen, bep. kanon, vuurmond. -,

Donderbuscloot, -cruut, - poeder, - steen,
schieter.
Donderbusmeester, donre-, znw. m. Artillerie
-oficer;
ook dondermeester.
Donderdaeh, donre-, doenre-, dunre-, donres-,
donders -, znw. m. Donderdag.
Donderen donren, onpers. en intr. ww. — I,
-

Onpers. Donde
ren. -- II. Intr. Dreunen.

i) Duisternis. 2)

Bonnen, zw. ww. intr. Uitrekken, spannen. -

Donre. Zie donder.
Dense. Zie d o n s t.
Donslach, donsslach, don/slack, dunslack, dust
slack, znw. m. Een slag waardoor een buil ontstaat
doch geen bloed gestort wordt, vuistslag.
Donst, dunst, dust, doest, doust, znw. =) Stuifmeel. 2) dons, plantenhaar; ook donse.
Dooehdel ^"p e Dooehdentl 'e . Zie d o g e d e l ij c .
Doochd1 ch Doo ehdiche de. Zie d oge di c h.
Dooehdaeh^tieheit . Zie d o g e d a c h t i c h e i t.
Doochsam, doochtsam. Zie d o g e t s a m.
Dooehsam , doechsam, bnw. Lijdzaam, geduldig.
Douchsamheit . Zie dogetsamheit.
Doochsamheit, doochsamicheit, znw. vr. Lijdzaamheid.
Doochsiec, bnw. Naam van eene ziekte van
rundvee.
Doof, doove, douf, doef, bnw. — I. Van personen,
Versokt, gevoelloos; stompzinnig; enen d. maken,
hem in de war brengen. 2) gek, dwaas. 3) doof,
geen gehoor hebbende. — II. Van zaken. i) Ijdel,
onnut. 2) dof. 3) levenloos, dor; doof/zout (oostmnl.),
dood hout, brandhout. 4) doof, van kolen.
-

DOOF.

Doof, znw. m. i) Een krankzinnige. 2) een doove.
Doolde ) doefde, znw. vr. Krankzinnigheid.
Doofheit 9 , znw. vr. Doofheid.
Doofsmalnch, bnw. Smakeloos.
Dooget. Zie doget.
DOOI. Zie d o e c.

Dooyen, doyen, zw. ww. intr. Wegkwijnen,
smachten, ook van verlangen, liefde.
Dooyen, doyen, zw. ww. intr. Dooien, smelten,
van ijs.
Dooyentlike, doyentlike, bij w. Smachtend, innig,
smeltend teder.
Dooi, dole, znw. m. Kleine kraai.
Dool, dail (nederr.), bnw. Vlug, levendig.
Doolage. Zie dootlage.
Doolnesse, znw. vr. Dwaling.
Doolwech, znw. m. Doolweg, dwaalspoor.
Doom, doem, znw. m. Damp, wasem.
Doom (naaf). Zie doem.
Boon, doen, duen, don, donne, bnw. Gespannen,
strak, stijf.
Doop. Zie dope.
Doopsel(e), doeksel, znw. o. Doop. Dat d. anevaen, zich laten doopen.
Door, en de samenstellingen, voorz. en bijw.
Zie dore.
Door, doer, znw. o. Deur, poort. Zie dor e.
Door, ier, dore, bnw. Dwaas, gek.
Door, doer, dore, doere, znw. m. Een dwaas, gek.
ook: lichtzinnige dwaas.
Doorachtich, dorachtich, bnw. Dwaas, dom, onverstandig.
Doorch, doerch. Zie dor c h.
Doorgader,, znw. m. (oostmnl.). Valdeur.
Doorgebint, duergebint. znw. o. Samenstel van
balken (ook van een houten sluis) waarin de deuren
hangen.
Doorhangel, doer-, znw. m. Deurhengsel, scharnier; ook doorhake.
Doorheit, doer-, dor, -hede, znw. vr. Dwaasheid,
lichtzinnigheid; ook.: eene (zotte) verschijning.
Doorhoeder, znw. m. Deurwachter.
Dooriser, dorvser, znw. o. Kram, hengsel.
Dooroleet, duer-, znw. o. Deurbehangsel, portière.
Doorijic , doer-, dor -, bnw. Dwaas, gek.
Doorlike s doer-, dor -, bijw. Dwaaslijk.
Doorn, Doorni jn enz. Zie d o r n, d o r n ij n.
Soogerheit. Zie dorp, enz.
Doorp, Doorper,
Doorpel , Doorpale. Zie d or p e 1.
Doorpost, dore., znw. vr. en m. Deurpost.
Doorstile, dore-, doerstijl, znw. vr. Deurstijl,
-post.
Doort i doirt, znw. m. Dolik. Doortich, vol dolik.
Doorwachter, doer-, dure -, dore-, znw. m. Portier. Vr. doorwachtige.
Doorwaerder(e), doer-, dore-, dure -, dor -, doorwaerder, doorweerdere, doorwardere, dorwarder, dor
znw. m. Deurwachter, portier.
-werd(),
Doorwaerdesse, dorewaerdesse, -waerresse, doorwaerdige, doerwaerdege, dor -, doerwerdige, znw.
vr. Het vrouwelijk van doorwaerder.
Doot, doet, dood, znw. vr. en m.; mv. dode, wijzen
van sterven, sterfgevallen. i) Dood; ter d. bringen,
den dood doen vinden, de oorzaak zijn van iemands
dood; oh die d. sijn, op sterven liggen; veeg zijn;
ter d. halen, doodelijk haten; ter d. gewond, doodelijk gewond; quader d. (gen.) sterven: ter eerster
(ierster), ter tester d., bij den dood van den eerststervende, bij of tot den dood van den langstlevende.
2) met verschillende ww. verbonden. Die (den) d. doen,
sterven; die (den) d. liden, hem ondergaan; in dez.
bet, ook die (den) d. smaken, Plegen, kiesen, ver kiesen, ontfaen, nemen, werven. 3) in de uitdr. te d.
en ter d., met een ww. verbonden; te(r) d. sloren,
doodslaan, dooden; te d. steken, doemen, jugieren,
schieten, stenen. bringen, «'niesen, vallen; van live
ter doof, varen, bringen, comen.
Doot, doodt, doet, bnw., eig. deelw. i) Dood, le-
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venloos. a) van levende wezens ; vooral in de uitdr.
d. sijn en d. hebben ; d. sijn a) gestorven zijn.
gedood zijn. ') verloren zijn ; d. hebben, gedood
hebben. b) van levenlooze zaken; doode namen, na
overledenen, de overledenen zelf; dode-menva
stroom, eb; dode bant, rechtsterm : a) clagen metier doder bant, wanneer een moord gepleegd was,
werd in plaats van het geheele lichaam des verslagenen de hand als corpus delicti" voor het gerecht
dode bant,
vertoond (soms eene hand van was).
ook in een ander geval vertegenwoordiger van den
persoon eens overledenen, dus : een overledene; ook:
met
eene schuldvordering jegens een overledene.
bant in de bet. van zijde (van verwantschap) bet.
dode bant de verwanten van een verslagene. d)
dode kant, als symbool der onvervreemdbaarheid;
goede in der doden bant, goederen behoorende aan
zedelijke lichamen of geestelijke gestichten ; dode
hals, een doode ; een doden hals beseften, enen doden
beseften, borgstellen, indien men een doodslag heeft
gepleegd. 2) te niet gedaan, nietig, krachteloos, van
rechten. 3) dode cole, doove kool (tegenover levende
cote). 4) bleek, van het gelaat; comp. dooder.
Doot znw. m. Hetz. woord als het vorige als
znw. geb
ruikt in den sterken vorm ; ook in den
zwakken vorm dode. Een overledene.
Dootban, eig. -bant, - bande, -banede (friesch),
znw. Aanklacht wegens doodslag; ook: de doodslag zelf.
Dootbare, doodsbaar. Zie d o d e b a r e.
Dootbedde, znw. o. Sterf bed. Vgl. do d e b e d d e.
Dootbier, znw. o. Lijkmaal (oostmnl.).
Dootdeel, dodeel, doetdeel, doedel (gron.), znw. o.
Manslag.
Dootdrachtieh, bnw. Doodaanbrengend, moorddadig.
Dootdrager. doden -, znw. m. Lijkdrager, drager.
Dootgebeente, -gebeent, -gebient, znw. o. Doods
-bendr.
Dootgelt, znw. o. Het geld dat door ieder lid
in de kas eener vereeniging moet worden gestort
als tegemoetkoming voor de bij overlijden door de
broederscha te bekostigen zielmissen.
gen1 -geslegen. Zie do o t s 1 a gen.
Dootgesla
Dootgewont, bnw. Doodelijk gewond.
Dootgraf, znw. o. Graf. Vgl. d ode graf.
Dootgravere, doden -,- graver, -grever, znw. m.
Doodgraver.
Dootkiste, znw. vr. Doodkist.
Dootoleet, doet -, znw. o. Doodkleed, lijkwade.
DOOtcoop, doetcoe0, znw. m. Eene zekere som

P)

:

P)

r)

gelds, die betaald moet worden als het leen bij den

dood van den leenman in andere handen overgaat.
Dootcussen, znw. o. Kussen, waarop een doode
rust, lijkkussen.
Dootlage, doodlage, dool-, dolage, dolege, ook:
dootlaeck, znw. vr. Moeras, slijkpoel. Van lake, lage,
poel.
Dootlijc, dootlike. Zie do del ij c.
Dootnepe, znw. vr. Doodvlek, -blauwe plek op
het lijf.
Dootquale, doet -, znw. vr. Doodelijke ziekte.
Dootschrene, -schrine, -schrjn, znw. m. Doodkist.
Dootschult, doo&chult, doetschout, znw vr. i) De
uit den dood van iem. voortvloeiende kosten. 2) bepaaldelijk het bij versterf of opzegging van lidmaatschap verschuldigde geld aan eene broederschap,
waarvan iem. lid was. 3) die d. betalen, overlijden.
Dootshovet, - hooft, znw. o. Doodshoofd.
Dootschutte, znw. m. Doodelijke pijl, pijlschot.
Dootsiec 2 bnw. Doodziek.
Dootsieete, znw. vr. Doodelijke ziekte.
Dootslach, doet-, znw. m. t) Doodelijke slag;
den d. ontfaen. 2) manslag; enen in enen d. leggen,
iem. schuldig verklaren aan een doodslag.
Dootslachte, - slacht, znw. vr. Hetz. als d o o t.
s 1 ach; ook dootslaginge.
Dootslachtinge, znw. vr. Slachting.
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Dootslachtich, bnw. Een manslag begaan heb-

bende.

Dootslaen, dootsteken 1 enz. Zie bij do o t, bnw.
Dootsiagen. Hetz. als d ó o t s 1 a e n; z. ald.
Dootslagen -slegen, geslagen, geslegen, deelw.
?

en bnw. — I. Als deelw. Doodgeslagen. — H. Als
bnw. Doodelijk hatende ; d. viant, geslagen vijand.
Dootslager, doet-, - sleger, znw. m. Doodslager.
Dootslaginge, znw. vr. Doodslag.
Dootsnicke, -snucke, znw. m. Doodsnik; die

dootsnueken halen.

Dootsonde, znw. vr. Doodzonde. -- Dootsondelie.
DOOtstat, znw. vr. Sterf huis.
Dootsteke, znw. m. Doodsteek.
Dootvaer, -varu, bnw. Hetz. als d o o t y aruwich.

Dootvede, doetveede, dooiveete, znw. vr. Bloed
vijandschap.

-vet,dolijk

Dootvaruwe, -verwe, znw. vr. Doodskleur.
Dootvaruwlch, -verwich, bnw. Doodsbleek.
Dootval, znw. m. Dood door een noodlottig toeval.
Dootvat, znw. o. Doodkist.
Dootvete. Zie dootvede.
Dootviant, doetviand, znw. m. Doodvijand.
Dootwaert, deed- (Te(r) -), bijw. uitdr. Ten doode.
Dootwonde, doet-, znw. vr. Doodelijke wond,
genadeslag. Vgl. d o d e wo n d e.
Dootwondich, bnw. Doodelijke wonden toe-

brengende.

Dootwont, doet., bnw. Hetz. als do o t g e w on t.

Dop, doAbe, dui, znw. m. i) Schotel, pot. 2) bast,
schil, doch steeds van iets dat min of meer rond is.
4) tol. 5) knop, knoop, als versiersel.
Dope, doepe, znw. vr. Doop, indompeling.
Dopen, doóhen, doepen, zes. ww. tr. i) Doopen;
hem d., zich laten doopes. 2) indoopen. -- Dopinge.
Doper, doff ere, znw. m. Dooper.
Doppe. Zie dop.
Doppen, indoopen. Zie d o p e n, 2).
Doppen, zw. ww. intr. Tollen.
Doppen, zw. ww. tr. Van den dop ontdoen.
Dor. Zie dorre.
Dorachtich, dorechtich. Zie door ach tic h.
Doroh. Zie dore.
Dordat, voeges, i) Om reden dat, omdat. 2) opdat.
Dorde. Zie derde.
Dordeel, Dordendeel. Zie derden d e e 1.
Dore, znw. m. Dwaas. Zie d o o r, Ode Art.
Dore, doer, dure, doere, door, znw. vr. Deur.
Vklw. dorekjin, doorkm. Beslotenre dore, beslotenen
doren, beloken(r)e dore (absolute nv.), met gesloten
deur; oftenre doren, met open deur; over die derde
dore (of: dat derde huus) gaen, drie deuren ver
gaan; enen dore ende dorpel wisen, iem. de deur
wijzen, rechtens bevelen het huis te verlaten; dore
van hemelrike, gezegd van Maria.
Dore, dor, doer, dur, dure, duere, doorch, dorch,
voorz. met den 3den en 4den nv, en bijw. -- I.
Als voorz. i) Door, door-heen, in den zin van: eene
ruimte doorloopende tusschen twee zelfstandigheden.
2) ondanks, in weerwil van; vooral in dore dat,
dore al dat, niettegenstaande. 3) vanwege, om reden
van: a) om, terwille van, ter uitdr. van een beweeg
buiten ons, met den 3den of 4den nv, van-grond
een persoon of eene zaak; d. Gode (geven), om
Gods wil (geven) ; d. dat, daarom; d. das (des, dies),
daarom; d. dies wille dat, d. das dat, d. dat, daarom,
omdat; ook: opdat.. b) wegens, uithoofde van, een
beweeggrond of reden uitdrukkend in ons zelven;
d. enes wille, om den wille van iem.; d. liefte wille,
uit genegenheid; d. (die) noot, uit noodzaak; d.
genen) noot, in geen enkel geval. — II. Als bijw.
i) Door door - heen, van ruimte; ook met een
voorz. verbonden; al d. ende d. a) van plaats, door
en door. b) van tijd, voortdurend. 2) door, lang, van
tijd, vgl. a 1 d o r e. 3) in hooge mate, zeer; d. ende
d.; dorearm, dorebequame, doreblode (zeer bang), do-

redieft, dorediere (zeer prachtig), doredroge, dare.
dronken, -drunken, doreëdel, doredel: a) van personen, zeer edel. b) van stoffen en voorwerpen, zeer
fijn ; dorefel: a) van personen, zeer boos, b) van
zaken, zeer hevig; dorefier, zeer trotsch zeer schoon;
doregerne (-gaerne), doregoei, doregram, doregrau,
doregroot, dorehart, dare/tat (zeer gehaat), doreheet,
dorekerstfn (zeer christelijk), doreclare, doreclene,
dorecont, dorecuusch (dorkuseh), dorelief, doremenieh,
doremoedernaect, dorenaect, dorenauwe, doreout
(stokoud), doreftackers (erg melaatsch), doretreeieus,
dorequaet, dorerene (dorereine), dorerike, doreroot,
doreschone, doresere (bovenmate), doresimbel, doresnel,
doresoet (doresuet), doresondich, dorestare (-staerc), lore•
stranc (zeer sterk), doresware, doreswart (doreswert,
dorswert), doretrouwe(like), dorevast, dorevlitelike,
dorevol, dorewale (dorewel), dorevolmaect, dorewelgeraect (voortreffelijk), doreweec, dorewit, dorewreet.

Dorearbeiden, doer-, zw. ww. tr. Folteren, pij

-nige.

Dorearm, dorar,n. Zie dor e, bijw. 3).
Dorebaiet, bnw. Een d. schift, hetz. als een

schip met een doorgaende balc, zie b a 1 c , 2).
Dorebequame, dorbequame. Zie d o r e, bijw. 3).

Dorebersten, st. ww. intr. Openbarsten, splijten.
Dorebieken, deer-, zw. ww. tr. Doorsteken,

doorstooten.

Dorebiten, doer-, dor-, st. ww. tr. scheidb. én
onscheidb. Doorbijten, doorknagen.
Doreblenken, doerblinken, zw. ww. intr. scheidb.
Dóórschijnen.
Doreblicken , zw. ww. intr. Dóórschijnen.
Doreblode, doet-bloot, doerbloet. Zie d ore, bijw. 3).
Dorebloet, bnw. Van bloed doorweekt.
Dorebintsen, zw. ww. tr. onscheidb. Stuk kneuzen.
Dorebodelen, zw. ww. tr. onscheidb. Doorsteken, dooden.
Dorebootscappen, door-, zw. ww. intr. onscheidb.
Hetz. als d ore p r e dike n (z. ald.).
Doreboren, doorboeren, zw. ww. tr. scheidb. en
onscheidb. Doorboren. — Doreboringe.
Dorebouwen, zw. ww. tr. onscheidb. Doorploegen,
of ook: doorkneden; met drucke ende liden doorbouwet werden.

Dorebouwet, deelw. bnw. Overal bebouwd, sterk
bevolkt.

Dorebraden, door-, st. ww tr. en intr. — I.
Trans. Gaar braden. — H. Intr. Gaar worden.
Dorebraken, door-, zes. ww. intr. Door iets heen
breken, zich een doortocht banen.
Dorebranden , door-, zes. ww. tr. onscheidb.
Verbranden, platbranden. (Een lent) doreheriën ende
d., doreroven ende d., te vuur en te zwaard verwoesten; liede dorewonden ende d., te vuur en te
zwaard vervolgen.
Dorebrandich, deur-, bnw. Verterend, van vuur.
Dorebreken, door-, dor -, st. ww. tr. en intr.
scheidb. — I. Trans. i) Doorbreken, vooral als krijgsterm; ene scare dórbreken of dorbréken, eene leger
wanorde brengen, vernielen. 2) door--afdeling
wonden, toetakelen. II. Intr. Door midden breken ; van dijken, doorbreken; doirbrekich werden.
Dorebringen, door-, -brengen, zw. onr. ww. tr.
i) Doorbrengen, den tijd. 2) het d., het zoo ver
brengen, iets gedaan krijgen.
Dorebroeyen, door-, zw. ww. tr. i) Met kokend
water begieten. 2) een gemoed, in vlam zetten.
Dorebusen, duer-, zes. ww. tr. Water d., water
door eene buis laten loopen.
Doredelen, dor-, zw. ww. tr. Middendoor deelen,
splijten.
Doredelinge, dueredelinge, znw. vr. Afdeeling,
doordeeling.
Doredelven, doir-, dore-, st. ww. tr. onscheidb.
Doorgraven en doorgráven.
Doredevelen. Kuipersterm; enen bodem d., met
het klinken van de hoepels om een ton den bodem
doorslaan. Vgl. de u vel (d e vel).

DORECLO VEN.14$

DOREDOEN.

Doredoen, door-, st. onr. ww. tr. Doorhalen,

uitdoen.

Doredolen, door-, zw. ww. tr. onsch. DoorDoredragen, doer-, dor -, st. ww. tr. onscheidb.

dwalen.

Doortrekken, vervullen.
Doredrenken, door-, zw. ww. tr. Iem. (iets) met
iets begieten ; doortrekken, drenken.
Doredrillen, dor-, zw. ww. tr. Doorboren met
een drilboor.
Doredring en, st. ww. tr. en intr. — I. Trans.
ets heen dringen. DoordringeDoor iets
lij e, doordringbaar. — II. Intr. Dóórd ringen.
Doredrinken, duer-, dor-, st. ww. — I. Trans.
onsch. Doortrekken, doordringen ; vooral in het deeles.
doredronken, doordrongen, doortrokken; vervuld.
— 11. Intr. Dóórdrinken, opdrinken.
Doredriven , dor-, zw. ww. tr. onscheidb. — I.
Onsch. Doordringen, vervullen. ' II. Scheidb. i)
Vee, door eene plaats drijven; goederen, vervoeren.
2) tot stand brengen, volvoeren (ook onscheidb.). 3)
tot iets drijven, aansporen.
Doredromen, disere-, zes. ww. — I. Intr. Dóórdringen. — II. Trans. Doordrijven.
Doredronken, bnw., zie dor e, bijw. 3). — Deelw.,
zie doredrinken.
Doredraeken, zw. ww. tr. Uit iets persen; met
geweld, door drukken of steken met een scherp voor
te voorschijn brengen.
-werp,
Doredrupen, door-, st. ww. — I. Intr. onsch.
Doortrekken.
Doordruipen, (door)lekken. — II. Trans.
Doredubben, doir-, zes. ww. tr. onsch. Doorgraven, ondergraven.
Doreëdel, doredel. Zie d ore, bijes. 3).
Doreëren, -eriën, zes. ww. tr. onsch. Doorploegen.
Doreërgen. Zie doreheriën.
Doreersnoer, znw. o. Vergulde haarband of lint.
Doreëten, doreten, st. onr. ww. — I. Trans.
onscheidb. Dooreten, verteren. — II. Intr. Dóóreten,
opeten.
Dorefel, Dore$er. Zie dor e bijw. 3).
Doreflammen. Zie dorevlam men.
Doreformen, doer-, zw. ww. tr. Doortrekken.
Doregaen, door-, dor-, deer-, dorgangen, onr.
st. ww. tr. en intr. — I. Trans. (scheidb. en on scheidb.). i) Door iets heen gaan, doorreizen. 2)
doordringen, vervullen. 3) doorboren. 4) lijden, doorstaan. -- II. Intr. I) Doormidden gaan. 2) dóórgaan,
dóórloopen ; doorgaan, plaats hebben, geschieden
ende doirgaen. 3) dóórdringen.
Doregaende, door-, deer-, doer-, doir-, bnw
i) Doordringend, scherp. Als rechtsterm doregaende,
deur-, deer- waerhezt, de eens in een jaar in bepaalde districten plaats hebbende enquête naar misdaden, die daar waren gepleegd. 2) doorlóópend,
zich van één punt tot een ander onafgebroken uit
doorgaende Poelen; doorgaende veresteren,,-streknd;
vensters die de geheele breedte van een muur beslaan; doorgaende wonde, diepe tot op het been
doordringende wond. 3) gemiddeld.
Doregaende, deur -, doir-, bijw. Gemiddeld.
Doregaens, door-, doer-, doir., dorganes, doreganges. i) Onafgebroken9 aldoor; overal; tot aan
het einde. 2) gemiddeld.
Doregaerne. Zie dor e, bijw. 3).
Doregaet. Zie d o r e g a t e n.
Doreganger, znw. m. Een spijs of drank, die
goed werkt o de spijsvertering.
Doreganje;, gengich, bnw. Waar een door-

gang is.

Doregangiuge, znw. vr. Spijsvertering.
Doreganc, doer., dor -, disere, znw. m. I Eene
plaats waar men kan doorgaan, doorgang. 2) door
is. 3) spijsvertering.
Doregat, doer-, znw. o. i) Eene diepe, tot op
het been doorloopende wond. 2) schietgat.
Doregaten, door-, dor-, doer-, zw. ww. tr. scheidb.
en onscheidb. Een doorloopend gat in iets maken;

re

-

doorboren ; dore(ge)gaet, -gatet, met openingen, open gewerkt. -- Doregateren, Doregatert, Dore-

gatinge.
Doregatich, doer-, bnw. Een gat of opening

hebbende (waar die niet behoorde te zijn).
Doregatieheit, (doer-, znw. vr. Holheid, van
tanden en kiezen.
Doregerne. Zie dor e, bijw. 3).
Doregeselen, doir-, zw. ww. tr. Ten bloede toe

geeselen.

Doregieten, doer-, door., st. ww. tr. Overgieten.
Doreginge, doer-, dor-, dur-, bnw. Hetz. als

d o r e g a e n d e. i) Streng, krachtig; doreginge
wonde, zware of diep doordringende wond ; d. waerhede, rechtsterm. 2) laxeerend. 3) als znw., naam
van eene plant.
Doregingel, doer-, bnw. Doordringend.

Doregloeyen, doer-, zw. ww. tr. Doorgloeien,
gloeiend maken.
Doregoet. Zie dor e, bijw. 3).
Doregoten, deelw. bnw. Overgoten, vervuld.
Doregraeu. Zie dor e, bijw. 3).
Doregram. Zie dor e, bijw. 3).
Doregraven, dor -, st. ww. tr. i) Ondergraven,
door graven zich ergens toegang verschaffen. 2)
doorgroeven, doorboren.
Doregroeven, dor-, zw. ww. tr. i) Etsen, graveeren. 2) doorgroeven, wonden.
Doregronden, W. ww. tr. Peilen, doorgronden.
Doregrondich, dor -, bnw. Diepgaand; d. van
rouwen, in droefheid wegzinkende, verzonken.
Doregroot. Zie dor e, bijw. 3).
Dorehhaet, bnw. Zeer gehaat. Vgl. d o r e h a t.
Dorehalen, dor-, zes. ww. tr. Doorscheuren,
openrijten.
Dorehart. Zie dor e, bijw. 3).
Dorehat. Zie d o r e h a e t, en d o r e, bijw. 3).
Doreheet, bnw. Zie dor e, bijes. 3).
Dorehegen, dor -, zw. ww. tr. Nauwkeurig bewaken ; ene antworde d., liet goed onthouden.
Dorebelen, deur-, -heelen, zes. ww. tr. Totaal
genezen.
Doreheriën, dor-, dorehergen, -ergen, zw. ww.
tr. Met een leger doortrekken, platbranden.
Doreheten, doerheiten, zes. ww. tr. Door en
door verhitten, doorgloeien.
Dorehorten, duerhurten, zw. ww. tr. Hetz. als
d o r e b r e k e n (z. ald., 4). In verwarring brengen.
Dorehoolt, door-, deelw. bnw. Geheel uitgehold of hol.
Dorehoren, zw. ww. tr. Door het gehoor geheel
in zich opnemen.
Dorehouwen, doer-, dur-, dor-, - houden, st.
ww. tr. i) Doorhouwen, stukhouwen; dlant d., ver woesten. 2) doorwonden, toetakelen. 3) uithouwen,
in marmer, steen, enz.; bewerken, opleggen.
Dorehnppen, deer-, zes. ww. tr. Doorhuppelen.
Doreeagen, doer-, zw. ww. tr. Doorjagen.
Dorejager, deer-, znw. m. Slokop, veelvraat.
Doreeaerden, doer-, zw. ww. tr. -.) Scheidb.,
laken onder het kaarden beschadigen. 2) onscheidb.,
iem. over den hekel halen.
Dorekennen, - tinnen, zw. ww. tr. Door en door
kennen.
Dorekerven, st. ww. tr. Doorwonden.
Dorekerstun. Zie dor e, bijw. 3).
Doreelaer. Zie dor e, bijw. 3).
Doreelaren, &er , zes. ww. tr. Geheel en al
verhelderen, verlichten; deelw. doorclaert.
Doreclemmen, -climmen, st. ww. tr. Doorklim men, een afstand klimmende afleggen.
Doreeleue. Zie dor e, bijes. 3).
Doreelieven, doer-, st. ww. tr. Doorklieven,
-

klooven.

Doreelooyen, door-, doreclouwen, zw. ww. tr.

Doorzoeken.

Doreeloven, dor -, zw. ww. tr. scheidb. en onscheidb. Doorklooven.
I0
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DORECNAGEN.

DOREROVEN.

Dorecnagen , st. ww. tr. i) Doorknagen. 2) bevitten, uit nijd verkleinen.

Doren , doeren, zw. ww. intr. en tr. — I. Intr.
Dwaas zijn. — II. Trans. Voor den gek houden.
Dorenaect . Zie dor e, bijw. 3).
Dorenaeyen, doernayen, dorneyen, zw. ww. tr.
Doornaaien ; deelw. doornayt, stevig.
Dorenagelen, doernegelen, zw. ww. tr. Doornagelen.
Dorenauwe . Zie d o r e, bijw. 3).

Dorecnauwelen, dor-, zw. ww. tr. Doorknagen,
Dorecnauwen, duer-, zw. ww. tr. Doorknagen,

opeten.

verteren.

Dorecnopen, onr. zw. ww. tr. Vastknoopen ; ver-

binden.

Dorecomen , dor -, st. ww. — I. Intr. Dóórdringen.
— 11. Trans. i) Te boven komen. 2) doordringen,
vervullen ; d. van blinthede, stekeblind.
Dorecont. Zie dor e, bijw. 3).
Dorecretsen, dor -, zw. ww. tr. Stukkrabben.
Dorecrncen, door-, zw. ww. tr. onscheidb. Af-

martelen.

Dorecruden, dor-, st. ww. tr. en intr. — I.
Trans. Uit elkaar jagen. — II. Intr. Dóórdringen.
Dorecrupen , doer-, dor-, st. ww. tr. en intr. —
I. Trans. Doorkruipen, ook: nagaan. — II. Intr. Dóórkruipen.

Dorecussen, dor -, zw. ww. tr. Elkander onophoudelijk kussen.
Dorecuusch . Zie dor e, bijw. 3).
Dorelaeyen, -layen, duer-, zw. ww. tr. Doorbranden, verteren.

Dorelasers, bnw . Door en door melaatsch.
Doreleet, bnw . Hoogst onaangenaam.
Doreleiden, dorleden, zw. ww. tr. i) Rondleiden.

2) tot een bepaald punt brengen. — Doreleidinge,
znw.; d. des voetsels ten leden.
Doreleken, st. ww. intr. Doorlekken.
Dorelelije, bnw. Afzichtelijk.
Dorelesen, st. ww. tr. Met rimpels doorgroeven.

Dorelichten, doer-, - luchten, zw. ww. tr. onsch.

Doorstralen.

Dorelichtich, deer-, duerluchtich, -luftich, bnw.
i) Doorluchtig.

2) doorschijnend. 3) rein, oprecht.

Dorelichticheit, doer-, znw. vr. Reinheid van ziel.
Doreliden, dor -, doer-, door-, duere-, deure-,

doir-, st. ww. tr. en intr. — I. Trans. z) Doortrekken, - reizen (onscheidb.). 2) geheel in iets doordringen. — II. Intr. Door iets gaan, passeeren.
Dorelief. Zie dor e, bijes. 3).
Doreljt duerl^t, duerljdt, znw. m. Het passeeren ; hef doorgevoerd worden van waren naar
elders.

Doreloop,

znw. m. Onderzoek.

Dorelopen, duere., dor-, doer-, st. ww. tr. en
intr. i) Doorloopen; doorstroomen. 2) (door)kruisen.
3) ondergraven; onderzoeken. 4) doorschieten, doorsteken, doorboren.
Doreluchtich, bnw. De lucht doorlatende.
Doreluchtich . Zie dorelichtich.
Doreluden, zw . ww. tr. Met geluid vervullen.

Doreluteren, dorlutteren, zw. ww. tr. Geheel
en al louteren.
Doremaken, doer-, zw. ww. tr. Bewerken, van
metalen.
Doremalen, dor -, zw. en st. ww. tr. Beschilderen; iemands lichaam met sporen van gepunte wapenen als het ware beschilderen.
Doremenen, dor,neenen. Hetz. als d o r e m e nn e n Met paard en wagen stuk rijden, een land;

het verwoesten.

Doremenich . Zie dor e, bijw. 3).
Doremennen, doer - , dor - , zes. ww. tr. Zie d o-

r e m e n e n; enen weck d., een weg stuk rijden.
Doremerken, dor-, zw. ww. tr. Oplettend bekijken, beschouwen; aandachtig doorlezen, een-boek.
Doremineren, dor -, duere-, -ieren, zw. ww. tr.

Geheel en al ondermijnen.
Doreminnen, dor-, zes. ww.

lief hebben.

Doremoedernaect .

tr. Hartstochtelijk

Dorenluke, znw. o. Vensterluik.
Dorentore, du (e)renture, doorentoor, do(e)renture,

dorendure, - toren, -dore, dore en iore(n), bijw. en
voorz. — I. Bijw. Door en door: a) van ruimte,
door, overal. b) van tijd, voortdurend, altijd door.
c) van graad, geheel en al, door en door; al d. iet
tellen, in bijzonderheden. — II. Als voorz. Door:
a) van plaats, doorheen, overal in. b) van tijd, gedurende.

Doreorlogen, doer-, zw. ww. tr. (Een land) met
eene krijgsmacht bestoken.
Doreout. Zie dor e, bijw. 3)
Dorepackers . Zie dor e, bijw. 3).
Dorepassen, dar -, doer-, zw. ww. tr. Doorgaan,
afleggen (een weg).

Dorepasseren, deer- , -ieren, zw. ww. tr. Doorvan waren..
Dorepecken, dor-, doerj5icken, zw. ww. tr. Door
en door pikken.
Dorepinen, duer-, doer- ,inigen, zw. ww. tr.
gevoerd worden,

Ter dood martelen.

Doreplamen, deur., doer-, zw. ww. tr. DoorDorepletsen, dor-, zw. ww. tr. Stuk beuken.
Doreporren, deur-, jhurren, zw. ww. intr. Zich
bewegen. -- Doreporringe.
Doreposte . Zie doorpost.
Doreprecieus . Zie dor e, bijw. 3).
Dore prediken, dor -, zw. ww. tr. Predikende
schrappen.

doortrekken
.

Doreproeven, dor-, zw. ww. tr. i) Door en door
leeren kennen. 2) op eene sterke proef stellen, in
sterke verzoeking brengen. — Doreproevinge.
Dorequaet . Zie dome, bijw. 3).
Dorequecken, dor -, zw. ww. tr. Door en door

verkwikken.

Dorequellen, door-, zw. ww. tr. Ter dood toe

martelen.

Dorequetsen, doer-, zw. ww. tr. Zwaar kwetsen.

Dorere enen, - reinen, zw. ww. intr. Doorre-

genen, lekken.

Dorereine, - rene. Zie dor e, bijw. 3).

Dorereisen, zw. ww. tr. Op eene reis voorbij -

of doorkomen.

Dorerennen, zw. ww. tr. Doorvliegen, door-

stroomen.

Doreren, doreeren, zw. ww. tr. Vergulden; met
goud versieren; met eigeel bestrijken.
Doreriden, dor -, door-, doer-, duer-, st. ww. tr.
en intr. scheidb. en onscheidb. — I. Trans. i) Rijdende doorgaan, een land; bep. met een vijandelijk
oogmerk, verwoesten; met orlogen d. 2) door iets
heen rijden;; (een vijandelijke schare) in wanorde
brengen. 3) overrijden, vertrappen. 4) doorsteken. 3)
(eene wetenschap) dóórwerken. — II. Intr. Door
iets heenrijden.

Dorerike . Zie d ore,

bijes. 3).

Dorerinnen, dor- , door-, doer-, st. ww. — I.
Trans. Vgl. d o r e r e n n e n. i) Doorloopen, doortrekken, vooral met vijandelijke oogmerken; plunderen ., 2) de gelederen van een leger doorbreken.
3) doorsteken, doorboren. 4) doordringen, vervullen.
— II. Intr. Dóórdringen.
Doreroeyen, dorroyen, zw. ww. tr. Roeiend te

boven komen.
Zie dor e, bijw. 3).

Doremorden, doermoorden, zw. ww. tr. Ver-

nielen, doorboren.
Dorem (p)ter. Zie d o r m t e r.
Doren. Zie d o r n.

Doreronnen, dor -, doer-, i) (Een land) doortrekken met gewapenden. 2) bestoken.
Doreroot . Zie d ore, bijw. 3).
Do eroven, dor -, doer-, doir-, zw. ww. tr. Plunderend doorkruisen.

DORESTRIKEN.

DORESAEYEN.

Doresaeyen, doer-, zw. ww. tr. Doorzaaien,
doortrekken, vervullen.
Doresagen, zw. ww. tr. Dóórzagen, door midden zagen.
Doreschenen y door-, deelw. bnw. van dor es c i n e n. Hetz. als d o r e s c h i n i c h, doorschijnend.
Doreseheren, zw. en st. ww. tr. Laken bij het
scheren beschadigen.
Doresehepen, duer-, zw. ww. tr. Doorvaren,
Bene ruimte ; het leven, doorbrengen ; doorleven.
Doresehieten, doer-,door., dure-, st. ww. tr. en
intr. scheidb. en onscheidb. — I. Trans. i) Doorschieten ; met een pijl, een minneschicht doorboren.
2) doordringen. 3) bij boedelscheiding, een huis of
erf in gelijke deelen verdeelen; doorschieten, in
twee deelen deelen, een huis. — II. Intr. Dóórschieten, zich verspreiden in iets.
Doresehinen, door-, deur-, dor-, doer-, st. ww.
tr. en intr. -- I. Trans. Doorschijnen (klemtoon op
het ww.), geheel en al verlichten. — II. Intr. i) Dóórschijnen, zichtbaar worden. 2) doorschijnend, helder
zijn. 3) duidelijk zijn.
Doreschinich, doer-, dor-, door-, duer-, bnw.
Y) Doorschijnend, doorzichtig. 2) helder, schitterend
Wit. 3) doorluchtig, roemrijk.
Doresehinieheit , doer-, znw. vr. Doorzichtigheid, doorschijnendheid.
Doreschjjnl *e e, door., bnw. Hetz. als dor e-

scinich.

—

Woreschijnlijehelt.-

Doresehooyen, doer-, -schoyen, zw. ww. intr.

Doorglijden, naar binnen glijden.
Doreschone. Zie d ore, bijw. 3).
Doresehoren, door-, doer-, -schueren, zw. ww.
tr. onscheidb. Geheel en al scheuren, dóórscheuren.
Doresehouden, door-, zw. ww. tr. Met kokend
water overgieten.
Doreschouwen, door-, zw. ww. tr. Met den
klemtoon op het ww. i) Ten einde toe schouwen,
inspecteeren. 2) doorzien, doorschouwen.
Doresehouwer, doir-, znw. m. Hij die doorschouwt, kenner.
Doreschrappen, doer-, zw. ww. tr. onscheidb.
i) Door iets krassen. 2) dóórschrappen, uitschrappen.
Doresehrepelen, duer-, zw. ww. tr. Uitschrappen.
Doreschrepen, doer-, st. ww. tr. Geheel en al
•
schrappen, afschrappen.
Doresehriven, doer-, zw. ww. tr. Uitschrappen.
Doreschneren. Zie doreschoren.
Doresere, Zie d ore, bijw. 3).
Doreseilen, dorselen, zw. ww. tr. i) Doorzeilen,
zeilende bezoeken. 2) midden door zeilen.
Doresichtieh, doer., bnw. -- I. Pass. i) Door-

schijnend.

2)

doorzichtig, duidelijk. — II. Act.

Scherpzichtig, scherpzinnig.

Doresiehtieheit, doer-, znw. vr. Het vermogen
om te doorzien, een diepe blik.
Doresieden, dor -, door-, st. ww. tr. Verbranden,
verzengen.
Doresien, dor -, door-, doer-, onr. st. ww. tr.
i) Door iets heen zien. 2) doorzien; ook: onderzoeken, nazien. — Doresiener.
Doresiën st. ww. tr. I voorzeven. — Doresiinge.
Doresienich, -sienlijc, bnw. i) Doorschijnend.
2) scherpzinnig, scherpzichtig. — Doresienlike.
Doresimpel. Zie dor e, bijw. intr.
Doresinken, dor -, st. ww. ntr. Dóórzinken,
dóordringen.

Doresipen, st. ww. intr. Doordruipen.
Doreslach2 door-, duer-, doir-, doer-, znw. m.

i) Het doorslaan, het maken van eene opening in
iets; ook: het werktuig waarmee dit geschiedt; kel.
dergang, waardoor twee huizen met elkaar of een
huis met het water gemeenschap heeft. 2) vergiettest,
zeef. 3) hij die den boel er door slaat, doorbrenger.
Doreslachiser, duer-, znw. o. Merkijzer voor
het merken van laken en andere stoffen.
Doreslaehtieh, doer-, bijw. Geheel en al, volslagen (oostmnl.).

Doreslaen,
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dor -, door-, doer., dur-, duer-, st.

ww. tr. scheidb. en onscheidb. z) Door slaan eens
opening in iets maken ; door slaan vaneenscheiden;
een nagel drijven door iets; olie d., oliezaad dor schen. 2) enen d., iem. door midden slaan ; onthoofden, ten bloede wonden. 3) beslaan; met edele metalen,
ivoor, enz. bezetten. 4) doordringen. 5) kruisen,
doorsnijden. 6) doorbrengen, opmaken, zijn goed.
Doreslagen, -slegen, deelw. bnw. i) Met gaten
of openingen (in eene haag), misschien ook doreslachtich. 2) in de wapenkunde, gedwarsstreept.
Doreslager, znw. m. Doorbrenger.
DoreslekereII zw. ww. tr. Doorsluipen, doorglijden.

Doreslicken, zw. ww. tr. Doorslikken.
Doreslinden, st. ww. tr.; -slonden, -slonnen,

zw. ww. Verzwelgen, inzwelgen.

Doreslupen, door-, st. ww. intr. Doorsluipen,

ontkomen.

Doresmaken, dor -, doer-, zw. ww. tr. Goed
proeven, genieten met de tong.
Doresmiten , dor-, doer-, st. ww. tr. Afranselen.
Doresnel. Zie dor e, bijw. 3).
Doresniden, doer-, dor-, • st. ww. tr. i ) Doorsnijden, eig. en overdr.; treffen, het gemoed. 2) met
kleuren of stoffen afzetten, inleggen.
Doresnidende, doersnident, bnw. Scherp, snijdend.
Doresoeht, door-, doer-, deelw. bnw. Doorzocht
hebbende, ervaren in iets.
Doresoeken, door-, dor-, zw. onr. ww. tr. f' "I )
Doorzoeken. 2) onderzoeken.
Doresoet. Zie d ore, bijw. 3).
Doresondich. Zie dor e, bijw. 3).
Dorespeten, dor -, door-, zw. ww. tr. Doorsteken,
doorboren.
Dorespinnen, st. ww. tr. (De vingers) met spin.
nen stukmaken.
Dorespliten, doer-, dor-, st. ww. tr. i) Doorsplijten. 2) innemen, bezielen.
Dorespreiden, dorsbreden, zw. ww. intr. Met
een adv. acc. Vervullen, zich verspreiden door eene
ruimte.
Dorestare. Zie d ore, bijw. 3).
Dorestat, znw. (Wijk bij) Duurstede.
Dorestec, door-, -s/ic. Zie bij het volg. Art.
Doresteken, dor-, doer-, door-, duer-, duere-,
st. ww. tr. en wederk., scheidb. en onscheidb. —
I. Trans. i) Door en door steken: a) met den
4den nv. der zaak; ook als znw. („dat d. van der
Mase") ; ook van de werking der zon; fig. doorgloeien. b) met den 4den nv, van den persoon,
iem. doorsteken, bep. met zwaard of speer. 2) iets
door iets anders heensteken, dóórsteken ; enen

brief

d., een brief door een anderen heensteken (ter ver lenging van de bewijskracht van een vroeger opgemaakten schepenbrief) ; de brief zelf is de d. brief,
dorestec of trap xbrief. 3) coren d., het peilen. 4)
bedriegen. 5) doorbrengen, verbrassen (oostmnl.). —
II. Wederk. Hem d., zich haasten. -- III. - Intr.
Zich wegpakken (oostmnl.).
Doresteker, -here, znw. m. Peiler van koren.
Dorestile. Zie d o o r s t i 1 e.
Dorestorten, zw. ww. tr. Overstorten, vervullen.
Dorestorven, deelw. bnw. Geheel gestorven,
verstorven, van een lichaamsdeel.
Dorestoten, zw. ww. tr. Doorstooten, doorboren.
Dorestotinge, znw. vr. Het stukstooten van iets.
Dorestralen, door-, duer-, zw. ww. tr. Doorboren met een pi
jl, ook met een minneschicht.
Dorestrano. Zie dor e, bijw. 3).
Dorestriden, dor -, st. ww. tr. (Een land) strijdende doortrekken.
Dorestriken, door-, dor-, duere-, st. ww. tr. en
intr. scheidb. en onscheidb. — I. Trans. i) (Een
land) doortrekken, vooral met vijandelijke bedoelingen. 2) door iets heen breken. 3) doorstreepen,
uitschrappen. — II. Intr. i) Dóórsluipen. 2) laten
d., laten voorbijgaan (den tijd).
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Dorestuderen, zw. ww. tr. Door en door beDoresneet . Zie d o r e , bijes. 3).
Doresugen, dor -, st. ww. tr. Iets met aandacht
proeven.
Doresware . Zie dor e, bijes. 3).
Doreswart . Zie dor e, bijes. 3).
Doreswemmen, st. ww. intr. Door iets heen

Dorewaden , door-, doer-, duer., dor-, st. ww.
intr. en tr. — I. Trans. t) Doorwaden; (iets) doorworstelen. 2) vervullen, doordringen. — II. Intr.

studeeren.

zwemmen.

Doresweten, dor-., zw. ww. intr. Doorzweten;

d o r e s w e e t, van zweet doortrokken,
Doretiën, door-, dor -, st. ww. tr. i) Doortrekken,
doorkruisen; ook : doorsnijden. 2) doortrekken, doorweeken ; dorelogen, doortrokken van ; ook : doortrapt.
Doretoge, znw. vr. Overweg, doortcoht (?).

Doretouwen, zw. ww. tr. Gereed maken.
Doretraliet, deelw. bnw. Met tralies bezet.
Doretrecken, dor-, -trucken, zw. ww. tr. scheidb.

en onscheidb. i) Dóórtrekken, in stukken scheuren.
2) doortrekken; deelw. dore(ge)trect, -truct, doortrokken; ook: a) vervuld van. b) bewerkt; side met
goude doortred. c) doortrapt.

doir-, st. ww. tr. Vallende door-

Dorevaren, dor-, door-, doer-, st. ww. tr. en
intr. -- I. Trans. i) Doorgaan, doorreizen; overdenken. 2) (een land) doortrekken met een leger;
(eene slagorde) door er doorheen te rijden in ver warring brengen. — II. Intr. i) Dóórgaan, zijn weg
vervolgen; dóórdringen. 2) dóórvaren, voorbijvaren.
Dorevarende, dor-, bnw. Doordringend.
Dorevaruwen, - verwen, zw. ww. tr. Geheel

kleuren; doortrekken.
Dorevast . Zie d ore, bijw. 3).
Dorevechten, door-, dor-, st. ww. — I. Trans. i)

Vechtende doortrekken, een land. 2) vechtende dóórbreken. — II. Intr. Ten einde toe strijden.
Dorevenint , deelw. bnw. Van venijn of gif
doortrokken, zeer vergiftig.

Doreverseren, -eeren, zw. ww. tr. * Doorwonden,
overal kwetsen, het lichaam.
Dorevilen, zw. ww. tr. Geheel vijlen; zuiveren.
,

dor., st. ww. tr. Geheel en al on

dervinden, begrippen.
Dorevlammen , duer-, zes. ww. tr. Geheel in

vlam zetten.

Dorevlammich , bnw. Verlicht.

Dorevlechten . Zie d o r e v l o c h t e n.
Dorevliegen, doer-, dor-, st. ww tr. i) Door-

vliegen, door iets heen vliegen. 2) doorschieten,
doorboren. 3) ene: moet d., enen d., iem. vervullen.
4) (een land) met een leger doortrekken en plunderen.
Doreilien, st ww. tr. Vluchtende doortrekken
(eene ruimte).
Dorevlieten, dor -, -vilten, st. ww. tr. Door-

stroomen.

Dorevlitelike . Zie dor e, bijes. 3).
Dorevloeyen, door-, doer-, dor -, -vloyen, -vloeden,

zw. ww. tr. en intr. —. I. Trans. Doorvloeien,
doorstroomen; ook overdr., doorstroomen, vervullen.
— II. Intr. Wegsmelten.
Dorevlochten , doervluclhten, zw. ww. - vlechten,
st. ww. tr. Dooreenstrengelen; deelw doorvlochten,
vast ineen- of dooreengestrengeld.

Dorevoeren, zw. ww. tr. Door iets heen voeren,

b.v. door eene sluis.
Dorevoet, deeles. bnw.. Doorvoed; ook als znw.
Dorevol . Zie dor e, bijw 3).
Dorevolgen, zw. ww. tr.; sine edelheft d., zijn
hoogen stand ophouden.
Dorevolmaeet . Zie d ore, bijw. 3).
Dorevragen dor-, zw. ww. tr. Vragen tot men
zijn doel bereikt

Dorevreten, door-, st. ww. tr. Doorvreten, uit

Doorwaaien,

eene

Dorewale. Zie dor e, bijw. 3).

Dorewandelen, doir - ,

dor- , - wanderen. — I.
Trans. i) Doorwandelen, bereizen. 2) vervullen. -II. Intr. Reizende komen tot een punt (met te).
Dorewapenen, dor -, zw. ww. tr. Van top tot
teen wapenen.
Dorewaerder, -werder. Zie d o o r w a e r d e r.

Dorewassen,

dor -, st.

ww. tr. r) In iets vast.

2) door i ets
ets heen groeien.
Doreweec . Zie dor e, bijw. 3).
Zie
dor e, bijes. 3).
Dorewel.

Dorewegen, zw. ww. tr. Met het

verstand

doorzien.

Dorewe gich, bnw. Toegankelijk.
Dorewelgeraect . Zie dor e, bijw. 3).

maken.

boren.

Dorevinden,

Dorewaeyen, zw. ww. tr.
ruimte.

Doreweken, dorweeken, zw. ww. tr. Doornat

Doretrouwelike. Zie dor e, bijw. 3).
Dorevaert, door-, deur -, znw. vr. Doorvaart.

Dorevallen,

Doordringen.

-vretn.

Dorewerpen, st. ww. intr. Ingooien (glazen).
D oreweten, doer-, onr. st. ww. tr. Grondig kennen.
Doreweven, dor., zw. ww. tr. i) Door en door

weven.

2) doorweven, vervullen.
dorwien, zes. ww. tr. Doorwroeten,

Dorewiën ,

doorvorschen.

Dorewinnen , dor -, st. ww. tr. Doorstrijden,
vechtende doortrekken.
Dorewit. Zie. d or e, bijw. 3).
Dorewoesten, doer-, st. ww. tr. Geheel en al
verwoesten; deelw. dorewoest, verwilderd, ook van

het haar.

Dorewonden, door-, doer - , dor -, zw. ww. tr.
Door en door verwonden; deeles. dorewond(et),
doodelijk gewond.
Dorewracht, deelw. bnw. Doorwerkt, gestikt.
Dorewreet . Zie d ore, bijw. 3).

Dorewroeten, door - , zw.
ten. 2) fig., doorworstelen.

ww. tr. i) Doorwroe-

-dortt -droft, znw. vr. Gebrek; ndl. -druft.
Dorftich , bnw. Behoeftig.
Dorheit, znw. vr. Droogte, uitdroging, ook door

dorst; dorheid.
Doricheit, - bede, znv. vr. Dwaasheid.

Boringen, znw. o. Thuringen.
Dorcdorric, znw. m. i) Plaats in een schip waar
het vuil vergadert. 2) durk, kielwater, drab, droesem.
Dorkelen, Dorken . Zie d u r k e l e n, d u r k e n.
Dormael, znw. vr.; verklw. -kin. Een soort
kleine aal.

Dormter, dor(e)m^iter, dormiter, doormter, dormbter, dorme, znw. m. en o. Slaapzaal, vooral in een
klooster. Verklw. dormterkijn.
Dom doorn, doren, dorm, znw. m. t) Doorn, stekel. 2) doo
rnstruik, braamstruik; ook: hagedoorn. 3)
overdr. al wat iem. kwetst of schendt; enen den d.
Planten, iem. onteeren. — Dornachtich, - echtich.
Dornboom, doren-, znw. m. Hagedoorn, mei -

doorn of hagebeuk; in het alg., doornstruik, de eene
of andere wilde boom.
Dornbosch , doorn - , znw. m. Doornbosch.
Dorndel . Zie derden deel.

Borne, znw. vr. Eene soort bij.
Dorneerone, doerne-, znw. vr. Doornenkroon.

Dornjjn, door-, doer-, dore-, -nen, bnw. Van
dorens gemaakt, doornen.,

Doinich, doernich, bnw. Doornig, stekelig.
Dornsche, znw. vr. (oostmnl.). Kamer met stook-

gelegenheid, verwarmd vertrek.
Dorp, door, dorde, der , dart, durj5, znw. o.
i) Akker, hoeve, landgoed. 2) dorp; verklw. dorp kun, -ken.
Dorpberader, znw. m. Dorpsburgemeester.
Dorpel doerpel, duerrel, dur^el, doortale, znw.
Dorpel ;. dore ende dorpel (vgl. d o r e); ten roert
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(ore noch d., het raakt kant noch wal ; enen vrede
leggen oft enes dorpel; ook: grens, landpaal.
Dorpeljjc, doorjbeljc, bnw. Schandelijk.
Dorpeliko , bijw. Op eene schandelijke wijze.
Dorpelsteen, znw. m. Steenen drempel.
Dorper, dorjere, doorjber, doerber, znw. m. i)
Dorpeling, boer. 2) onbeschoft mensch; iem. zonder
opvoeding. 3) een eerlooze, schurk, gemeene vent.
Dorper, bnw. i) Dorperlijk, onbeschaafd. 2) laag,
gemeen ; van personen, dieren en zaken.
Dorp erheit, door-, doer-, -hede, znw. vr. i) Onbetamelijkheid, onbeschaafdheid. 2) oneerbaarheid.
gemeenheid, slechtheid; ook : iets schandelijks;
d. doen, enen d. doen, iem. schande aandoen ; d.
seggen, iets schandelijks zeggen; enen d. seggen, iem.
oneerbaar toespreken ; van enen d. leggen, enen d.
tien, schandelijke dingen van iem. vertellen, ze hem
ten laste leggen; d. Bingen, vuile liedjes zingen; d.
teinsen, onreine gedachten koesteren; enen wive d.
anesoeken, haar tot onkuischheid trachten over te
halen; iet in d. trecken, merken, keren, verstaen,
kwaad in iets zien.
Dorperie, znw. vr. Snoodheid.
Dorperlijc, -lic, -lec, -leec, bnw. Schandelijk,
snood, subjectief; smadelijk, objectief.
Dorperlike, door., -leke, - leken, .lac, -lec, bijw.

)

i) Op ruwe wijze. 2) op een den persoon zelven of
een ander onteerende wijze; schandelijk, snood;
smadelijk.

Dorpernie, gloor-, znw. vr. Laagheid, snoodheid,
schandelijkheid, gemeenheid; d. doesz, peinsen, leggen;
ook: smadelijke bejegening; Bonder d., te goeder trouw.
Dorpliede, dorj5lude. Zie d o rpm an.
Dorpheemraet, - rader, znw. m. Lid van het
bestuur eener dorpsgemeente.
Dorpkermisse, -mis, znw. vr. Het feest van
den naamdag der dorpskerk.
Dorpmaer, bnw. Door het geheele dorp bekend.
Dorpman, znw. m.; mv. dorhliede, -lude. i) Hij
die eene pachthoeve bestuurt. 2) dorpeling, boer.
Dorpmarot, znw. vr. Marktvlek.
Dorpseh, bnw. Dorpsch, van een dorp.
Dorptwiïnge, znw. vr. Twist over de grenzen

tusschen twee dorpsgemeenten.
Dorpwijf znw. o. Boerin.
Dorre, do r, dorre, dur, bnw. Dor, droog, van
bloemen en planten; uitgedroogd, zonder levenssappen. 2) smakeloos. rg) stug, teruggetrokken. 4)
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Dorstlant . Bene soort noordsch bier.
Dort , bijw. Daar (nederrijnsch).
Dortich, dortien . Zie d e r t i c h, dertien.
Dortiendaeh . Zie d e r t i e n d ach.
Dorven, durven, onr. st. ww. praet. praes. i)
Behoeven, noodig hebben ; met den 2den nv. 2)
mogen, moeten. 3) durven.
Dos, bijw., andere vorm voor dus. Zoo.
Dos, andere vorm voor das, ede nv. van dat.
Dos, znw. m. Kleeding, dos.
Dosale. Zie dorsale.

Dosdaen, dostaen . Zie d u s d a e n.
Dose znw. vr. Doos. Verklw. dooskijn, doesgen.
)

— Dosemaker.

Dosen. Zie dossen.
Dosich, doseck, bnw. Duizelig, suf, versuft.
Dosine, dusine, dossz^n, znw. vr. en o. Dozijn.
Dossen, dosen, zw

stukstooten (z. ald.).

ww. tr. Slechts in gedossen,

Dost, roeibank. Zie

d o c h t.

Dostaen, dosteen. Zie d u s t a e n.

Dote, znw. vr. Dwaasheid.
Dotegelt, znw. o. Vergoeding in een gild te
betalen door een meester die tot den knapenstand
vervallen was en weer meester wordt.
Doten, zw ww. intr. Krankzinnig, ijlhoofdig zijn,
ook van pijn, smart.
Dou, douwich . Zie dauw, dauwich.
Doteren , -eet-en, ZW. ww. tr. Begiftigen.

Douarie Douariën . Zie duw arie, duwar iën.
Douc. Zie d o e c.
Dousenier, -zenier, znw. m. Een van een college
van twaalf.
Douwen. Zie dauwen, duwen en d o o y e n.
Douwen, zw. ww. intr. Wegsmelten, wegkwijnen.
Dove. Zie doof,
Doven, zw. ww. intr. Dol, krankzinnig zijn; d.
an iet, zich als een dwaas aanstellen in iets. 2) razen,
woedend zijn. 3) doof worden, niet hooren.
Dovende, -dick, bnw. i) Heftig bewogen. 2)
krankzinnig. 3) woedend, dol. — Dovendicheit.
Dovenisse, znw. vr. Waanzin.
Doxael . Zie docsae1.
Dowarie. Zie d u w a r i e.
Dra . Zie d r a d e.
Dra, bnw. Een gevoel van walging hebbende of
opwekkende (nederr.).
Drabben, zw. ww. intr. Druk heen en weer
,

zonder hulpbronnen; dorre geselle, arme stakkerd.
,5) zedelijk dood (oostmol.).
Dorren, onr. st. ww. perf.-praesens. i) Durven.
2) heeft d. de bet. van andere hulpww. van wijze:
a) hehoeven, moeten. b) mogen, kunnen.

loo en.
Drabclocke, znw. vr. De avondklok, geluid
als sein voor de werklieden om met werken te

Dorricheit, znw. vr. i) Dorheid. 2) gebrek aan

Drach (drage ?), znw. m. Vrucht.
Drachbaer . Zie d r a e c h b a e r.
Drachbedde, drage-, znw. o. Draagbed, draag-

Dorren, zes. ww. intr. Verdorren, uitdrogen.

zedelijke kracht.

D orri e . Zie d o r c.
Dors, znw. m. Omslag, keerzijde, van een brief;

eig.: rug.

Dorsale, dosale, doorsele, doersele, znw. o. Het

behangsel achter
vodden.

Dorsch ,

den bisschopszetel; ook: lappen,

dorch, derch, znw. m. Eene soort schel

Dorschen, dorscher.

-visch.

Zie d e r s e h e n, d e r-

s,cher.

Zie derschvloer.
Dorst, derst, dat-st, durst, znw. m. Dorst.
-dorst , znw. vr. Gebrek.
Dorste, dorst, znw. vr. en m. Moed, durf.
Dorsten, dersien, dansten, dursten, zw. ww. onpers.
en intr. — I. Onpers. Ik heb dorst. — H. Intr. Ik
verlang, dorst naar iets.
Dorstinge, znw. vr.. Begeerte, verlangen.
Dorstich dur-, dorstrich, bnw. i ) Dorstig. 2)
be eerig naar
.
Dorstiehlljc.
Dorstich , bnw. Vermetel, stout. — Dorsticheit

Dorschvloer .

—

dur -.

— Dorstichlike.

eindigen.

stoel.

Drachltj e . Zie d r a g e l ij c.
Drachme, - mus, znw. Drachme.
Draehmon , drackmont, dragmont, znw. m. Een

soort snelzeilend schip.

Dracht, drachte, drecht, znw. vr., m. en o. i)
Het dragen, van wapenen en kleederen; van een
kind zwanger zijn; baring; drie kinder dragen te nre
dracht. 2) de vrucht zelve; _spruit, boomvrucht, het
jong; vooral van het kind Jezus. 3) persoon. 4) last,
vracht. 5) al wat aangedragen wordt voor de ver sterking of ophooging van een bepaald punt, of tot
demping eener gracht, specie. 6) aandrang, geweld.
7) zet, trek, in een spel. 8) poosje. 9) toedracht eener
zaak. io) kleederdracht. ii) etter. 12) belang; van
,

cleinre drachten sin.
Drachtelje, -lic, bnw. Met eene bep. met van.
Overvloed hebbende

van.

Draehtel joheit, -hede,znw. vr. Vruchtbaarheid.
Drachtic drec/it:ch, -ech, bnw. i) Vruchtbaar;

met eene bep. met van: overvloed hebbende aan.
2) zwanger; zwaar beladen.
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Drachticheit, -bede, znw. vr. Vruchtbaarheid;
het dragen van vruchten. -- Draehtiehlip eheit .
Drade, draey, drede, dra, bijw. Vlug, spoedig;
also d. als, noodra.
Draechbaer, drach-, bnw. Vruchtbaar. —

op zich nemen ; enen lont in handen d., iem. den
eigendom van een land overdragen ; iet an sceftenen
d., iets aan de uitspraak van schepenen onderwerpen ; iet aen scej enen kennesse d., het ter kennis
brengen van schepenen ; iet d. aen die wet, in rechte
doen beslissen zo) aanbrengen, mededeelen; sine
worde d., enes tale d., zijn zaak voordragen ; tuuch,
geiuuch, getugenesse, orconde, orcontsca d., getuigenis afleggen; consent d., toestemmen . i i) met
daden toonen. 12) trekken ; iet ane hens d., iets aan
zich trekken ; so vele aen hem d., zich aanmatigen.
13) aanbrengen, toebrengen ; enen slach d. of gedragen bringen. 14) wegdragen, ontvangen. i 5) aan
toepassen op; ane hem iet d., zich-wend.i6)
iets aantrekken. 17) een vonnisse d., de uitspraak
uitstellen. — II. Wederk hem d. i) Zich voegen,
zich begeven, zich richten ; hem d. ane enen, zich
bij iem. voegen ; hem d. ane iet, zich naar iets gedragen ; hem d. van iet, met iets ophouden ; hem d.
onder enen, zich voègen onder iem.; hem d. oj iet,
op iets steunen. 2) zich gedragen, zich houden;
hem d. te, gestemd zijn jegens; hem stout d. ok,
zich op iets verlaten. 3) zich verheffen. -- III. Intr.
i) Het deeles dragende, wat men draagt, of : wat
gedragen wordt; dragende ofte drivende goet, roerende goederen of vee. 2) bedragen, beloopen. 3)
zich houden. 4) als uitdr. eener snelle, gelijkmatige
beweging : a) wapperen, b) draven, c) vliegen, d)
zweven, e) snel doordringen, f) snel verloopen ; hem
d. boven, zich verheffen, g) schieten, zich snel voortbewegen ; udewert, ojbwert d. 5) zich verdragen
met; overeen d., gemene d., wel (wale) d., oh een d.,
overeenstemmen; in sinen rast d., het met zich
zelven eens zijn; in tween d., niet overeenstemmen;
d. jegen enen, tegen iem. hebben. 6) de strekking
hebben: a) van kracht zijn, geldig zijn, b) ten doel
hebben, beteekenen; tegen - enen d., tegen iemand
gericht zijn; die sin (die raet) draecht, het gemoed
helt er toe over. c) ten gevolge hebben; aent 4/Id.,
met lijfstraf gepaard gaan, d) uitloopen op; ook:
neiging gevoelen voor, e) dragen jegen iet, jegen
enen, in iet, inbreuk maken op iets, iemands recht;
betreffen, aangaan. 7) baten, helpen. 8) van een

Draechbaerheit.
Draeehbedde, drach-, drage-, znw. o. Draagbed,
draagstoel.
Draeehberie, •borie, znw. vr. Berrie.
Draechboom, znw. m. Draagboom.
Draeeheit, znw. vr. Traagheid.
Draeeh elt,

draeg , drae ,
-

ook draechoon.

-

znw. o. Dragersloon;

Draedaehtieh, draet•, dyad., bnw. Vezelig.
Draey . Zie d r a d e.
Draeyboom , dray-, . drey-, drie -, znw. m. Slagboom, balie.
Draeyen, drayen, dreyen, zw. ww. — I. Intr. Zich
draaien, wentelen ; lopen, geen d., er van door gaan.
— II. Trans. Draaien. — Draeyinge .
Draeyer, drayer, dreyer, -ere, znw. m. Draaier,
houtdraaier, enz.
Draepieh, drayich, -ech, bnw. Draaiend.
Draeynagel, dray Zie draetnagel.
Draeyschamele, drayschamel, znw. o. Steun balk of traveel van een wagen.
Draeyse (e)ler, drayselere, znw. m. Touwslager.
Draeytop, znw. Tol.
Drae , Draelg ast, znw. m. Klaplooper; makker.
Drae , znw, Terp, hoogte (nederr.).
Drasw.
t zn m. Draad, draadnagel; verklw. dradekjn, -ken, draeyken.
Draetn ag el, draeynagel, znw. m. Draadnagel.
Draetre eht bijw. Lijnrecht.
Draf^ znw. m. Draf, snelle loop.
Draf. znw. m. i) Draf, afval. 2) bezinksel, drab.
— Draftonne, Drafsahip.
Drafsac , znw. m. Een zak met draf gevuld;
dikbuik.
Dragant, znw. m. Plantennaam, boksdoorn.
Drags, znw. Zie d r a c h.
Drags draeeh, draegh, bnw. Traag. — Draeeheit .
Dragebe
dda . Zie draechbedde.
Dragel U , dracheljc, bnw. Draaglijk.
-.

,

Drageltonne, znw. vr. Een ton, die gedragen

worden kan.

Dragelvat, znw. o. Draagvat.

Dragen, andere vorm voor tragen, vertragen,
verslappen.
Dragen, dregen, st. ww. tr., wederk. en intr. —

I. Trans. z) Dragen: a) een vracht, last; driven of
d., voeren (vee) of dragen (roerende goederen) ; den
steen d., als straf voor de eene of andere wetsover-

treding; enen doden d., een doode uitdragen; over
hem d., bij zich hebben. b) dragen, meestal in den
zin van: brengen; bootschab d., eene tijding overbrengen, eene boodschap doen; d. ute, wegbrengen,
wegnemen. c) van al wat men aan het lijf heeft,
kleederen, wapenen, enz.; ook van wonden, kwalen;
van lichaamsdoelen ; venijn, d., vergiftig zijn; den
moet hoge d., het hart hoog dragen; hooch (hoge)
dragende, hooghartig; den adem hoge d., een langen
adem hebben ; die crone d., koning zijn; hof houden;
de kroon spannen; enen schon d., den schijn hebben
van iets; een geljc (gelike) d., het beeld dragen. c)
van. vruchten, voortbrengen; ook van mensch en
dier; (hint) d., zwanger zijn; ter wereld brengen.
d) dragen, koesteren; in sinen waen d., de meening
koesteren; rouwe d., droefheid gevoelen; énen
moet d., het over iets eens zijn; die j5ersse d., het
in een gevecht uithouden; scheden d., bevaarbaar zijn;
de onb. wijs dragen als znw.; last, verdriet. 2) be-

vatten, inhouden. 3) bedragen, beloopen. 4) bewegen, richten, brengen, iet. 5) leiden, voeren, enen.
6) werpen; iet d. ute ere dinc, met geweld iets uit iets
verwijderen. 7) dragen, steunen, enen; enen minder d.,
iem. benadeelen; opvoeden. 8) ondersteunen, iet. 9)
opdragen, overdragen; iet (an) enen d.; aen hem d.,

gezwel, etteren, dragen.

Dragen, zw. ww. — I. Trans. Opdragen, ge
Zich gedragen.
-lasten.—IWdrk
Dragen, znw. o. i) Smart, last. 2) steun.
Drager, dragere, dreger znw. m. i) Drager,
pakkedrager; hij die (eene ondeugd) in zich draagt.
2) brenger. — Dragersgilde .
Dragie, dragye, znw. vr. Suikerwerk, specerijen.
y

Draginge, ruw. vr. Het dragen, het brengen.
Dragioor, znw. m. Dessertschaaltje.

Dragoen , znw. m. Draak; basilisk.

Dragnneia, znw. vr. Drakensteen (edele steen).
Drayboom . Zie d r a e y b o o m.

Drayen . Zie d r a e y e n.
Draynagel. Zie draetnage1.
Drak e, znw. m. Draak: ook van den duivel ge-

bruikt. Verklw. draexk jn, drakeij/n; vr. drakinne.
Drakenbloei, znw. o. Een plantenvocht.

Drakenernst, znw. o. Eene plant, dracontea.
Drakenveltsteen, znw . m. Grauwe baksteen,
steen uit den Drachenfels.

Draket, znw. o. Kleine draak, als veldteeken.
Dralen zw. ww. — I. Intr. Talmen. — II.
Trans.'Plage
n, tergen.
Drammen, zw. ww. intr. Lawaai maken. —
Dramminge.
Drano, rang, znw. m. i) Aandrang, drang, dwang.
2) het dringen, gedrang; het zoeken van twist.
Drano, ruw. m. Drank; in enes ate ende dranke
Dralaert, znw . m. i) Talmkous. 2) tafelschuimer(?).

sijn, bij iem. in den kost zijn; geneesdrank; sterke
drank; bi dranke s:jn, dronken zijn.
Drankaert. Zie d r a n k e r.
Drankeloos, bnw. Zonder drank.

Dranken, zw. ww. tr. Te drinken geven.

DRANKER.

Dranker(e), drenker(e), drankaert, znw. m.

Drinker.

Drancwjjn, znw. m. Wijn voor eigen gebruik,
niet voor

den verkoop, bestemd.

Drapeniere, draftenierder, traaeniere, -nierder,

znw. m. Lakenwever.

Drapenieren, -eren, zw. ww. intr. Laken weven.
Draperie, dratjbarie, trajberie, znw. vr. De la-

kenbereiding.

Draperier, znw. m. Lakenwever.
Draperiere, znw. vr. Bewaarplaats van laken.
Drapier, Crafter, znw. m. Lakenfabrikant, -kooper;

vr. drajbierege ; ook: de opzichter over de stoffen,
noodig voor de kleederen in een gesticht.
Drapieren, zw. ww. intr. Laken bereiden, weven.
Draven zw. ww. intr. Draven; die viande dra-

ven door t lant; spreekes. noot doet oude quenen
draven; draven van, snel afdalen van. — Dravinge.

Dravic, znw. vr. Eene grassoort.
Drawonkel, znw. m. Een kwaadaardig gezwel;

draze►onkeloge, negenoog.

Drawonkelen, zw. ww. intr. Ontstoken zijn.
Dre. Zie drie.
Drechlijc. Zie dreigelij c.
Dracht. Zie dricht en drift.
Drecht, znw. Overvaart, veer.
Drecht, Drechtich. Zie dracht, drachtich.
Drechtjjn. Zie d r o c h t ij n.
Drede. Zie drade.
Dreechljj c. Zie d r e i g e l ij c.
Dreelinc. Zie d r e t e l i n c.
Dreesch. Zie d r i e s c h.
Droet, znw. m. Wind, scheet; hoerendreet, luch-

tig gebak; niet een dreet, niets hoegenaamd.
Dreffen, driffen, zes. ww. intr. Hetz. als d r ep e n. Behooren, betamen.
Drefschner, geef-, znw. vr. Hageljacht, ha-

gelbui.

Drefsnee, draf-, znw. vr. jachtsneeuw, sneeuw-

storm.

Dreftljt. Zie d r i f t t ij t.
Dreft. Zie drift.
Dregelipc, Dragen. Zie dreigelij c, dreigen.
Drogen, Drogere. Zie dragen, d r a g e r e.
Dregge, drecge, znw. vr. Haak; baggerbeugel.
Dreggen, drecgen, zw. ww. intr. Dreggen, bag-

geren.

Dreven. Zie d r a e y e n.
Dreigade, znw. vr. Bedreiging.
Dreig eiij c,. dre(e)geljc, driegt jc, dre(e)cklj/c, bnw.

Dreigend, uitdagend.

Dreigelike, dreegelike, drecklike, driechlike, -lac,

-lic, bijw. Op boonende wijze.

Dreigement, dreegement, znw. o. Dreigement.
Dreigen, ..dragen, driegen, zw. ww. tr. (Be)drei-

gen, ook: zijn hart, voor iem. vasthouden; op het
punt zijn om. Spreekw., een gedreicht man leeft

wel dertick jaer.

Dreigenisse, driegenisse, dregenisse, -esse, znw.
Het dreigen, bedreigingen. — Dreigewort.
Dreigen, -ere, znw. m. Dreiger, afperser.
Dreigerie, dregerie, znw. vr. Bedreiging.
Dreigingen drieginge, znw. vr. Bedreigingen.
Drec, dreec, znw. m. en o. i) Bezinksel, heffe.
2) drek. — Dreckich.
Drecstede, znw. vr. Mestvaalt.
Drooworm, znw. m. Slak (nederr.).
Drommen, zes. ww. tr. Kwellen, drukken.
Drempel. Zie dreppel en drumpel, en

vr.

vgl. dorpel.
Drongen. Zie dringen, z de Art.
Drenke2 znw. vr. Wed, drinkplaats voor vee.
Drenkelinc, znw. m. Drenkeling.

Drenken, drinken, zw. ww. tr. en intr. — I.
Trans. z) Drenken. 2) verdrinken. 3) nat maken.
H. Intr. Verdrinken.
Drenken. Zie drinken.
Drenker. Zie d r a n k e r.

DRIEMOGENTHEIT. ir

Drenkinge, znw. vr. Het drenken. Zie w apendrenkinge.
Drensen, zw. ww. intr. Kniezen, drenzen ; ook
drenten. —

Drensinge.
Drenten, drentinge. Zie d r i n t e n, d r i n t i n ge.
Drape znw. vr. Slag, plaag.
ke, bijw. Voortreffelijk (oostmnl.).
Drepeli
Drepen, st. ww. tr. i) Slaan, treffen. 2) treffen,

raken; vgl.

a e n d r e p e n.

Dreppel, znw. m. Drempel.
Dreselen, dreesselen, zw. ww. tr. Draaien (het
ambacht). — Dreselaer, Dreselinge.
Dresene, znw. Plantennaam, aardveil, onderhave.
Dreteline, dreetelinc, dreelinc, znw. m. ; verklw.

dreelinxkijn. Troetelkind.
Dretsoor, dritsoir, tretsoir, znw. m. Buffet.

Dreume s Dreumelaken. Zie d r o m e, d x ome1aken.
Drove, dreef, znw. m. Dreef; ojb zitten dreve sin,
op dreef zijn.
Drove, znw. vr. i) Drift, vaart, geweld. 2), dreef,

laan.

Drevel, znw. m. i) Drijfhamer (voor kuipers).
2)

laadstok voor een kanon.

3) metalen pen.

Dri, dry. Zie drie.
Driehel. Zie triakel, tegengif.
Dribbe, znw. vr. Kwaadaardige vrouw, valsch

wijf.

Dribbelen, drubbelen, zw. ww. intr.. Trippelen,
van een kinderspel. -- D ribbelaer (drubbelaer).
Dribben, zes. ww. intr. Lasteren, kwaadspreken.
Dricht, drecht, znw. vr. en m. i) Vaart. 2) disdansen; ook benaming

trict. 3) bewerking van bouwland. 4) weiland, weide.
Drie, dre, dri, dry, telw. Drie.
Drieangel, znw. m. Driehoek.
Driebeen, znw. o. Houten gestel om zware voor
-werpno
te lichten; bok.

Drieblat, znw. o. Klaverblad.
Drieboete, znw. vr. Driedubbele boete.
Drieboom, dri-, znw. m. Draaiboom, slagboom;
windas, kraan; bi rechten driebome, in eene rechte
lijn. — Driebomen, zw. ww., recht toeloopen op,
van landerijen.

Drieborde, bnw. Met drie planken, dekken.
Driedagioh, bnw. Driedaagsch.
Driede. Zie derde.
Driedeel, znw. o. (en m. ?). Drie kwart.
Driedraedde, bnw. Driedraadsch.
Drieël, znw. vr. Lengtemaat van drie ellen (?).
Drieërhande, -Iele, -sins. Zie d r ier hand e
enz.
Drieformich, -vormich, bnw. Drieledig van
vorm

of gedaante.

Driegen. Zie dreigen.
Driegen, st. ww. tr. Bedriegen.
Driegen, zw. ww. tr. Hechten, rijgen.
Driegevoudich, bnw. Drievoudig.
Driehande. Zie d r i e r h a n d e.
Drieheit, drykeit, -bede, znw. vr. Drieëenheid.
Driehoec, znw. m. Driehoek. -- Driehoekich,
-halcich.
Driehoect a -houct, -iioekede, bnw. Driehoekig.
Driehoofdich, -hornich (driehoekig), -jarich,
-camerich (met drie verdiepingen).
Driecant , : antich, -ech; bnw. Driekantig.
Drieclufterich, bnw. Drievoudig.
Drieconingen, -gendach, znw. vr. Benaming

van 6 Jan. als kerkelijken feestdag; ook dertiendach.
Drielander, dsylander, znw. m. Naam van eene
zilveren munt.

Drieledich, bnw. Drieledig.
Drielinc, znw. m. Een erf tusschen een heel en

een

half instaande, $14 erf.

Driemael, drymael, bijw. Driemaal.
Driemaendich? -nachtich, -ordich (met drie
punten), - poentich.
Driemogentheit, znw. vr. Driedubbele macht.

DRIEREKEDE.
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Drierekede, bnw. In drie rijen.
Drierhande, dr ieër-, driere- ; drie(r)ande, telw.
Drieërhande. — Drierconne, hetz.
Drierieie, drierlye, telw. Drieërlei.
Driersins, driesins, drie(h)ersins, bijw. In drie

DRIVEN.

Drinkebuuc, znw. m. Drinkbuik, drinkebroer.
Drinkelbier, drinke-, drinken-, drinc-, znw. o.

Dril, drille, dryl, znw. m. i) Ronde opening,
boorgat. 2) drilboor.
Drillen, drilen, zw. ww. tr. t) (Door)boren. 2)
zwaaien.
Dringen, st. ww. tr. en intr. — I. Trans. t)
Drukken, iets in of tegen iets anders klemmen. 2)
lastig vallen. 3) persen, afpersen. 4) met eene bep.
met van, scheiden. — II. Intr. i) Dringen, met
geweld zich een doortocht banen; gedrongen comen,
zich door iets heen slaan. 2) drukken, zich klemmen
aan. 3) sijpelen uit (met ute).
Dringen, drengen, zw. ww. tr. Doen (dáór)dringen.
Dringende, dringent, bnw. Kwellend, lastig.

Bier voor eigen gebruik, niet om te verkoopen.
Drinkeline, znw. m. Ondergeloopen of waterig
land (?).
Drinken. Zie drenken.
Drinken, drenken, st. ww. tr. en intr. — I.
Trans. i) Drinken; etende ende drinkende waren;
lijfcoe,b d., den gesloten koop met een dronk beves.
tigen ; sat (dronken) d., zich zat (dronken) drinken;
de onbep. wijs als znw. gebruikt: a) het drinken,
b) drank. 2) (leed) ondervinden. 3) verdrinken. — II.
Intr. Doordringen. Vgl. d o r e d r o n k e n bij d o r e.
drinken.
Drinker, drinkere, znw. m. Drinker, bezoeker
van een herberg.
Drinegelt, znw. o. Drinkgeld, fooi.
Drinchuus, znw. o. Kroeg.
Drinkinge, znw. vr. Het drinken.
Drinceop, znw. m. Beker.
Drinccroese, -croes, znw. m. Kroes.
Drincnap, znw. m. Nap.
Drinepennine, znw. m. Geschenk in geld, om
de kosten van een maaltijd, of van drank, te bestrijden.
Drineput, .it, znw. m. Drinkwaterput.
Drinepot, znw. m. Drinkvaas, kelk ; verklw.
drincj otkj/n.
Drineschale, znw. vr. Drinkschaal, bokaal.
Drineschult, znw. vr. Onbetaalde verteringen._
Drinestue, znw. o. Alles waaruit men drinkt,
mits van groote afmetingen.
Drinevat, znw. o. Een voorwerp waaruit men
drinkt, beker.
Drinewater, znw. o. Drinkwater.
Drinewipn, znw. m. Wijn voor eigen gebruik,
niet om te verkoopen.
Drinten , drenten, st. ww. intr. (Op)zwellen.
Drintende, drentende, deeles. bnw. Gezwollen,
opgeblazen.
Drintinge, drent-, znw. vr. Gezwollenheid,
gezwel.
Drintich, bnw. Opgeblazen.
Drite, znw. Scheet, dreet; als scheldwoord, verachtelijke vrouw; dritensone, hoerekind.
Driten, st. ww. intr. Zijn gevoeg doen.
Drits, znw. m. Drek, koedrek.
Driven, st. ww. tr. en intr. — I. Trans. Drijven,
jagen, voeren: a) in de hedendaagsche beteekenis;
enen tol d., vgl. ndl. ,,drijftol"; in elenden d., in
ballingschap zenden; te banne d., iri den ban doen;
enen te scherpe (te sftotte) d., den spot met iem. drij
ven; d. vee, vee vervoeren; enen wagen d., rijden;
d. ende dragen, vee en roerend goed vervoeren;
verhuizen; te sterven d., iem. er toe brengen dat
hij zich doodt; gedreven bringen, voor zich uit
drijven. b) meevoeren, wegsleepen; meesleepen,
gedreven werden op, zich aangetrokken gevoelen tot.
c) enen te vonnesse, te doeme d., iem. oproepen tot
het wijzen van een vonnis. d) iet te gader d., het
op allerlei wijzen bijeenbrengen. e) iets in iets drijven. f) behandelen, ook: mishandelen; in het nauw
drij ven. 2) werken, uitwerken, doen; ter neder d.,
naar beneden halen, vernielen; voortzetten. 3) uit
de bet. zich bezig houden met iets", ontwikkelt
zich het gebruik, dat d. met allerlei objecten wordt
verbonden, waarbij het de bet. vertoont van: doen,
maken, werken, aan den dag leggen, in praktijk
brengen, naar buiten openbaren; „bi den barate,
die ic hem sach d.", de drukte die ik hem zag maken; „d. rouwe, mesbaer"; „verdriet, blischap, vroude,

als men voor eigen gebruik in huis heeft.
Drinabaer, -hair, bnw. Drinkbaar.
Drinkelij c, bnw. Drinkbaar.
Drineborn, -barren, znw. o. Drinkwater.

— II. Intr. i) Heen en weer gaan, zich bewegen;
roerende ende drivende, drivende of dragende goede,
roerend goed; drivende werc, voertuig. 2) drijven:
a) op het water. b) doornat zijn. c) drijven, jagen,
van het zwerk. 3) dringen. 4) te werk gaan; bezig
zijn; sloven, tobben; d. ende droeven. 5) zijn gang

verschillende richtingen, in drie opzichten.
Driesch, dreesch, dries, znw. m. Braakland ; on.
vruchtbare plek; grond. — Driesehaeker.
Drieschat, - schatte, znw. m. Eene driedubbele som.
Driesilbich, bnw. Van drie lettergrepen.
Drieslinc, znw. m. De eetbare paddestoel.
Driesprone, znw. m. Driesprong.
*Driest. Zie d r ij s t.
Driestal, .slael, znw. m. Stoeltje op drie pooten.
Driestrengede, bnw. Uit drie strengen bestaande.
Drietant, bnw. Met drie tanden. — Drietandieh, -tongich, -varuwich, -verwich. .
Drietien. Zie dertien.
Drievoet, dryvoet, znw. m. Drievoet (tafeltje;
treeft). — Drievoetieh.
Drievoudieh, -vuldich, -voldich, -veldich, bnw.
Drievoudig.
Drievoudieheit , - vuldicheit, -voldicheit, znw.
vr. Drieëenheid.
Drievoudichlike, -decltlike, bijw. Op drie manieren.
Drievont, znw. o. Het drievoud. — Drievoudi en d vuldigen, ww.
riewegich bnw. Waar drie wegen zijn.
Driewerven, -waerven, -werf, -waerf, -warf,
bijw. Driewerf.
Drif bnw. Doorweekt.
Dri , znw. m. i) Weg voor veevervoer. 2) het
recht om het gemaal te halen en thuis te brengen.
Drif oet. Zie drijfgoet en driftgoet.
dreft, dricht, drecht, znw. vr. i) Onstuimigheid hartstocht. 2) ijver, drift; aandrift. 3) drift,
kudde, van vee. 4) district. Vgl. d r e c h t. 5) door.
waadbare plaats.
Drift net, znw. o. Strandgoed.
Driftich, bnw. i) Op het water drijvende. 2)
haastig, onstuimig, driftig; vurig.
Drifticheit, znw. vr. Aandrift; haast.
Drifttjjt, driftJt, dreftijt, znw. m. De tijd van
-

den dag bestemd voor veevervoer; ook: de tijd van

het jaar waarin het vee naar de weide gaat.
Dril en, rij gen. Zie d r ie gen, 3de Art.
Drjjgoet, drifgoet, znw. o. Strandgoed.
out, drifholt, znw. o. Wrakhout.
Dr
Drijfnet, znw. o. Drijfnet, sleepnet.
Drijftouwe, znw. o. Drijfnet.
Drijfwech, znw. m. Weg voor veevervoer.
brij st, bnw. Driest, vermetel, overmoedig; te (to)
dr jste(n) staen of dringen, eene te dreigende hou.
ding aannemen; ook: hem verweren to dryste (oostmnl.),

— Drtjsticheit.

Dringer, znw. m. Dreiger, dwingeland.
Dringinge, ruw. vr. Persing, aandrang.
Drip e, drinc, znw. m. Zooveel van een drank,

,

-

;

feeste enz. d." ; uiten; valsche orconde driven.

DROOM.

DRIVER.
gaan; laten d, op zijn beloop laten. 6) snellen,
stormen; comen gedreven, met vaart aankomen; ook:
naderen.

7) te voorschijn komen; komen.

Driver, drieere, znw. m. Drijver.
Dro , bnw. Droog.
Drobel, bnw. Troebel.
Droch, znw. o. i) Bedrog, leugen. 2) bedrieger,

leugenaar. 3) spookgestalte.
Droeh (ellike. Zie d r o g e 1 i k e.

Drocherie . Zie d r o g e r ie.
Drochsate . Zie d r o s s a t e.
Drocht . Zie d r u c h t.
Drocht, znw. m. i) Bedrog. 2) spookgestalte.
Droeht n, drockte(n), drechtijn, znw. m. en o.
t]i
^

; heer der heerscharen ; die hemelsche d.,
God ; die helsche d., de duivel.

Legerhoofd

Droef. Zie droeve.

Droefheit, druefheit, droufheit, znw. vr. i) Droefheid.

2) troebelheid, droesem.

Droefluje, droeveljc, druefeljc, drouflijc, bnw.

Bedroefd;

van zaken, treurig, droevig.

Droeflike,

drove-, droof-, drouf-, droufelic,

-liken, -lic, bnw. Op eene treurige wijze.
Droefnisse, znw. vr. Droefenis.

Droefsanc, znw. m. Klaagzang, treurzang.
Droefte, znw. vr. Vaart, snelheid.
Droey en, droyen, zw, ww. intr. Groeien, gedijen.

Droe len, drollen, droeylen, druilen, drulen, zw.
ww. intr. i) Den gek steken, spotten. 2) spelen,
stoeien, ook van mingenot.
Droelgast, droll-, znw. m. Tafelvriend, tafel
Vgl. d r a e l g a it.
-schuimer.
Droese, droes, drose, druse, droesine 1 droesen,
drosene, droessine, droeseme, znw. vr. i) Droesem,
heffe.

2) zweer, gezwel (nederr.).

Droesen, zw. ww. intr. Buiten adem zijn (?).
Droesich, bnw. Drabbig.
Droessenvat, z nw. o. Een bepaalde soort van

vat (te Gent).

Droetich, druetich. Zie d rot i c h.

Droeve, droef, drueve, druef, drove, drove,

droeve, drouf, bnw. i) Zonder licht, duister. 2)

troebel. 3) van den geest: a) van personen, sombcr,
bedroefd, boos. b) van zaken, treurig, ellendig.
Droeve drove, znw. vr. Droefheid.
Droevel jj c, droevelike. Zie d roe f l ij c, -like.

Droeven, droven, drueven, drouven, zw. ww. intr.

Bedroefd zijn, spijt hebben; de onbep. wijs als znw.,
droefheid; deelw. droevende, treurig.
Droevenisse, drove-. Zie d r o e f n is s e.
Droevich, drovick, bnw. Van personen en zaken:
bedroefd, neerslachtig; d. op enen, boos op iem.;
pijnlijk.
Droevieheit, znw. vr. i) Droefheid. 2) tegenzin.
Droevinge, znw. vr. Droefheid.
Drof,, samengetr. vorm van des-of, d. i. dier af.
Droft , draft. Zie -dorft en nootdorft.
Droftieh, drofticheit. Zie nootdorftich(heit).
Drogachtich, droechachtich, bnw. Bedrieglijk,
leugenachtig.

Droge, drooch, droege, droeeh, druech, droge. i)

Droog, niet nat; ook: gedroogd; d. diic, slaperdijk;
dorstig. 2) dor, verdord; onvruchtbaar, woest; dat
droge, het droge zand, de woestijn. 3) slap, krachteloos, verstorven. 4) eenvoudig, bloot; eene d. ge
sleur; d. geit, contanten, klinkende munt. -wonte,
Droge, znw. vr. Droogte; ook drogede.
Droge, bijw . i) Droog. 2) droge betalen, contant

betalen.

Droge, droege, znw. vr. Bedrog.

Drogel e. bnw. Bedrieglijk.
Drogel d oet, znw. m. Droogdoek.
Drogelike, droch(e)like, -1 jc, -tic, bijw. Op eene
0

bedrieglijke wijze.

Drogen, zw. ww. tr. Dreigen.
Drogen, droegen, zw. v-w. tr. en intr. — I. Trans.

i) Drogen, afdrogen. 2) droog maken. — II. Intr.
Droog worden, uitdrogen, verdorren, verschroeien,

ook : droog zijn; ten can mi diepen noch d.,
mij onverschillig.
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Drogen, droegen, znw. o. Tering.

Drogenaehtieh, bnw. Bedrieglijk.

Drogenare, droegnare, drogenere, drugenair,

znw. m. Bedrieger.

Drogene, droegene, znw. vr. Bedrog.
Drogenisse, droecknesse, drochnesse, znw. vr. i)
2) geestverschijning.
Drogerie, drocherie, znw. vr. Bedriegerij.

Bedrog.

Drogerie , -ide, znw. vr. Drogerij, specerij.
Drogernie, drochernie, 'znw. vr. Bedrog.
Droget , droechet, bnw. Uitgedroogd.
Drogieh, bnw. Bedrieglijk, valsch.
DroKicheit, znw. vr. Droogheid, dorheid.
Dro en . Zie d r o e l e n.

Droc , Droekelicheit, Droeken . Zie d r u c, enz.
Drolle r drol, znw. m. Alf, kaboutermannetje.

Drom . Zie d r o o m, 2de Art.
Drom, druein, dreusn, drome, znw. o. De trommel

aan een weefgetouw ; het eind der draden van een
weefsel, het afgesneden overschot van de ketting,
nadat het stuk afgeweven is.

Dromedare, drosnidaris, drommedarj/s, drommedael, znw. m. Dromedaris.
Dromel, droemel, znw. Hetz. als drom, 2de Art.
Dromelaken, dreurne-, drueme-, znw. o. Laken,
uit

de afgeknipte einden van draden geweven.

Dromen, droemen, zw. ww. onpers. en intr. Droo-

men; mi dromet omme, ik droom over, van.

Dromen, droemen, zw. ww intr. en tr. — I.
Intr. Dringen; d. na of omme iet, naar iets streven;
dromen in, in iets dringen, zich onder iets mengen;
enen doot d., iem. dood dringen. — II. Trans.
Drieigen, jagen.
Dromich, bnw. Droomerig.

Drominge , znw. vr. Het droomen.

Dromer, dromere, znw. m. i) Droomer. 2) Wichelaar.

Drommen zw. ww. intr. Dringen.
Drommer, drummer, znw. m. Steunpijler.

Dromminge, znw. vr. Gedrang.
Drone . Zie d o r n e.
Dronen, zw. ww. — I. Intr. Dreunen. — II.

Trans. Schudden (nederr.).
Drone, znw. m. Dronk, wat men in één teug
uitdrinkt ; verklw. droncskijn.
Dronkaer, -aert, znw. m. Dronkaard.

Dronken, dronkijn, drunkijn, drunken, dronke,

deelw. bnw. van drinken. Dronken. — Dronken -

makende.

Dronken, znw. m. Hij die dronken is.

Dronkenachtich, bnw. Die vaak dronken is.

Dronkenaer, znw. m. Dronkaard.

Dronkenbout, znw. m. Dronkaard.
Dronkenheit, znw. vr. Dronkenschap.

Dronkenschap, dronke-, - schip, znw. vr.

Dronker (e), znw. m. Dronkaard; vr. dronkersse.
Dronkich, bnw. Hetz. als dronken a c h t i c h.
Dronten, zw. ww. intr. Hetz. als d r e n t e n.

Zwellen.

Drooch . Zie droge.

Drooehdoec, droich-, ook droget-, znw. m.
Drooeheit droecheit, znw. vr. i) Droogheid,

droogte; dorhei
d. 2) slapheid, krachteloosheid, machteloosheid.
Droochmaken, zw. ww. tr. Drogen.
Drooehschare, znw. vr. De schaar van den
,droochscherer".
Drooehseherer, droechscheriër, -scheerder(e),
druuchscheerre, znw. m. Lakenbereider.

Droochstrote, znw. m. Stotteraar.

Drooehsvoets, bijw . Droogvoets.
Droochte, droechte, znw. vr. i) Droogte, 2)

droogheid, opdrogend vermogen.
Droom, droem, drome, znw. m. Droom; ook: iets
onbeduidends; iets wonderbaarlijks; dais d., dat beteekent niets. 2) sage.
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Droomdieder, droem-, -bedieder, -sjeller, znw.
m. Droomuitlegger.
Drooplepel, znw. m. Een lepel om spijs te bedruipen.
Droopsel, znw. o. Oogdroppels.
Drop, andere vorm van dorp.
Drop, drup, drofte, znw. m. Droppel.
Drope n znw. vr. i) Het druppelen, dakdrop. 2)

3) schurft. 4) waterzucht. 5) vlek, smet.
Dro p el f znw. m., drotele, vr. Droppel, verklw.
drobelk! n. — Dropelen.
jicht.

, drooj5en, droejben, zw. ww. — I. Trans.

Dro

Doen Eten. — II. Intr. Druppelen.

Dropic h, bnw. Jichtich.
Dropi cheit, znw. vr. i) Schurft. 2) waterzucht.

3) jicht.

Droplike, -tinge, bijes. Bij droppels.
Droppe , drupe, znw. vr. Droppel.

Droppel, drugel, znw. m. Hetzelfde.
Droppel, andere vorm van d o r p e 1.
Droppelpisse r znw. vr. Droppelpis, pijnlijke

waterloozing.

Droppen, drukgen, zw. ww. tr. Druppelen, lekken,

sijpelen.

Droppinge,
pelen.

druj5fringe, znw. vr. i) Het drup-

2) zinking.

Dropstal,

- stede, znw. Ruimte voor den dak
-drop.

Dropsteen, znw. m. Eene soort bouwsteen.
Dropte, drutte, drugpet, znw. m. Dakdrup, ruimte

naast een huis.

Dros .

Hetz. als d r o e s e.
Drossel, droossel, znw. m. Meerl.
Drossate, drussate, drossaet, drossete, drozete,
drochsate, drost, drossaert, znw. m. i) Hof beambte,

met de zorg voor de tafel belast; ook: intendant. 2)
hofmeester. 3) rentmeester. 4) legeraanvoerder. 5)
stadhouder. 6) rechterlijk ambtenaar (elders land.
drost, of baliu) ; vr. drostinne. — Drossateampt^
drossaet-, drost -, -ambt, -amt, znw. o. — Drossa teschap, znw. vr.
Droten, zes. ww. intr. Dreigen.

Drotich, droetich, druetich, bnw. Preutsch, pre-

tentieus.

Brouwen. Zie druwen.

Drubbelen . Zie dribbelen.
Dracht , drocht, znw. vr. Vaart, aandrang, on-

stuimigheid.

Draden, zw. ww. tr. Alleen in het afgeleide znw.
Drudinge, znw. vr. Bislaap.
Draegenaer . Zie d r o g e n a e r.
Drueme. Zie drom.
Druge, druuch, drugen. Zie droge enz.
Druysch . Zie d r u u s c h.
Druc, droc, znw. m. Bezwaar, angst, benarde
omstandigheden ; bedruktheid.
Drucheit , znw. vr. Druk, benauwdheid.
Druckeljjc, drockelijc, bnw. i) Bedrukt, benauwd.
2) drukkend.
Druckel cheit, drock-, znw. vr. Benauwdheid.
Druckelik 8 -ken, •lijc, bnw. Klaaglijk, hartstochtelijk.
Bracken, drocken, druycken, zes. ww. tr. en
intr. — I. Trans. i) Drukken, benauwen; als znw.,
druk. 2) enen d., iem. dwingen. 3) drukken, persen.
4) een boek drukken. — II. Intr. i) Drukken. 2)
^
ti

rusten, pleisteren.

Druckenisse, znw. vr. Druk, lijden.
Drucker, znw. m. Verdrukker, vervolger.
Druckich, bnw. Bedrukt, droevig.
Druckinge, znw. vr. i) Persing. 2) verdrukking,

geweld.

Dracsalich, bnw. i) In druk zijnde. 2) droevig.
Drucwater, znw. o. Binnendringend water, vloed-

golf.

Dralen . Zie droelen.

Drummer . Zie d r o m m e r.
Drunc, drunken. Zie d r o n c enz.

Drumpel, znw. m. Drempel.

Drupen, st. ww. intr. i) Druipen, lekken. 2) neer

laten d., doen neerkomen ; van iets komen,-dalen;
uit iets voortspruiten. 3) glooien van een dijk. 4)
af hangen, bungelen.

Drupinge, znw. vr. Het druipen.
Drupnesen, zw. ww. intr. Druipneuzen.
Drup el s druppen . Zie droppel, droppen.
DrustichDrnsticheit. Zie d r u u s t i c h.
Drench . Zie droge.
Druuf. Zie d r u v e.
Drnnsch, druusc, znw. m. of o. Geweld, gedruisch.
Druust, drust, druyst, druest, znw. vr. Kracht,
aandrang, geweld, snelheid, vaart; meíter d.
Druustich , druystich, drustich, bnw. Onstuimig.
— Drunsticheit , druysticheit, drusticheit, znw. vr.
Dranstinge, druysting, znw. vr. Geweld, vaart.

Bruut, druyt, znw. m. i) Vriend, vriendin, ook
in geestelijken zin; minnaar. 2) kwant, snaak.
Druutsman, trudsman, druudsman, znw. m.
Tolk.
Druve, druuf, znw. vr. Druif ; druiventros.
Druwe, znw. (oostmnl.). Strik, val.

Druwen, drouwen, drogen, zw. ww. tr. i) Dreigen;

waarschuwen. 2) iet d., iets uitdrukkelijk verklaren.

— Druwinge.
Druwere, drouwer, znw. m. Dreiger.

Druwewoert, drouwewoert, druwort, znw. o.

Bedreigingen.
Du, pers. vnw. van den eden pers.
Duane. Zie d u w a r i e.

enkv., gij.

Dubbel ) dubbelt. Zie do b bel
Dubbelen, dobbelen, duftpelen ; Dubbeleeren,

zw. ww. tr. Verdubbelen; hem d., dubbel worden;
gedubbelt, geduftj5elt, dubbel, uit twee gelijke zelfstandigheden bestaande.

Dubbelheit .

Zie dobbelheit.

Dubbeloen . Zie d o b b e l o e n.

Dubben, zes. ww. intr. In het onzekere zijn.
Dubben, dobben, zw. ww. tr. i) (Onder)dompe-

len, verdrinken. 2) uitdiepen, graven. 3) duwen.

Ducentich. Zie d u s e n t.

Duchte, ducht, docht, znw. vr. en m. i) Vrees.

2) gevaar. — Duchteljjc.
Duchten, dochten, zw. ww. tr., wederk. en intr.

Vreezen.

Duchtich bnw. Wat deugt, goed is in zijn soort,
flink. — Duch
ticheit.
Dude, Daden . Zie die de, die den.
Duecht . Zie d o g e t.
Duechdeltjc, duegd-, deegent -. Zie d o g e.

de! ij c.

Doemen . Zie do e m e n.

Deen, bnw. Zie d o o n.
Duer,, znw. m. Stier (oostmnl.).
Duerbaer, Duere . Zie dierbaer, diere.
Duere en de samenstellingen. Zie d o
, Duereren . Zie duren, d u r e r e n.
Duerpel. Zie d or p e 1.
Duert. Zie doort.
Duertijt . Zie diertij t.

Duffelsch, bnw. Van duffel; duffelsche lakenen;
ook duffelaer.
Duf en g doffen, zw.ww. tr. Slaan, doffelen (oostmnl.).
Dnfsteen, duyf-, duef-, znw. m. Tufsteen.
Du g e , znw. vr. Duig, hoepel; in dugen smiten,
vernielen, tonnen enz.; Dunch eel, goed van duigen.
Duifte . Zie die f t e.
Duiselen . Zie duselen.
Duit , deyt, doyt, dueyt, znw. m. Kleine koperen
munt; verklw. duitkijn.
Ducas, ducaet, znw. m. Dukaat.

Duc e Duck. Zie dicke.
Dukelen, duykelen, zw. ww. — I. Intr. Duiken.
— II. Trans. Dompelen.
Dukeldam, duuckel-, znw. m. Lage dam vóór een
dijk in zee, om aanslibbing te bevorderen.
Duken, duycken, st. en zw. ww. intr. i) Duiken,
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bukken. 2) zich verbergen,
vloeistof.

3) zich dompelen in eene

Duker, dukere, znw. m. i) Duiker. 2) duikvogel.
3) duiker, verlaat.
Duoke. Zie dicke.
Duokelen , dockelen, zw. ww. intr. Duikelen, aan-

houdend bukken.

Dncken, zw. ww. intr. Duiken, bukken.
Ducken, zw. ww. tr. Andere vorm voor drucken.
Dul, enz. Zie d o 1.
Did, dull. Zie dolle.
Dolde, dilde, dull, dill, dul, dil, bnw. i) Nietswaar

gering; ane den diltsten (dilsten, dulsien) sin, aan-dig,
het kortste eind trekken. 2) laag, gemeen. 3) bouwvallig.
Duldelike, bijw. Geduldig, lijdzaam.
Dulden, zw. ww. tr. Verdragen, ondervinden,
op zich toegepast zien (recht); intr. geduld hebben.
Duldich, bnw. Geduldig.
Dulen 2 zw. ww. intr. Huilen, brullen.— Dulinge.
Dulheit. Zie dolheit.
Dulhnns. Zie d o l h u u s.
Dulc, aanw. vnw. Zoodanig.
Dnlcoene, Dulcoenheit. Zie dol c o ene.
Dullaert. Zie dollaert.
Dolle, dul, dille, znw. vr. Buisvormig deel van
een schop nz. waarin de steel wordt bevestigd.
Dullede
. Zie dolhede.
Dellen, zw. ww. intr. Dom, dwaas zijn.
DAllike , -lac, -lic, bijw. Dwaselijk.

Dultheit, diltheit, -bede, znw. vr. Nietswaar

-dighe.

Dome, duum, duym, znw. m. Duim; iet draeit

oft tuinen dume, ik heb over iets te beschikken;
onder den dume, heimelijk; vele op sinen dume
hebben, veel in de melk te brokken hebben; in dumen zien, eene tooveri 1.
DUMO 2 bnw.;. een dueme, duime bont, een dolle
hond. Zie

duum.

Dumelino, dumer-, znw. m. Duimeling, duimleder.

Dumemael, duummael, duymmael, dumael, duymel, dumel, znw. m. De lengte van een duim.
Dnmmelike 2 Dummen, Dumheit.

Zie

melike, enz.

d o m-

Dunachtich, bnw. Een beetje dun.
Dunder, Zie donder.
Dundoec, znw. m. Doek van dunne stof.
Dune, duun, duyn, znw. o. Duin; coren buien

dunen saeyen, vergeefsch werk doen.

DIIneg.ge. Zie dunninge, ede Art.
Dunheit, dinheit, dinneit, znw. vr. Dunheid.
Dunken, dinken, donken, zw. ww. intr. oer.

Dunker., toeschijnen; met veranderd ondw., meenen,
vinden, gevoelen; mi dunke, dinke, ik zou meenen,

ik meen; goed dunken, behagen; hem seleen d. boven
anderen. Verbonden met een onbep. wijs zonder ie
(„hem dochte sine herte breken ") ; met een tgw.
deelw. („het dochte hem sijnde een wout") ; met
een volt. deelw., door uitlating van de onbep. wijs,
(„wat dinct u ghedaen te recht") : hem laten d.,
zich verbeelden, zich voorstellen.
Dunken, znw. o. Meening, gedachte. – Dunkinge.

Dunne, dinne, dun, din, bnw. r) Dun; van eene

slagorde, lang en ondiep; schaarsch, zeldzaam. 2)
gering, weinig waard; gering, onbeduidend.
Dunne , dinne, bnw. Dun; weinig, dunne regenen.
Dunnebier, znw. o. Een soort slecht bier.

Dunnehudi ch i bnw. Dunhuidig.
Dunnen, dinnen, zw. ww. — I. Intr. Dun wor-

den of zijn
Verdunnen.

; dunnen, van gelederen. -- II. Trans.

Dunnicheit, -hom, znw. vr. Dunheid.
Dunninge, znw. vr. Verdunning.
Dunninge dunnige, dunegge, znw. vr. De slaap

van het hoofd.

Dunouwe dunauwe, znw. vr. De Donau.
Dunst. Zie donst.
Dup. Zie dop.
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Dupe, duyfte, duyften, znw. m. Sukkel. -- Duypenaohtich (; 6e eeuw).
Deppen, dojbften, dojbfte, dob, znw. m. Pot.
Dur. Zie dor e.
Dur, Dorre. Zie dorre, bnw.
Durachtich. Zie d u u r a c h t i g.
Dure. bnw. Zie diere.
Dure, bijw. Zie d o r e.
Duren. Zie dorren.
Duren, dueren, duyren, zw. ww. — I. Intr. Met

eene zaak als ondw.: a) duren, aanhouden. b) duurzaam zijn. c) zich uitstrekken, voortgaan. d) bij.
2) met een persoon als ondw.: a) blijven,
vertoeven ; zonder d., zonder uitstel. b) bestendig
zijn, voortgaan, met eene bep. met bi, op, in of
over ; ook : volharden. c) het uithouden, vooral met
eene bep. met vore of jegen. — II. Trans. Verduren.
Durende, duerende, deelw. Gedurende : a) als
bnw., voortdurend, eeuwig. b) als bijw., gedurende
den tijd. c) als voorz., gedurende.
Dureren, duereren, zw. ww. intr. Hetz. als
duren (z. ald.).
Dureren. Zie d o r e r e n.
Durich, bnw. I) Langdurig. 2) bestendig, duurzaam. — Duricheit.
Dorm e, znw. vr. Duurte (oostmnl.).
Durkelen dorkelen, zw. ww. intr. Aarzelen,
schromen.

Durken, lorken, zw. ww. intr. Zich verschuilen.
Dorre. Zie d o r r e.
Durren. Zie dorren.
Dorpel. Zie dorpel.
Durst, enz. Zie d o r s t.
Durven. Zie d o r v e n.
Dus, dos, bijw. en voegw. — I. Bijw. Aldus. —
II. (Bijwoordelijk)

voegw. Daarom.

Dusdaen, dustaen, dusteen, aanw. vow. Dusdanig.
Dusdanich, dustanich, dusienich, -ech, aanw.

vnw. Dusdanig.
DIIse , duyse, znw. vr. Bijzit.

Duselen, duyselen, zw. ww. intr. i) Duizelen,

draaien

van het hoofd. 2) tuimelen.

Dusent, dusant, dusen, dunst, duyst, dusentich,
ducentich, telw. Duizend. -- Dusentfout, -nael,
-werven.
Dusenterhande, dusenterande. Zie d u s e n

tichsterhande.
Dusentfoutconstich, bnw. Van alle markten
thuis; znw., duizendkunstenaar'; dusenifoutkunstige
bedrieger, duivelskunstenaar, de duivel.
Dusenthere , znw. m. Hoofdman over duizend.

Dusentichste, -echste, ranggetal. Duizendste.
Dusentichster(h)ande , telw. Duizenderlei.
Dusentjarich, bnw. Duizend jaar oud of durende.
Dusentste, ranggetal. Duizendste.
Dusentstont, dusenstont, bijw. Duizendmaal.
Dusgedaen, dusgedanich, aanw. vnw. Dusdanig.

Dusgedane wijs, op deze wijze.
Dusioh, duysich, bnw.; d. vleesch, vleesch van

dieren

die wild geworden zijn.

Dusine, znw. o. Hetz. als d o s i n e.
Dusinc, duysinc, dueysingh, znw. m. Een met
schelletjes voorziene gordel.

Desch, dusc, aanw. vnw. Zoodanig.
Dasschedaen, duschedaen, aanw. vnw. Dusdanig.
Dust. Zie donst.
Dusthout. Zie d u u s t h o u t.
Dustslach. Zie donslach.
Duswert, aanw. vnw. Zoodanig.
Dutscolve, znw. Zeegras.
Dutten, zw. ww. intr. Razen, woeden.
Dutten, zw. ww. tr. Kloppen, tikken, slaan.
Dnnf.. Zie d u v e en de samenst.
Duufg at, znw. o. Duiventil.
Dnuf horII1 -hoern, du000r, znw. m. Doffer.
Dnnf huus, durf-, znw. o. Duiventil. — DIInfhuusduve, duif waarvoor aan wettelijke voor -

schriften is voldaan.
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DUUCKELDAM.

DWEESTEN.

Duuckeldam . Zie d u k e 1 d a m.
Duum. Zie d u m e.

Duum, duem, duim, bnw. Wild, dol, vooral van
honden (Gron.).
Duumbert, duumbard, znw. o. Plank van een
duim dik.
Dnnmbreet, duym-, bijw. Duimbreed. Ook als
znw. m. en o.
Dnnmcrnnt, . znw. o. Geld.
Dnnmiser, -iseren, znw. o. Handboei; duimschroef.
Duumiseren , zw. ww. tr.

Enen d.,

iem. de

handboeien aanleggen.
Duumsteke, znw. m•, - stede, znw. vr. Indruksel
met den duim.

Dunn . Zie dune.
Duunherde, -herder, -heerder, znw. m. Opzichter

over de duinen; ook duunmeyer, -waerder, - hoeder,
- houder.

Duurachtich, duer-, dur-, bnw. Duurzaam;

ook duurljc.

Duurbaer . Zie d i e r b a e r.
Duurnael . Zie diurnae1.

Duurte , duerte, znw. vr. Duurte, hooge prijs.

Dunrt t. Zie die r t ij t.
Dnnsch Dunst. Zie d u s e n t.
}
j^
j

Dunst . Zie d o n st.

Duuster, duster, duysier, deester, dies/er, bnw.

i) Duister. 2) onduidelijk. 3) dom. 4) verschrikke.
lijk. — Dnnsteraehtieh t schemerachtig.

Dnnster,, znw. o. Duisternis.
Dnnsterheit, duister-, znw. vr. i) Donkerheid,

duisternis. 2) onduidelijkheid.
Dunsterlp e, bnw. Duister.
Dnnsterlike, bijw . i) Donker. 2) onduidelijk.
Dnnsterlinge, bijw . In het donker.

Duustermaent, znw. vr. December.
Duustermetten, znw. m. mv. Vroegmetten.
Duusternisse, duyster-, - nesse, znw. vr. Duis-

ternis.

Duusthout, duushoul, dues/wit, duiszholt, znw.
m. Slecht, sponzig hout.
Duustich . Hetz als dus en tic h, duizend.
Dunt, znw. m. Genoegen, pleizier. Zie d e d u ut.
Dnntseh, duytsch, bnw. Nederlandsch en Germaansch. Een Duilsch(e), Nederlander; dat Duutsche,
al wat Duitsch (Ndl.) spreekt; als znw. dat d., het
Nederlandsch.
Duutschen, zw. ww. tr. Verduitschen.
Dnntschmaken, duyts-, zw. ww. Diets, wijs

maken.

Dove, duuf, znw. vr. Duif. Verklw. duvekj/n,

eluveken, duyfken.

Duve onc, duvenjonc, znw. o. Jonge duif.
j

Duvekervel, znw.

vr. Aardrook,

Duvecot, znw. o. Duivenhok.

grijzekom (plant).

Duvel, drevel, divel, znw. m. Duivel; verklw.

cluvelkifn, -ken; samenst. duvekonc.
Duvelarie . Zie d u v e 1 e r i e.

Duve]bevolen . Zie d u v e 1 v o 1 e n.
Duvelbeswerer, -sweerre, znw. m. Duivelbe-

zweerder. Dnvelbeswering e, znw. vr.
Duvelerie, duveltje, duvelarze, znw. vr. Duivels.
kunsten.- tooverij.
Duveiheit, znw. vr. Duivelachtigheid.
Duvelie, duvellie, duvlie, znw. vr. i) De invloed
van den duivel; duivelskunsten. 2) duivelsche boos.
—

heid.

Duvel]

c, duvelljc, bnw. Duivelsch.

Duvelinne, znw. vr. Duivelin.
Duvelsdree, znw. o. De uitwerpselen van den

duivel; ook als geneesmiddel.

Duvelsjone, znw. o. Duivelskind.
Duvelsch, duvels, dievelsch, bnw. Duivelsch.

Duvelvolen, -bevelen, bnw. Aan de bescherming
van den duivel aanbevolen; ten d. geen, naar den
duivel loopen, naar de hel gaan.

Duvenei, znw. o. Duivenei.
.Duvenjone. Zie d u v e j o n c.

Duvenmes , znw. o. Duivendrek.
Duvegnaet, duvenquaet, znw. o. Duivenmest,

ook duvenstront.

Duver, Duveric, Duverinc, znw. m. Doffer.
Duvoor. Zie d u u f h o r n.
Duwagiere, dwagiere, duwagierege, znw. vr.
Eene vrouw met weduwgoed.
DAWare, diuwarie, duarie, douarie, dowarie, douwarie, znw. vr. Lijfrente voor eene vrouw; huwelijks
-gift,
weduwgoed.

Duwariën, zw. ww. tr. Een kapitaal voor een
lijfrente voor eene vrouw vastzetten.
Duwe(e)ren, dueeren, zw. ww. tr. Bij huwelijk
eene som voor iem.
i
vastzetten.
Duwen, douwen, zw.
Drukken, duwen, knijpen.

en

st.

ww. tr. en intr.

Dower, znw. m. Eene soort van blijde, belegeringswerktuig.
Duwiere, duovier, znw. vr. Schuilplaats, spelonk,
krocht, hol ; konijnenhol.
Duwiet , znw. m. Spelonk, krocht.
Dwadelinge , znw. vr. Worsteling, strijd.
Dwael . Zie dwale.
DWaelreeke, -rec, znw. o. Handdoekrek.
Dwaen, dwergen, st. ww. onr. tr. Wasschen,

schoonmaken, reinigen, zuiveren. Schijnbaar intr.:
in den zin van kern d., een bad nemen. b) in de
bet.: zijne handen wasschen ; vore d., den voorrang
hebben bij het handenwasschen.
Dwaep, znw. m. Nar, zotskap.
a)

Dwaers . Zie d w e r s.
Dwaes, bnw. Dom; krankzinnig.
D Waes , znw. m. en vr. Een dwaas, domoor;
krankzinnige.
Dwaesege, dwasige, dwasegge, znw. vr. Het vr.
van dwaes. Dwaze vrouw.
DWaesfler,,- licht . Hetz. als d w a e s v i e r.

Dwaesheit,

dwas-, -bede,

znw. vr. Dwaasheid,

onverstand.

Dwaeslike(n), bijw. Dwaselijk, onbehoorlijk.

Dwaesvier, -fier, znw. o. Dwaallicht .
Dwaesvogel, znw. m. Nachtraaf.

DWaïnge, dwaninge, znw. vr. Wassching; watertje.

DWale, dwael, dwele, znw. vr. en m. Handdoek;

servet. Verklw. dwaelkj/n, dweelkijn.

Dwale, dwael, znw. vr. Dwaalspoor;
in dwale; ook dwaelwech.

in de uitdr.

Dwalen, zw. ww. tr. Afwisschen.

Dwalen, zw. ww. intra ; dwelen, st. ww. (oostmnl.).

— DWalinge, znw. vr.
Dwaner, znw. m. Onderdrukker, knevelaar.
Dwaninge . Zie d w a i n g e.
Dwanc, znw. m. Macht, drang, dwang; molen

Dwalen, dolen.

verplichting om het meel te laten malen in-dwanc,
den banmolen (dwancmolen).

Dwaneslot, znw. o. Kerkerslot, waarmee men
iem. in bedwang houdt.
Dwancsoene, -swoene, znw. vr. Gedwongen
verzoening.
Dalapen, dwej5en, zw. ww. intr. In de war zijn,
ijlen, niet wel bij

het hoofd zijn.

Dalar . Zie d w e r.

Dwarree. Zie d w e r r e e.
Dwars, dwarsnacht . Zie d w e r s, d w e r snacht.
Dalas, znw. o., in de uitdr. te dwase. i) Dwaasheid ; te dwase worden, tot dwaasheid vervallen;
enen te dwase bringen, in de war brengen. 2) nietig.
heid, iets dat slechts in schijn bestaat; te dwase
maken, verwoesten, vernietigen.

DWasen, zw. ww. — I. Intr. i) Dwaas, gek zijn,

waanzinnig zij n.
spotten.

2) te niet gaan. — II. Trans. Be.

Dwasnesse, znw. vr. Domheid, dwaasheid.
DWasegge, dwasege, dwasige. Zie dwaesegge.

Dweers . Zie d w e r s.
Dweesten, dwesien, zw. ww. tr. en intr. — I.

DWELEN.

EDELINC.

Trans. Onderwerpen; van land: bewerken. — II.
Intr. Zich onderwerpen.
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D wershnns, dweershuus, znw. o. Dwars gelegen

huis.

Dwelen. Zie dwalen.
Dwelier, znw. vr. Handdoekrek.
Dweilen, zw. ww. tr. Doen dwalen; kwellen.
Dwellslnge, znw. vr. Begoocheling, het op een

Dwerslove, znw. m. Zijluifel, afdak.
Dwersnacht, dwars -, dweers-, -nachte, znw. vr.

en m. De tusschenin liggende nacht, de termijn
van één dag; als bijw. ook overdwersnacht, den
volgenden dag; over d. recht doen, binnen 24 uren
recht doen; later ook: termijn van een dag (ook

dwaalspoor brengen.
Dwelme znw. vr.; dwelm znw. m. i) Be.
dwelming, flauwte. 2) dwaas; hij die verbijsterd
van zinnen is.
Dwelmen, zw. ww. tr. Van zijne bezinning be.
rooven ; naar beneden werpen.
Dwepen. Zie d w a p e n.
Dwer dwar. Zie dwerree en dwers.
Dwerbile, -dijc, -grave, -naei. Zie d w e r s•.
Dwerch, dworch, dweerch, znw. m. i) Monster,
ook: reus. 2) dwerg, vr. dwerginne.
Dwerelen, zw. ww. intr. Draaien in een kolk.
Dwerree, dwarree, znw. vr. Dwarsgreppel.
Dalers, dwersch, dweers, dwars, dwaers, bnw.,
bijw. en voorz. — I. Als bnw. Zijwaartsch gelegen,
dwars. — II. Als bijw. In de dwarste; d. sien, met
schele oogen zien; over d., overdwars. --- III. Als
voorz. Dwars over, in, door.
Dwers , dwars, znw. o. Dwarshout.
Dwersbalc, znw. vr. Dwarsbalk; ook dwershout.
Dwersbile, dover -, znw. vr. Tweesnijdende bijl.
Dwersdach. Zie d w e r s n a c h t.
Dwersdij c, dover -, znw. m. Dwarsliggende dijk.
Dwersen, dweersen, zw. ww. tr., intr. en wederk.
— I. Trans. Iet d., het kruisen. — II. Intr. Op
enen d., iem. van ter zijde aanvallen. — III. We.
derk. Hem d. van, zich losmaken van iets.
Dwersgrave, znw. vr. Dwarsgracht.
Dwersgreppe, gribbe, znw. vr. Dwarsgreppel.

dwersdach).

Dwersnaet, dover- znw. m. Dwarsnaad.
Dwerssloot, znw. vr. Dwarssloot.
Dwerstuun, znw. m. Heining, over de breedte

van een dijk.

Dwarswateringe,

-weteringe, znw. vr. Dwars.

wetering.

Dwerswech , znw. m. Dwarsweg.
Dweselachtich, bnw. Verbijsterd van zinnen.
Dwesschen, dwisscien, zw. ww. tr. Blusschen.
Dwinen, st. ww. intr. Verdwijnen, slinken, weg-

kwijnen, bezwijmen.
Dwinen , zw. ww. tr. Doen verdwijnen.
Dwingelant, znw. m. Dwingeland.
Dwingeljjc, bnw. Dringend, dwingend.
Dwingen, st. ww. — I. Trans. i) Drukken, knijpen; enen an hem d., iem. tot zich trekken; kwellen.

2) bedwingen, onderwerpen; naar zijn pijpen laten
dansen; an sine bant d., onderwerpen; hem d., zich
zelven beheerschen, ook: zich zelf onder de macht
van een ander stellen. 3) stelpen, bloed. 4) dwingen,
noodzaken. — II. Intr. Benauwd zijn.
Dwinger, dwingere, znw. m. Beheerscher, dwingeland ; vr. dwingerinne.
Dwinc znw. m. Macht,bedwang; in enes dwinge zijn.
ec, dwinghaec, znw. m. Stevige haak.
Dwincha
Dwisschen. Zie dwesschen.

-

E.
Ebbe, znw. vr. Ebbe.
Ebben, hebben, zw. ww. intr. Ebben, afloopen

na den vloed.

Ebben, Ebbinge. Zie hebben, hebbinge.
Ebeen, eybeen, znw. o. Ebbenhout.
Ebeensch, bnw. E. boom, ebbenboom.
Ebenus, znw. m. Ebbenboom. — Ebenushout,
Ebenushouten.
Ebich, znw. o. Klimop.
Ebreeusch, ebreusch. Zie h e b r e e u s c h.
Ebruen, znw. o. Nieskruid.
Eehel, egele, egg-ic, eehiin, znw. vr. Bloedzuiger, echel.

Echenen. Zie eigenen.
Echt, hecht, bijw. i) ' Naderhand, daarna; ver.

volgens; weldra; nu ende echt, steeds; ook: nu en
dan. 2) andermaal, op nieuw.
Echt, bnw. i) Wettig. 2) door huwelijk verbonden.
Echte, hechte, echt, hecht, znw. vr. Huwelijk.
Echte, znw. m. en vr. Hetz. als a c h t e. Stand,
rang; meestal van hofhoorigen; Boet van echte,
hofhoorig goed.
Echte. Zie hechte.
Echte, znw. vr. Vervolging overeenkomstig een

bevel van hooger hand, ban.

Echte bijes. Daarna, dan.
Echtelljc, bnw. i) Wettig. 2) echtelijk.
Echteli e -lic -lec bijw. In huwelijk.
Echteloos, bnw. Niet door een wettig huwelijk

verbonden.

Echten, zw• ww. tr. Verbannen, vogelvrij ver

-klaren.

Echten, zw. ww. tr. Trouwen; deelw. geëchiet,

in wettig huwelijk verwekt of verbonden.
Echten, zw. ww. tr. Wettigen.

Echten, Echtenesse. Zie hechten, hech-

t e n esse.

Echter, efter, bijw. i) Later, daarna. 2) op nieuw.
Echter, znw. m. Vervolger, vijand.
Echterst. Zie achterst.
-echtich, uitgang van bnw. Hetz. als -a c h t i c h.
Echtschap, echcchaa, exschajb, esschaa, -schib,

znw. vr. en o. i) Huwelijk. 2) echtgenoote.
Edder. Zie e d e r.
Edec. Zie cd i c.
Edeken, Edekeren. Zie e d e r i c k
edele, eidel, bnw. i) Van personen; van
aanzienlijke afkomst; ook met vri verbonden; vriedel; edel, voortreffelijk. 2) van zaken, voortreffelijk,
kostelijk, heerlijk. — Als bijw. Kunstig.
Edel, znw. m. Een e., een edele.
Edelaerdieh 2 bnw. Van een edelen aard.
Edeldom, eeldom, znw. m. Adeldom.
Edelen, zw. ww. tr. i) Adelen, adellijk * maken.
2) edel maken, veredelen. 3) wettigen.
Edelenbrieí, znw. m. Kadaster.
Edelheft, -ede, znw. vr. i) Adeldom, edelheid;

edele daad; (sine) e. (edelhede) doen; aanzien, roem.
2) de adel, aanzienlijken. 3) als titel.
Edelhout, znw. m. Jachthond.
Edele, edell!jc, bnw. Edel, ook van gemoed;
mv. ede like, adelijken.
Edelike, edellike, -lac, -liken, -leec, bijw. i) E.
geboren zijn, uit een edel geslacht voortspruiten; e.
huwen. 2) op eene edele wijze; e. gemaect, gedaen,
een edel voorkomen hebbende. 3) op eene voor treffelijke, eervolle wijze, met eere. 4) op een kun
sierlijke wijze.
-stige,
Edellnc, edeling, eelinc, znw. m. Iem. uit een
adellijk geslacht; meestal mv., edelinge.
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EDELJONCFROUWE.

Ede * oncfouwe, -jonfer, znw. vr. Jonkvrouw.

Edel int, znw. o. Wettig kind.
Edelcnape, znw. m. Edelknaap.

Edelman, znw . m., mv. edelliede, edellude, Edelman.

Edelsteen, edektein, znw. m. Edele steen.
Edeltnnch, znw. o. Het in rechte geleverd be-

wijs, dat men behoorde tot den stand der welgeboren mannen.

Edelvri, bnw. Voornaam. Vgl. v r i ë d e 1.
Eden . Zie heden,
Eden, (h)eeden, eyden, zw. ww. tr. Enen e., iem.

beëedigen; iet e., iets onder eede bevestigen.
Eden, znw. ó. Het paradijs.

Eder, edder, voegw. Of (oostmnl.).
Edere, edre, znw. vr. Klimop ; ederenboom.

Ederic, ederec, znw. m. Het (vermogen om te)

herkauwen.

Edericken, edereken, edekeren, edeken, edriken,
srricken, zw. ww. tr. Herkauwen.
Edercauwen, eercauwen, -couwen,zw. ww. tr. i)
Herkauwen. 2) overpeinzen. — Edercauwinge .'
Edic, edec, eiic, znw. m. Azijn. — Edicdranc,

Ediovat, Edicmate, Edicexcjj s.
Edicachtich, bnw. Azijnig, rinsch.

Edicken, zw. ww. tr. Met edik mengen.

Edinge r eidinge, eedinge, znw. vr. Het afnemen

van den eed.

Edtlant . Zie e t l a n t.
Edoch . Zie endoch en iedoch.
Edwjjt, eedwijf, eiwijf, znw. o. of m. Smaad, hoon.

Ee, bijw. Vroeger, eer.
Ee,, znw. vr. Water. Slechts in plaatsnamen.
Ee, znw. vr. i) Wet; die oude, nieuwe, ee, het
oude, nieuwe testament; die oude ee, de oude be
deeling, oude tijd. 2) huwelijk.
Eebreken , znw. o. Het plegen van echtbreuk.
Eebrekich, bnw. Overspelig.
Eebrekinge, znw. vr. Overspel; ook eebroke.
Eechenen . Zie eigenen.
Eed en de samenstellingen. Zie e e t.
Ti eden. Zie e d e n, iste Art.

Eebreker (e), znw. m. Echtbreker; vr. eebrekerse.

Eegde. Zie e g e d e.
Eec, znw. o. Azijn.
Eecap el f sake. Zie e i c a p p e 1, e i k e.
bnw. (oostmnl.). Hetz. als e c h t, bnw.
Beha
Eeke. Zie eik e.

Eec -eácjjs, znw. m. Zie e d i c-e x c ij s.
Eekerenval, eekerenwasse. Zie e k e r e n-.

Eechof, zw. m. Bewaarplaats van hout; timmerwerf.
Eechout, znw. o. Eikenhout.

Eeckel . Zie eikel.
Eeckjjn. Zie e i k ij n.
Eecoren, ecorn. Zie e e n c o r e n.
Eeet, snoek. Zie h e e c t.
Seldom . Zie edeldom.

Eel jj o, -if/c, -ligk, bnw. Wettig.
Eelc. Zie e 1 c.

Eeloos, bnw. Ongehuwd.

Eeliede, ekelude, znw. m. mv. Echtelieden.,

Eenier. Zie e m e r.
Eemke, eemskf/n, eemsken, eemkf/n, znw. o. Krekel.

Eempaerlike, eemperlike . Zie een p a e r 1 i k e.

Eem e, eemt, mier. Zie a m e t e.
Een, telw. a) sonder een, op een na; meer dan
een, verscheidene; alene, allene, alleen; al moeder
ene, moederziel alleen ; een ende een, een voor een;

deen weder, een van beide ; een ende al, alles te
zamen; al een, met een znw., een en al. b) met
eene ontkenning verbonden; een niet, niet één. c)
verbonden met een znw., voorafgegaan door een
overtr. trap en een aanw. vnw.; thans een part.
gen. („een die edelste voghel"). d) ook volgt op
een een znw. met een bezittelijk vnw., („een sijn
dochter"). e) ook in andere gevallen staat een of
een met een samengesteld woord, als praedic. bep.
(„met tormente menech een"). f) tegenover ander
staat een, meestal voorafgegaan door het bep. lidw.

EENHORN.
de; een ende ander, allerlei dingen. g) zelfstandig
gebruikt, één man, één ding. h) een en dezelfde.
i) voorafgegaan door voorzetsels beteekent een : elkander; achtereen, achter elkander; aen een comen, handgemeen worden; bi een, jegen een, in een; ineen
werden, comen, overeenkomen ; ook beteekent in een:
aldoor; alineen, alleneen, alneen, voortdurend; lang
zeer; een na een, een voor een ; op een-zamerhnd;
comen, op dezelfde plaats komen ; des of een comen,
obi een dragen, omtrent iets overeenkomen; oh een
houden, ééne lijn trekken; onder een, onder elkander ; over een, door elkander ; (al)tenen gader, geheel en al, steeds ; van een, uiteen ; leaden een,
achtereen.
Een, en, lidwoord. a) Het staat in 't Mnl. waar het
thans niet gebruikt wordt, bij namen van maanden;
bij sommige (thans abstracte) znw. : een leef, een
vaer, bij stofnamen, vooral in vergelijkingen, een
snee, een regen ; een gras ; wanneer één znw. twee
bnw. bij zich heeft, wordt het eene vóór, het andere
achter het znw. geplaatst en het lidwoord één herhaald („het was een sterc hout ende een jonc").
b) achter so ; so schonen rose. c) een wordt in 't Mnl.
meestal uitgelaten, in zinnen met eene algemeene
strekking, ook in ontkennende zinnen. d) een znw.
met een verbonden dient met het ww. sijn tot om.
schrijving van het ww. („hi wart op hem een vechtre").
e) soms heeft een de bet. van het aanw. vnw. die,
vooral bij vermelding van vorstelijke of edelgeboren
personen.
Een, onbep. vnw. -- I. Als zelfst. vnw. Iemand,
mv. sommigen; een of geen, iemand of niemand,
men. iets; een noch (en)geen, volstrekt niets. — II.
Als bnw., een zekere, iets; een beter, iets beters.
Een, voorz. Zie e n.
Een ene, bijw. Eens, eenmaal; nemmer een, in
het gehe
el niet; een noch geen, in het geheel niet;
een vore al, eens voor al.
Een . Hetz. als eigen.
Eenander, vnw. Elkander (oostmnl.).
Eenbaerljj cheit, -barich . Zie e e n pa er 1 ij c,
-parich.

Eenboete, znw. vr. Eenmaal eene bepaalde boete.

Eenboren, -baren (oostmnl.), deelw. bnw. Eenig-

geboren.

Eencedel . Zie eensede1.
Eendagich, bnw. Van één dag.
Eende, Eenden. Zie ende, enden.
Eendeel, tindeel, bijw. Gedeeltelijk.
Eender, bnw. en bijw. Eenderlei.
Eendracht, znw. vr. i) Overeenkomst, vennootschap complot. z) eenstemmigheid.
Eendracht, bnw. Eendrachtig.
Eendrachtelike . Zie een d r a c h t i c h 1 i k e.
Eendrachtich, -drechtich, bnw. Eendrachtig.
Eendrachticheit , -drechtecheit. znw. vr. i)
Eendracht. 2) overeenkomst, verdrag; verordening.
Eendrachtichlike, -drecht-, -drachielike, bijw.
Eendrachtiglijk.
Eendrachti en, zw. ww. tr. Bijleggen.
Eendrage (-ach o. l'), znw. vr. Eenstemmigheid.
Een - ede. Zie e n e ^d e.

Eenegget, eenegd, bnw. Een eenegde swaert,
zwaard met één snede.
Eeneljjc. Zie een 1 ij c.
Eenen. Zie vereenen.
Eenen . Zie e n e n.

Eenendetwintich, Eenendedertich, enz. telw.
Eenformich, bnw. Eenvormig, gelijkvormig.
Eengebet, znw. o. (Afzonderlijk) gebed, dat men

doet met één persoon.

Ee ngeboren , bnw. Eeniggeboren.

Eengelljc. Zie e 1 c.
EeIIg er. Zie eniger.

Eenhellich, bnw. Eenstemmig (oostmnl.).
Eenheit, znw. vr. i) Eenheid. 2) eenzaamheid.
Eenhertich, -hartich, bnw. Eensgezind.

Eenhora, - hoorn, - horen, znw. m. en o. Eenhoorn.

EEN1C.

Eenic 1 eenc. Dial. vorm van e n i c h.
Ee n.ij arieh , bnw. Van één jaar.

Eenlol. Zie enkel.

Eenkine, bijw., verklw. van een. Slechts door al

versterkt; al e., langzamerhand.
Eenclipt, bn w. Ongehuwd.
Eencoren, znw. o. Eenhoren.

Eencoren, eencorn, eecoren, znw (m. en) o. Eek horen. — Eencorensvel .
Eencregel, bnw. Eigenzinnig, koppig. -- Een -

elheit.

enledich, znw. m. Eenledig.
ereg
Eenljic, eeneljc, enelje, -like, bnw. Eenzaam,

buiten de bewoonde wereld ; in eenzaamheid levende;
op zich zelf staande ; verlaten, eenzaam ; eenlike
sjbrake, vertrouwelijk gesprek.
Eenl ji cheit , -hede, znw. vr. Eenzaamheid.
Eenliga bijw. Slechts in gebruik met het versterkende al
; al e., alleenlike, alleenlijk; ook eenlinge.

Eenlope, eenlooi, eenlopen(de), eenloj5ich, bnw.

Ongehuwd.

Eenluftieh, eenluchteck, bnw. Ongehuwd.
Eenmael , can-, telw. Eens.
Eenmoedich, bnw. i) Eenpa ri g, overeenstemmend.
2) eigenzinnig, koppig. 3) standvastig. -- Eenmoe dicheit.
Eenode, eennode, einode, enode, -oede, znw. vr.

en o. Woestijn; onherbergzaam oord.
Eenogich, bnw. Eenoogig.

Eenpaer bijw. Gelijkmatig; steeds.
Eenpaerl }j^ o, eenperljc, eenbaerlje, bnw. Gestadig, aanhoudend; onveranderlijk. -Eenpaerl
^ eheit, eenberlicheit, znw. vr.
Eenpaerlike, eenjbeerlike, eenharlike, eemj5erlike,
?

bijw. i) Gelijkmatig. 2) aanhoudend.

Eenparig eemj5arich, bnw. i) Gelijksoortig. 2)
gestadig. -- Eenparicheit.

Eenparieh,, bijw. Gestadig.
Eenpartelike, -verte -, -pert-, bijw. Eendrachtig,

eenpang (oostmnl.).

Eenpassich, /essick, bnw. Onverzettelijk, kop -

Eenpassicheit, znw. vr.
Eenradelike, -lac, bijw. Gestadig.
Eenradich, bnw. Standvastig; eenradige begeerte,
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Eenselvieh, bnw. Een en de (het) zelfde, gelijk.
Eenseivieheit, znw. vr. Eenheid, gelijkheid.
Eensganx, bijw. Rechtstreeks.
Eensgeljc, Eensgemoet, bnw. Gelijk, een stemmig, gelijkgezind.

Eensilbich, bnw. Eenlettergrepig.
Eensinnieh. Hetz.

als

e e n w i 11 i c h.

Eenshede, znw. vr. Overeenkomst, gelijkenis.
Eensins . Zie e e n s s i n s.
Eenskine. Zie allenkine en eenkine.

Eensmaels, bijw. Eenmaal.
Eenspanniger, einsjenniger, znw. m. Een paard

dat gewend is alleen in het tuig te loopen.
Eenssins, eensins, bijw. E. ende andersins, naar
(aan) den eenen en naar (aan) den anderen kant.
Eenssprekent, - de, bnw. Eensluidend.

Eenstijts, eensti ds, bijw. Eens op een tijd.
Eenstemmieh, bnw. Eenstemmig.
Eenstrekelike, bijw. Rechtstreeks.
Eenstribbich, bnw. Koppig.
Eenswille, znw. m. Eenswillendheid.
Bent, ent, eynt, znw. m. Eend. -- Eentvogel .
Eenter . Hetz. als enter en a n t e r.
Eenthoeveel . Zie enthoevee1.
Eentoe. Hetz. als e n t o e en i t o e.

Eenvaerdich, -verdich, -veerdich, bnw. Eenparig, gelijk. -- Eenvaerdelike, -verdelike
Eenvaer -varuwich, bnw. Eenkleurig, effen.
.

Eenva geft bnw. Koppig (oostmnl.).

Eenveldich eenvoldich. Zie een v o u di c h.
Eenvorme, eenforme, ye, orme, informe, znw.
Onderlegger of stutpaal.
Eenvormeljje, bnw. Eenvormig.
Eenvoude, znw. vr. Eenvoudigheid, eenvoud.

Eenvoudich, -vuldich, - veldiep, - voldich, eveldich, bnw. en telw. — I. Als bnw. a) van zaken:

glad; ongekunsteld; enkel, van stoffen. b) van personen: één in zijn wezen, oprecht, naief. c) bloot,
louter. — II. Als telw. Eenmaal.
Eenvoudieh, -vuldech, bijw. Oprechtelijk.

Eenvoudieheit ,

-vuldicheit, -voldicheit, -eckeit,

pig. --

znw. vr. z) Oprechtheid van gemoed. 2) eenzaamheid.

aanhoudend verlangen.
Eenradi cheit, eynr - , znw. vr. i) Standvastigheid. 2) samenzwering, complot.
Eenradi,g en. Zie geëenradigen.
Eenrande. Zie e e n r e h a n d e.
Eenranseh, -sicheit. Zie een r e ha n t s c•.
Eenrehande, eenrande, erande, eer(h)ande, een-

dig maken; ook: rein maken; apart houden.

2) ereis. 3) aan kapitaal. Vgl. eens.

(merkwaardige) soort; ook onbep. vnw. met de bet.:
een zekere, een.

Eenw il! e , eenwil, znw. m. en vr. Eigenzinnigheid, koppigheid.

heid; gekkernij.

Eenwillicheit.
Eenwillich, bnw . Eensgezind. — Eenwillich-

derhande, erehande, bijw. uitdr. Van eene zekere

Eenrehandieheit, eenrandicheit, znw. vr. DwaasEenrehantseh , eenrantseh, eenranch, bnw. Zon.
derling; koppig. — Eenrehantsieheit, -rantsicheit,

-ranssicheit.
Eens, eenx, bnw. en bijw. — I. Als bijw. i)
Eenmaal, eens. 2) eens, ereis. 3) in eens ; in eens,
aan kapitaal; eens boven schult, boven toste, kapitaal,

na aftrek der schulden. 4) voor de eerste maal. —
II. Als bnw., meest praedicatief gebruikt. i) Gelijk,
eender; ook al eens. 2) van het zelfde gevoelen,
eens; des eens werden, over iets tot eenstemmigheid geraken. 3) overeenkomstig bepaalde voor schriften.

Eensam, -saem, bnw. Eenzaam, verlaten. —

Eensamheit^ -like.

Eensamelike, -samentlike, -saemdelike, bijw.

Gemeenschappelijk, gezamenlijk.

Eensater, znw. m. Kluizenaar.

Eenschat, eenschatte, bnw. en bijw. Eene be-

paalde som éénmaal.
Eensdeels, eendeels, bijw. Gedeeltelijk, een weinig.

Eensedele, -sedel, - cedel, -zedel, znw. m. Klui-

zenaar ; ook eensedelinc.

Eenvoudichlike, -delike, bijw. Eenvoudiglijk.
Eenvoudigen, eenvoldigen, zw. ww. tr. Eenvou-

Eenvont, eenvelt, envelt, bnw. i) Eenvoudig. 2)

enkel.

Eenweder . Hetz. als anter en enweder.

Eenwerf,

zuaerf, •warf, - warven, - waerven,
- werven, ene-, enerwerven, bijw. z) Eenmaal, eens.
Eenwich,

-

e(e) wijch,

znw. m. Tweegevecht.

Eenwillieh , ein-, bnw. Eigenzinnig, koppig. —

heit.

Eenwinter, bnw. Eenjarig, van dieren.
(e)enwisselt, bnw. i) Op één rij
staande. 2) enkel, eenvoudig: a) door eene enkele
bereiding verkregen. b) van enkele grootte. c) één=
maal eene waarde vertegenwoordigend.
Eenwivich, bnw. Eéne vrouw hebbende.
Eer, ere, znw. o. Koper, metaal.
Eer, ere, eere, bijw. i) Vroeger, voorheen; niet
lanc ere, een leftel eer, niet lang geleden; wileneer,
eer veilen, weleer. 2) te voren, eerst. 3) eerder. 4)
liever; niet te eer, te ere, tere, niet des te liever;
mi eer (_ mi liever), ik had liever dat. 5) eer — eer:
a) liever — dan, b) eer, eerder = dan. c) het eerste
blijft onvertaald, het tweede wordt door » voor dat"
weergegeven. d) hoe — des te.
Eer, voorz. Voor; eer iet lanc, lange, eerlang;
ook: aanstonds.
Eer, voegw. Voordat.
Eer, bnw. Zie eerre.
Eer, znw. Zie e r e.

Eenwissel,

x6o

EERACHT.

EETSTAT.

Eeracht bnw. Eervol.
Eeraehtieh, erachiich, erechtich, bnw. Eerwaardig, geëerd. -- Eeraehtieheit , erachiicheit, erech-

techeit, znw. vr.
Eerast . Zie heraut.
Eerbaer, eerber, eerbair, bnw. i) Eerlijk, fatsoenlijk ; voornaam. 2) kuisch.
Eerbaerheit, eerbairheit, znw. vr. a) eerlijkheid,
fatsoen ; aanzien, pracht. b) eene edele daad.
Eerbaerlike, -lac, -liken, bijw. Op eene wijze
waaruit iemands eerlijkheid, kuischheid enz. blijkt;
op eene eervolle wijze;. ook: met plechtigheid, statie.
Eerbarich, -ech, bnw. Fatsoenlijk, edel. — Eer-

baricheit.
Eerbaerlije, bnw. Eervol, fatsoenlijk. — Eer-

baerlike.
Eerbiedinge n znw. vr. Vereering, eerbied. —
Eerbieden.
Eerdaet, znw. vr. Eervolle daad.
Eerdagen (ww,). Zie e r d a g e n.
Eerde, Eerdbeve, Eerden. Zie er de, enz.
Eerder, een visch. Zie h e r der.
Eere i Eeren . Zie ere, eren.
Eerend -en, boodschap. Zie e r e n d.
Eerfljje, Eerfscheider, enz. Zie erf-.
Eergetouwe n znw. o. Ploeg.
.

Eergier,

-glerzch, bnw. Eergierig. —

Eergie -

richei .
Eergisteren, -gis/ren, bijw. Eergisteren.
Eerh ande. Zie eenrehande.
Eerheit . Zie erheit en heerheit.
Eerheit, -bede, znw. vr. i) Braafheid. 2) eer.
Eergijn. Zie e r ij n.
Eerlant, znw. o. Ploegland, bouwland.

Eerie, znw. m. Pijl.
Eerljjc, -lic, -lec, bnw. i) Van personen, braaf,
fatsoenlijk; aanzienlijk. 2) van zaken, eervol, ver eerend, loffelijk; eerlic enen (dat.), zóó dat aan iemands eer voldaan is; ook zonder dat., nuttig, gepast; edel; luisterrijk ; heilig, hoog, van de Hostie.

Eerlijcheit, znw. vr. i) Eer, roem. 2) eerlijkheid.
Eerloos, erenloos, bnw. Eerloos. — Eerlosieheit .
Eerli$e, eerelike, bijw. Op eene edele, betamelijke
wijze; luisterrijk, schitterend.
Eermaels, bijw. Eertijds.
Eermelike, Eermoe de. Zie arme 1 i k e, a rmoede.
Eern st . Zie ernst.
Eeronderen, znw. Voormiddag; e. broot, tweede
ontbijt.
Eeronthout , znw. m. Heraut.
Eerre. Zie e r r e.
Eerre, bnw. Vroeger, vorig.
Berg en de samenstellingen. Zie e r s.
*Eersalieh , bnw. Eervol, braaf (?).
Eeraam, -seem, bnw. Eerzaam. i) Van personen,
edel, braaf; eerwaardig; geëerd, heerlijk. 2) van
zaken, rein, heilig; prachtig, sierlijk; verstandig,
nuttig.
Eersamheit, -samhede, znw. vr. i) Eervol gedrag. 2) bewezene of ontvangene eer.
Eers amich, -ech, bnw. z) Edel, braaf; geëerd;
rein. 2) aanzienlijk, ook van eene stad.
Eersamieheit, -bede, znw. vr. Braafheid; mv.
goede gewoonten.
Eersamlije, eersam(e)ljfc, bnw. i) Eervol, braaf.
2) aangenaam, welgevallig. 3) prachtig, sierlijk. —
Eersam(e)ljlcheit.
Eersamli e, eersamelike, eersomlike, bijw. z)
2) plechtstatig, ook : deftig.
Eersatre, Eersatrie. Zie arsatre, arsatrie.
Eersch . Zie ertsch.
Eersohap . Zie erschap en heerschap.
Eerschap, eerschzb, heerschap, znw. vr. en o.

Deugdzaam. edel.

Eer, aanzien.

Eersdarm . Zie e r s d arm.

Eerselen, Eersen . Zie e r s e l e n, e r s e n.
Eerssater . Zie arsatre.

Eersswere . Zie e r s s w e r c.

Eerst, eerste, erst, fierst, irst, telw. van rangorde.
Eerst; als ml. znw., de eerste; dat eerste, deerste,
voor het eerst ; in den eersten, vooreerst ; metten
eersten, zoo spoedig mogelijk, (dat eerst), teerst,
tierst, ten eersten : a) eerst. b) het eerst. c) in het
eerst; te eerst, ten eerste, eerst; ten eersten in, dadelijk; van eerst, ran iersten : a) in den beginne.
b) van het begin af. c) al dadelijk.
Eerst, bijw. Zie eerste.
Eerst , znw. Zie ernst.
Eerstboortich, bnw . Eerstgeboren.
Eerste, eerst, eersten, ierst, bijes. I) Eerst, vroeger. 2) in de eerste plaats. 3) het eerst; so (als) ic
eerst(en) mach, zoodra mogelijk. 4) voor het eerst.
5) teerst dat, teersten dat, te(n) eerste dat, talre
eerst dat, allereerst dat, ta/re eersten dat, teerste
als, teerste(n), teerst, zoodra als, zoodra.
Eerstda -es, bijw. Eerstdaags.
Eerstelji c, bnw. Vooraan staande.
Eerstelik e. Zie e r n s t e 1 i k e.
Eerstgeboren, bnw. Eerstgeboren; ook: de rechten aan de eerstgeboorte verbonden. — Eerstge -

borenschap.
Eersticheit, iersticheit, -bede, znw. vr. De eerste

beginselen.

Eersteoops, eerstcoehs, bijw. Uit de eerste hand.
Eersteomende, bijw. Eerstkomende.

Eerstttjts, bijw. In den beginne, in den eersten

tijd. — Eersttidich.

Eerstwerven, eersteweif, ierst-, - zwerven,
-verve, -waerf, -warf, bijw. i) De eerste maal. 2)
het eerst. 3) in de eerste plaats.
Eertbeve, Eertrike, Eertsch. Zie e rd b eve,

erdrike, ertsch.
Eertsette. Zie bij er wet e.
Eerttjts, bijw. i) Te voren. 2) voor den tijd.
Eertvast . Zie e r d v a s t.
Eervachticheit . Zie ervachticheit.
Eervarejaren, eerverjaér, bijw. Voorverleden
jaar.
Eerwerde eerweer de, znw. vr. Eerbewijs, eer.
Eerwerdelik
e, eerwaerd-, bnw. Eerbiedig.
Eerwerdich, eerwaerdich, bnw. Eerwaardig.
Eerwerdicheit, eerwaerdzcheit, eerweerdicheil,
-bede, znw. vr. Eerbied, eerbewijzen.

Eerwere, eren -

,

znw. o. Koperwerk.

Eerwilen, bijw. Eertijds.
Eeseha p, znw. vr. Huwelijk.

Eesch lieschen .

Zie

e i s c h, eis c h e n.

Eesetier, znw. m. Wetgever.
Eeste, eest, est, znw. Droogoven.
Eestre, (h)eester, znw. o. Tuin met vruchtboomen

of plantsoen.
Bet, eed, eit, eyd, znw. m. en vr. i) Eed, plech-

tige verklaring, gerechtelijke eed; eet ten heiligen,
eed op de reliquieën ; quade e., valsche eed, meineed; e. staven, den eed voorzeggen. 2) vloek. 3)

gild; deken en hoofdmannen van een gild; vergaderkamer van een gild.
Eetbaer, bnw . Eetbaar.
Eetberstich, eedberstich, bnw. In gebreke blij
vend om een opgelegden eed te doen.
Eetbrokieh, eide-, bnw. Meineedig.
Eetgereehte , znw. o. Gerecht.

Eetgewan, znw. o. Eetwaren.

diet uur, eethuis, znw. o. Eethuis.
Eeteamere, etecamer, znw. vr. Eetzaal van een
klooster in een afzonderlijk gebouw.
Eetlepel, znw. m. Eetlepel.
Eetmanschap, znw. vr. (en o. ?). Hulde onder
Bede gedaan.

Eetegenoten , znw. m. mv. Eedgenooten.

Eetspel, eetsj5ul, eyts^ul, eedissil, elftel, znw. o.

i) Eedsformulier. 2) ambt, bij welks aanvaarding
men ven eed aflegt. 3) rechtsgebied, district.
Eetstat, eedstat, eytstadt, znw. vr. Het doen van

den eed.

EETSTEDE..

EIGENSCHAP.

Eetstede -stat, znw. vr. Eetzaal.
Eetswerer, eedsweerre, -sweerder, znw. m.

Eglentier, egelentier, eggeleniier, eglentier, -tere,
znw. m. Wilde roos.
Egypech, egyps(ch), bnw. Egyptisch; zigeunsch.
Egyptien, znw. m. Egyptenaar ; Zigeuner, heiden.
E1, ey, znw. o. Ei; niet een ei, niet van enen
eie, niet zóóveel; slazen na dat ey (Icy), een blinde mansspelletje.
Ei , Ey, tusschenw. Ei, ht!
Eibene. Zie e b e n e.
Eiehdaeh. Zie gichtedach.
Eido , eye, znw. vr. Egge. Vgl. e g e d e.
Eidel. Zie e d e 1.
Eid, Eiden. Zie eet, eden.
Eidoder, eisdoder, znw. o. Eierdoor.
Eidom, znw. m. Schoonzoon.
Eidoppe r ei(s)do fr, znw. m. Eierdop.
Eierclaer, znw. o. Eiwit.
Eiersehale, eischale, znw. vr. Eierbast.
Eieren, zw. ww. intr. Eieren leggen.
Eierpaander, znw. vr. Eiermand ; ook eiercorf.
Eigedom, eigeljje. Zie eigendom, e igen1ij c.
Eigen, eeg-en, zw. ww. tr. en intr. — I. Trans.
i) Moeten hebben, krijgen. 2) eigen te, behooren,
verplicht of gerechtigd zijn. — II. Intr. i) Toebehooren. 2) passen, voegen.
Eigen, eigejn, eg-en, egjn, eigin, bnw, Eigen. r)
Aan een ander onderworpen, onvrij, lijfeigen; eigen
man, eigenman, lijfeigene ; ook : slaaf van zich zelven,
van de wereld ; van eene zaak, iemands eigendom.
2) wat van ons zelven is, ons toebehoort. 3) eigenlijk, werkelijk.
Eigen, eygijn, eg-en, znw. m. en o. r) Eigendom,
grondeigendom. 2) die eigen, eigenaar. 3) lijfeigenschap.
Eigen. Hetz. als eigenen. In beslag nemen.
Eigen. Andere vorm voor j e g e n.
Eigenaar, znw. in. Eigenaar.
Eigenbehagen, znw. o. Zelf behagen.
Eigendach, znw. m. De rechtdag, waarop de
schout den eigendom toewijst.
Eigendom, eigijndom, egindosn, eigedom, eg-en dom, znw. m. i) De toestand van lijfeigenschap. 2)
eigendom, eigendomsrechten. 3) eigenaardigheid. 4)
eigenaar.
Eigendommen, (h)eigindommen, zw. ww. tr.
Den eigendom overdragen of toewijzen; in rechte
den eigendom verkrijgen.
Eigendommer, znw. m. Eigenaar.
Eigenen, eg-enen, echenen, zes. ww. tr. t) In
rechte den eigendom van iets toewijzen. 2) zich den
eigendom in rechte doen toewijzen. 3) arresteeren.
4) voor een bepaalden dienst aanwijzen, afzonderen;
geëigent, verplicht, genoodzaakt.
Eigenervet, egenarvet, bnw. Een eigen erf
hebbende; als znw., eigenerfde.
Eigengenoot, znw. m. Standsgelijke.
Eigenheit, ei entheit, -bede, znw. vr. Dienstbaarheid; schatplichtigheid. 2) eigenliefde, zelfzucht.
3) eigenaardigheid. 4) eigendom, grondbezit, vrij
goed.
Eigeninge, znw. vr. t) Toewijzing van eigendom in rechte; verkrijging van eigendom door die
toewijzing. 2) beslaglegging.
Eigenisse, -esse, znw. vr. Hetz. als ei ge n i n g e.
Eigenljo J eigelijc, eigen(t)lijc, bnw. Eigen, van
ons zelf; e. goet, goed waarop iemand eigendomsrecht heeft. 2) eigenaardig. 3) werkelijk, juist.
Eigenlike, dc/se-, eige-, eigent -, bijw. t) Op de
wijze van een „eigen"man, in dienstbaarheid. 2) uit
gehechtheid aan het vergankelijke. 3) in eigendom.
4) in werkelijkheid.
Eigenman, znw. m.; mv. eigenliede. Hoorige.
Eigenode, znw. vr. Hetz. als j e g e n o d e.
Eigenschap - schij, znw. vr. en o. t) Lijfeigenschap. 2) gehechtheid aan het aardsche. 3) eigendom, m. en onz.: a) eigendomsrecht; brieve van e.,
eigendomsbrieven. b) wat men in eigendom heeft.

Gezworene.

Eettafel, znw. vr. Eettafel, disch.
Eetvat, znw. o. Een stuk van een eetservies.
Eetware, -waer, znw. vr. Eetwaar.
Eeuw) en de samenstellingen en afl. Zie ewe.
Eenseh, euscla, eeuwsch, bnw. Eeuwig.
Eenseline, eeusseline, eeussel, znw. m.; eerste,

znw. o. Eene (door bosschen ingesloten ?) weide.
Waarschijnlijk is ' de bet. dezelfde als van
Eewas, znw. m. Laag gelegen weiland, dat bij
hoogen waterstand onderloopt.
Ef, eff, dialectvorm voor of. Zie ofte.
Effen, bnw. i) Gelijk, gelijkmatig. i) glad, vlak.
3) even, van getallen. 4) kalm. 5) onpartijdig; billijk,
eerlijk; van eene weegschaal, zuiver. 6) met den
grond of rand van iets gelijk.
Effen, bijw. Zie effene.
Effen, ww. Zie heffen.
Effenare, effenaer, effenere, heffenare, znw. m.
i) Scheidsrechter; vriendelike e., hij die eene zaak
in der minne schikt. 2) een soort van weefgetouw.
3) weegschaal.
Effene, effen, bijw. i) Gelijkelijk, gelijkmatig. 2)
glad. 3) gelijkelijk, bij bnw. en bijes. 4) kalm. 5) juist,
precies; e. comen, juist van pas komen.
Effenen, heflenen, zw. ww. — I. Trans. i) Effen,
gelijk maken. 2) vereffenen, afrekenen. — H. Intr.
Gelijk, effen worden.
Effen er , Efger. Hetz. als a v e g a e r.
Effenheit -hede, znw. vr. r Gladheid, gelijkeli'kheid, ook van een waterspiegel. 2) gelijkmatigheid,
billijkheid.
Effenieheit, znw. vr. Evenheid, van getallen.
Effenin e, ,fentnge, znw. vr. r) Gelijkmaking,
effening. 2r schikking, vereffening van een geschil.
Effenlike efeljc, bijw. Billijk.
w. Evenzoo, gelijkelijk; al ellens, te
Efens , bij
gelijk; effensche, tegelijk, in eens.
Efentanlieheit, znw. vr. Billijkheid.
Effenwel , bijw.; al e., evengoed, niettemin.
Efter , bijw. i) Later, daarna. 2) wederom.
Egalike, egaellike, bijw. Gelijk, op dezelfde wijze.
E ede, eeg-de, eechde, cichde, egde, znw. vr. Egge.

— Egedemaker.
Egeden, eeltden, zes. ww. tr. Eggen.
Egedisse, egetisse, eggedisse, znw. vr. Hagedis.
Egeen. Egeenrewi9. Zie en geen, enge e n
re wijs.
Egel, eigel, ,gel, znw. m. Egel. — ri gelseh, bnw.

Eigel, echel, eggle, znw. Bloedzuiger.

Egeientier. Zie e g 1 e n t i e r.
Egeljje. Zie i e g e 1 ij c.
Eg@n, andere vorm voor jegen, voorz.
Egan. Zie eigen.
Egenode, jegen-, znw. vr. Landstreek.
Egenwordich, jegen-, bnw. Tegenwoordig.
Eger, eiger, reiger. Zie h e i g e r.
Egesprene, enge -, -sfrone, znw. Tegenaan-

springende (tegen den dijk geworpen of gewassen)
landen, buitendijks langs het water gelegen.
digester. Zie eister.
Egge, ecke, hegge, znw. m. en vr. r) De scherpe
kant van een wapen; het scherp van tanden. 2)
iedere spitse puit, hoek, grens; met eggen ende
enden, (een goed) met alle hoeken en kanten; van
egge Lorde, van het begin tot het einde; van het
eene eind tot het andere. 3) zelfkant. 4) partij, in
eene rechtszaak (friesch).
Egge znw. vr. Egge. Zie e ge d e. -- E en.
Zie e g g i c h.
gg
Eggelieh.
Eggen,. zw. ww. tr. Scherpen, wetten.
Egger, znw. m. Navegaar, boor.
Eggerich. Zie e g g i c h.
Eggesteen, eg-, ecsteen, znw. m. Hoeksteen.
Eggioh, egzch, eckich, eggerich, eggelich, bnw.
Hoekig, puntig; stomp. van tanden.
,
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4) gerechtelijke toewijzing van den eigendom. 5)
eigenschap, kenmerk.

Elgensoekel" eheit,

suekel jckeil, - soeclijcheit,

znw. vr. Zelfzuct. — Eigensoekinge .
Eigenwillich, bnw. Eigenzinnig, zijn zin willende hebben.
Eiger . Zie b e i g e r.
Eicappel , eec-, .znw. m. Galnoot.
Elke, eke, eec, eic, heike, peke, znw. vr. en m. Eik.
Elke 9 heike, keyke. Zie i eke.
Eikel, ekel, eeckel, znw. m. Eikel, aker. Vklw.
eikelk jn (ekelk jn). — Eikelboom eiken -, eekenboom.
Eikelaehtieh, ekel-, bnw. Op een eikel gelijkend.
Eikenboom. Zie bij e i k e 1.
Eikenbosch, znw. m. en o. Eikenbosch.
Eikenbroee, znw. o. Laag land, beplant met
akkermaalshout.
Eikenbrn gge, znw. vr. Eikenhouten brug;
verklw. eikenbrugsk jn.
Eikenhout, -holt, znw. o. Eikenhout.
Eikenloof, znw. o. Eikenblad.
Eikenmei, eikemei, znw. vr. Eikentak met groen
loof.
Eikenoot, eke-, ekel-, znw. vr. Eikel.
Eikijn, eiken, eken, eekin, bnw. Van eikenhout.
Eichof, eichout . Zie eechout, eechof.
Eicoeke, znw . m. Eierkoek, pannekoek.
Eikinge . Zie ikinge.
Eilaas, tusschenw. Helaas 1
Eilander, znw. m. Eilandbewoner.
Eilant, eylant, heylant, znw. o. Eiland. Ook als
vertaling van den fr. stedenaam Lille.
Eiloof, znw. o. Klimop.

Eimer . Zie e m e r.
Ein . Zie een.

Einde,

eindelike, enz. Zie e n d e, enz.

Einke . Zie ink e.
Einseljjc . Zie e i s e t ij c.
Einser, einel, znw. m. Unster.
Eint . Zie een t.
Einte . Hetz. als en t e.
Eintelike . Zie end e 1 i k e.

Eintwer . Zie enter.
Einwillich. Zie een w i l l i c h.

Eiplaaster, znw. m. Een wondpleister.

Eiseh, eesch, heesch, eische, znw. m. 1) Vraag;
oproeping. 2) wensch, begeerte; enes e. doen, iemands
verzoek inwilligen ; te eenera den e. hebben, verlangen naar iem. hebben; te sinen e., rijkelijk; Bonder
e., zonder tegenstribbelen; Bonder e. of bede, zonder
dat men het behoeft te vragen Bonder e. ende
wederbot, zonder dat iem. het belet; sinen e. hebben,
hebben al wat men noodig heeft; die (vuile) e., volop. 3)
eisch, als rechtsterm; ook de akte; vordering. 4)
eene bepaalde som gelds, waarvan een zekere belasting moet worden betaald.
Eisehale. Zie e i e r s c ale.
Eisehen, eeschen, eisgen, esschen, eisken, heischee,
heeschen, zw. en st. ww. tr. i) Vragen; ok enen e.,
naar iem. vragen. 2) verlangen, verzoeken; enen e.,
iem. ontbieden, oproepen; eischende, met aandrang.
3) eischen2 vorderen, in rechte; enen e., iem. uitdagen. 4) vereischen, noodig maken, noodwendig
maken.
Eischen . Zie esschen.
Eisehere, eisscher, heysscher, znw. m. Eischer,
vooral in rechte.
Eisehi go, heeschegge, heischige, znw. vr. Eischeres, in rec hte.
Elschinge, eisschinge, esschinge, eesschinge, hees schinge, znw. vr. i) Gebed, bede. 2) verlangen. 3)
als rechtsterm, eisch, vordering; bevel. 4) oproeping,
no^ á der Eisdop . Zie eidoder, eidop.
Eise. Zie ais e.
Eisol, eisjjl. Zie a is ij 1.
Eiset jc, eischelijc, einselijc, heiselijc, bnw. Vreeselijk; afschuwelijk.
,
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Eiseli jcheit, eislijclteii, einselijeheil, znw. vr.
IJselijkheid, afschuwelijkheid.
Eiselike, einselike, bijw. Vreeselijk.
Eisen, zw. ww. onpers. Ijzen, gruwen.
Eisenisse, e snesse, znw. vr. Gevaar, vrees.
Eising e, znw. vr. i) Vrees, afgrijzen. 2) afschuwelijkheid; iets afschuwelijks, een gruwel.
Eisnesse . Zie e i s e n e s s e.
Eisnpen, znw. o. Kandeel.
Either, dialectvorm van a n t e r of e n t e r.
Eiwit, znw. o. Eiwit.
jnnn znw. o. Ui, knoflook.
E ck. Zie eg g e.
Eke. Zie eike.

Ekel, Ekelachtieh. Zie eikel, e i k e l a c h-

tich.

Ekel, znw. m. Hekel, weerzin. — Ekelen .
Ekel. Zie eikel.

Ekelnoot . Zie eikenoot.

Eker . Zie a k e r, iste en ede Art.
Ekerenval, znw. m. De afgevallen eikels.

Ekerenwas, znw. m. De eikels die aan een
boom groeien.
Eeteer, znw. m. Andere vorm voor a c k e r.
Eclips, znw. vr. Verduistering van zon of maan.
Eclipseren, -eeren, zw. ww. intr. Verdwijnen.
Eeorn . Zie e e n c o r e n.
ECsteen. Zie e g g e s t e e n.
Eostre . Zie e x t e r.
Eculie, znw. m. en vr. Pijnbank.
El, vnw . Ander, anders. El dan, niet anders dan;
iet el(s), iets anders; Temen els, iem. anders; els
niet, niet anders; el niet dan, slechts; el nieman,
nieman el, niemand anders; el ieman, ieman el,
iem. anders; el negeen, geen ander.
El, bijw. i) Anders: a) verbonden met een ander
bijw. van plaats; el nieroer, nieweren, nergens
anders; el (h)iewer, iegerinc el, ergens anders. b)
op eene andere wijze. c) anders, in het tegenovergestelde geval. 2) el dan, behalve dat.
Slane in de uitdr. e. so mere. Zie bij i e en 1 a n c.
Slant . Zie el e n.
Ei las. tusschenw. Helaas 1
Elder, Eldere, Eldre, Elders . Zie cl r e .
Elderenboom . enen -, znw. m. Els.
Elderwaert . Zie e 1 r e w a e r t.

Elder, Eldermoeder, - vader . Zie o u d er, enz.
Elec. Zie e 1 c.

Elect, znw. m. Gekozen, maar nog niet gewijde,
bisschop.

Electrum, znw. o. Geelkoper.

Eleetuarie, electuar js, lactuarie, znw. m. Lik-

kepot.

Element, znw. o. Grondstof der natuur; de lucht.
Elgin, ellen, znw. m. Eland.
Etende, Elendieh, enz . Zie ellende, enz.
Elenhnnt, helenhuut, znw. vr. Elandshuid.

Elenvel, znw. o. Elandsvel.

Elephant, elfthani. Zie e 1 pen b e en en e 1-

pendier.

Elephantenbeen . Hetz. als e 1 pen b een.
Elevene, telw. Elf.

Elf, znw. Zie al f, ede Art; metten elven z ijn,
van zijn verstand beroofd zijn.
Elf, elve, ylf, elevene, ellevene, telw. Elf; elve,

een lid van een college van elf personen (te Utr.).

— Elfdusent. Elfhondert, Elfdalf,Elfjarich,
Elfmael.
Elfseheide . Zie h e 1 f t s e h e i d e .

Elfsgedroch (te), znw. o. Hetz. als a 1 f s g e-

drocht.

Elfschiste . Soort vaartuig voor de elftvangst (?).
Elfst, elft, etst, helfst, znw. m. Elft.
Elfstewerven, ellefste - , -werf, - waerf, bijw.
Voor de elfde maal.

Elfterhande, bijw. uitdr. Elfderlei. — Elfterleye.
Elger, ellegaer, znw. m. Aalvork.

ELHORN.
EMMERTOE.
Elhorn, znw. m. Vlierboom (oostmnl.).

Elrewaer, elderware, elde° stvaer, bijw. Elders.
Elrewaert(s ), elrewaerde, elrewert, elrewarde,
-

E1jic. Zie ee1ijc.
Ei t. Hetz. als elect.

Ellc, elix.

Zie ei;

e 1 x.

Elinc. Zie ede 1 i n c.
EIe, el/ic, dec, elic, eelc, ile, illic, vnw. Als bijv.
vnw., elk, ook in het mv., al; zelfst. gebruikt, ieder.
een ; (te) eiken male, telkens ; elker dagelike, elker

dagelije, elke: dagelike, dagelijks; elker oegste ghelike,
bij iederen oogst; elke twee, om den anderen; elc
geen, geen van beiden; elc ander, elkander.

Elkelio. Zie elkerlijc.

Eikeu, Elkenmale. Zie e t c en t e 1 k e n.

Ellcerhande ,

kerleye.

elkerande, bnw. Allerlei. --

El-

Elkerlijc, -lic, -like, -lijes, elclijc, vnw. Elk van
hen; een e., een iegelijk, ieder mensch.
bijw. Telkens.
Elkerinael
í

allen, van

!

Elkermalc, •mallzc, -malic, -inanl j c, vnw. Ieder.
Elkertiere, bnw. Allerlei.
Elelije. Zie e 1 k e r l ij c.
EleiegeltJc, elker-, -ygelijc, vnw. zelfst. en bijv.

leder.

Elem an, vnw. Iedereen.
Eles. Zie e 1 x.
Elosins, bijw. i) Overal, in alle richtingen. z) in
elk opzicht.
Elie. Zie helle.
Ella, znw. m. en vr. Mededinger, -ster; boel
(oostmnl.).
Elie. Zie e 1 n e.
Elieboge . Zie e l l e n b o g e.

Eilef, ellefste, ellefstewerf. Zie elf, enz.

E1legaer. Zie e 1 g e r.

Ellec, olio. Zie ei c.
Ellen. Zie e 1 n e.

Ellenboge , elleboge, elmboge, ellenbooch, znw. m.

Elleboog.
Ellende, elende, ellinde, alinde, elleinde, allinde,
ollende, ellent, ellint, znw. vr. en onz. z) Een ander
land. 2) het verblijf aldaar, ballingschap; in e. ver
varen, gaen. 3) treurige toestand,-zend,riv
droevig lot, rampzaligheid, ongeluk.
Ellende elende, eient, bnw. Verbannen; rampzalig, ellendig.

Ellendelike,
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alendelike, bijw. Vreeselijk; op eene

ellendige wijze.

Ellenden, etenden, zw. ww. tr. Verbannen.
Ellendich , allendich, elendich, alindick, bnw. i)

Uitheemsch, vreemd. 2) verbannen. 3) rampzalig,
verlaten.
Eliendicheit, elleindicheit, elendieheit, znw. vr.
z) Een vreemd land; vreemdelingschap. 2) ballingschap. 3) rampzalige toestand.

Ellendigen, zw. ww. tr. Verbannen.

Ellenmate, znw. m. De van overheidswege vastgestelde lengte der el. — Euenstoe .

Elievene, ellevenste. Zie elf.
Ellewaert, elleWaerts. Zie e 1 w a e r.

Eller (e). Zie e Ire.
Elluwo, znw. Naam van een insekt: kever, worm,

rups.

Elmis. Zie aelmoesene.
Elmissenier . Zie a e i m o e s e n i e r.

elder(s)waert, elderwarder, bijw. Naar elders.
1110, 2de nv. van het vnw. el („iement els") ;
els, vóór een znw. geplaatst, vervangt de plaats
van het verbogen vnw. el ( „els ghene dinc"). Als
bijw.: anders, op eene andere wijze; op eenanderen
tijd; overigens; in het andere geval; els.dan, anders
dan, behalve, zonder.
Elsate, znw. m. De Elzas.
Elsate, znw. Elzenhout.
Elsbosch, znw. vr. Elzenbosch.
Elsbroee, znw o. Laag land, met elzen beplant.

Else, znw. m. Elzeboom. — Else(n)boom, Elsenhout.
Else . Zie e t s e n e.
Etsen. Zie

e 1 s ij n.

Elsenaer, znw. m. Hij die met de els werkt,

schoenmakersgezel.

Elsene, elsne, etsen, else, alsene, znw. vr. Els,

p ri em.

Elsenhout, -holt, znw. o. Elzenhout.
EisUn, elsin, etsen, bnw. Van elzenhout.
Eist.

Hetz. als else en e l s e n e.

Elswaer, elsware, bijw. Elders.
Elt. Zie helft.
bnw. Geel, vaal.

zijn.
E1uuII zes. ww. intr. Vaalzijn.
Elve, z vr. De Elbe.
Elve. Zie elf, telw.
Elva znw. m. Heft, bijlsteel. Zie hei v e.
e, znw. vr. Vrouwelijke elf. Zie a 1 v i n n e.
Elvinn

Elwaer, ellewer, elwaert, ellewaert, elwerts, ellewaerts, bijw. Elders.
Elwaert(s) bijw. Naar elders.

Elx. Zie e I s.

El%, elics, eles, vnw. Eigenl. 2de nv. van etc,
doch ook als nom. gebruikt in de bet, van elk.
Eih an. Zie ieman.
Ember . Zie emmer, 2de Art, en ammer.
Ember en de samenst. Zie em m e r, 3de Art.
Esebraeheren, enb-, - ieren, zw. ww. tr. (Het
schild) aan den linker arm houden, om een slag te
pareeren.
Emeke. Zie e e in k e.
Emende, znw. vr. Boete, vooral: geldstraf.

Emer, eemer, emmer, eimer, ymmer, emere,
heemer, znw. in i) Emmer. 2) inhoudsmaat voor
natte waren. 3) naam van een vaartuig, schuit.
Emeraude, amiraude, znw. m. Smaragd.
Emermaker, emmermaicker, znw. m. Maker

van lederen brandemmers.

Emermeester, emmermeester, znw. m. Hij die
belast is met het toezicht op de brandemmers.
Emersade , amersade, em,nersade, znw. vr. Be-

naming eener oude Groningsche en Drentsche
landmaat.

Emmen. Zie hemmen.

Emmer. Zie e m e r.
Emmer, znw. Barnsteen. Zie a in m e r.

Emmer, emmeer, ember, immer, ommer, emmer;
emmers, immers, ommer s, ummers, bijw. i) Steeds,

been, eljsgebeente, el kantsbeen, ele/ihantenbeen.
Elpenbenen, bnw. Ivoren.
Eípendier, helbendier, znw. o. Olifant.
Elphant . lHetz. als elephant.

telkens weer; ooit. 2) in elk geval, tot eiken prijs,
vooral; met eene ontk., ernmer(s) niet, volstrekt niet.
3) immers, althans.
Emmeraen, emmeran, bijw. Altijd door.
Emmerdaer, -dan, bijw. Altijd door.
Emmerkijn, znw. o. Addertje.
Emmermaker . Zie emermaker.
Emmermere, ember-, immer -, ommer-, -meer,
-mee, bijw. i) Voortaan, voor altijd. 2) in elk ge val, zeker.
Emmers . Zie emmer.
Emmersade . Zie emersade.

elpenbeen.
Eli's, Bidre, eldere, elder, ellere, bijw. Elders;
naar elders.

Emmertoe, embertoe, ommertoe, immertoe, bijw.
z) Altijd door, gestadig; voorgoed. 2) in elk geval,
zeker. 3) reeds, nu.

Elne, ellen, elle, znw. vr. De onderarm, als maat

el. — Ellenmaker.
Elne, alaen, znw. m. Alantswortel.

gebruikt,

Elven, zw. ww. tr. Meten met de el.

Elp, znw. m. Olifant.
Elpenbeen, znw. o. Ivoor. Ook el^sbeen, el^-

Elphantbeen, Elpsbeen, Elpegebeente. Zie

Emmerso, bijw . Voorzeker (oostmnl.).
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EMMERTOOS.

Emmertoos , • toes, bijw. Stellig, ongetwijfeld;
ook emmer altoos.
Emmerrort emmervoort, embervori, bijw. i)

goed, 2) in elk geval, zeker.
Altijd door; voor
mpireteg em fryrus, znw. m. De zetel Gods.
Eni lasster, znw. m. Wondpleister.
Em o, Zie eemte.
fin. Zie ende.
En. Zie een.
En. Zie ene (enclytisch vnw.).
din , een, voorz. -- I. Als voorz. met den 3den
en 4de>n nv. In, op. Vooral bij tijdsbepalingen („en

kersdage'); en waerheit, waarlijk; en trouwen,
wezenlijk; en zege, en weck, op weg; en kenne
doen, bekend maken, — II. In samenstellingen met

znw. en bijw. („enwaerheit, daarenbinnen e. a.");
soms is alleen de n bewaard gebleven („al neen,
navonds").
En, ne,, bijwoord van ontkenning, meestal met
een ander ontkennend woord verbonden, met niet,
nooit, niemen, enz. a) Niet -wordt bij en uitgelaten,
b.v. in het tweede lid bij een tweeledigen zin, over.
eenkomende met ndl. zinnen met : „hetzij of niet";
in korte antwoorden en bij weten als een vraagw.
volgt : ook bij zinnen die met Jane of ja en worden
ingeleid („dede ocht en dede"; „hine wiste wat doen ").
Ook wanneer de voorwaardelijke of onderstellende
conjunctie wordt uitgelaten ; en doe, en dele, indien
... het niet doet, deed; en sï, en ware, ten zij, ten
ware; ook en alleen heeft de bet. van „tenzij ", door
weglating van de voorwaardelijke partikel of. b) en
wordt reeds soms uitgelaten. c) bij andere woorden
staat ne of en, waarin een ontkennend begrip ligt,

zooals maer en cume.
En, voegw., verbindt een ontkennenden hoofdzin
met een af h. bijzin, en kan door ndl. of worden
vertaald. Soms wordt dit en uitgelaten; vaak moet

het door „maar" worden weergegeven.
En, als voegw. met de bet. indien. Zie e n d e.
Enbieden, -breken e.a. Zie on t bie d e n.
Enbinnen, inbinnen, bijw. Binnen in.

Enbore, nebore, nebuere, bijw. Niet zeer. Zie

b o r e.

Enboven, bijw. Van boven, boven op.
Enbnten(e ), bijw. Buiten, van buiten.
Endach. Zie ended ach.
Ende i end, enn, en, voegw. i) En, alg. tot ver

woorden en zinnen; met andere woorden-bindgva
samengesmolten entijn (ende din), ente (ende de),
entare, entie, entese ; ende die, en (dat) wel. 2) ende
is ook tegenstellend voegwoord, maar; ende of, maar
als. 3) ende dient tot inleiding van een tweede lid
na beide, in den zin van: zoowel als. 4) ende dient
tot verbinding van twee ww., waarvan het eerste
een lichamelijken toestand, het tweede eene werking
uitdrukt ( „ic sta ende wachte", sta te wachten).
5) ende dient tot verbinding van twee gelijkluidende
telwoorden en het znw. jbaer („ twee ende twee",
„paer ende paer"). 6) ende staat aan het begin van
zinnen die een uitroep of eene vraag inhouden (vgl.
ndl. „en als ik nu eens weiger?") 7) bij ende worden
sommige woorden uitgelaten, b. v. de voornaamw.
bijw. doer en waer ; hoe; de relat. part. dat;
vooral een pers. of aanw. (soms betr.) vnw. („al es
sijn broeder die soudaen, ende (d. i. ende hi) es
nochtan heyden"); deze uitlating is regel in 't mnl.,
wanneer een vnw. of znw. in een verbogen nv, voorafgaat, en het in den asten volgt: ( „mi jammerde
sijn karmen ... ende (ic) halp hem"). 8) door deze uit lating van een vnw. bij ende heeft het woord ende
zelf eene relatieve kracht gekregen, zoodat het dik wijls met het betr. vnw. die gelijk staat, ( „dat goet
metten dieven bleef ende voeren wech"). 9) ten -ge volge van die relatieve kracht van ende kon het door
uitlating der partikels zelve gebruikt worden voor
relat. partikels, en wel: a) voor de relat. part. dat
(,,so wetti wale ende die hertoge es doet"). b) voor
het voeges. terwijl, terwijl toch, ter bepaling eener
-

omstandigheid. („ende wi alle sijn kinder sijn"). c)
voor het grondaanduidende voegw. dewijl, daar toch.
d) voor het onderstellende voegw. als, indien. e) voor
de tijdsbep. voegw. wanneer, toen, f) voor de toegevende voegw. hoewel, (zelfs) al. g) voor het doel
opdat, om. h) voor het gevolgaan--uitdr.voegw
duidende voegw. dat.
Ende, einde, kende, eende, inde, ent, int, znw.
o. en m. i) Rand, zoom ; eggen ende enden, met
kanten en randen. 2) .grens, uiteinde ; plaats, oord;
ob (of in) allen enden, in alle opzichten, in elk geval; omme Lende, omme dat ende, om tends, om
dende, over 't geheel, kortom. 3) eind, gedeelte. 4)
de punt, het uiteinde van een voorwerp; over ende
staen, zich roeren, in de weer zijn ; van e. (inde)
torde (toorde, toerde), van a tot z ; aen darger e.
sin, aan het slechtste eind zijn. 5) het achterste van
een mensch. 6) einde (tegenover : begin), vooral van
begrippen van tijd ; verklw. endekijn, eindeken ; ende
nemen, eindigen; ten e. bringen, volbringen (ook
dat lij), voltooien; te (tenen) goeden e. bringen;
een e. geven ere dine, een einde maken aan ; sonder e., eindeloos; int e., in den ent, ten laatste;
ten e., ten slotte ; het einde des. levens, de dood;
sinen e. doen tof nemen), den dood vinden ; enen
sinen e. doen, iem. duoden ; sin e. kiesen ; zijn (sinen)
e. ontfaen (crigen), soeken. 7) gebied. 8) afloop eener
zaak; e. nemen, afloopen; uitkomst, resultaat. 9)
doel, bestemming.
Endedach, endlach, kendedach, endacte, ind(d)ack,
znw. m. Sterfdag.
Endelange. Zie endelinge.
m
Endeldarm , eindel-, znw. -m. Endeldar.
Endeldoor, eindel- znw. vr. Verst verwijderde
deur.
Endeljj c, indel Jc, eindeljc, entelj/c, inteljc, bnw.
Beslissend, definitief, eind -, laatste.
Endélike, einde-, inde-, bijw. i) Eindelijk. 2)
vooral, in elk geval, volstrekt; met alle kracht; ook
endelinge.
Endelclocke, hendel-, znw. vr. Doodklok.
Endeloos, einde-, inde-, bnw. Zonder einde,
eindeloos.
Endeiste, eind-, bnw. superl. Uiterste; ook als znw.
Endelvers, eindel-, -veers, -vast s, znw. o. De
gebeden voor het heil der ziel van een stervende.
Endemaker, znw. m. Hij die iets eindigt.
Enden, einden, inden, heulen, zw. ww. -- I.
Trans. Een einde maken aan, eindigen; zijn leven,
dat laf e., sterven; sign doen e., hetz.; die avonture,
die queste e., de overwinning behalen, zijn doel bereiken in eene gevaarlijke onderneming (van ridders);
als rechtsterm, beslechten; dat zeggen e., door eene
scheidsrechterlijke uitspraak een geschil beëindigen.
— II. Intr. Eindigen, een einde nemen; als znw.,
einde; sterven; als znw., dood; belanden, terecht
komen.
-

Endensmont znw. o. Eendevet.
Ende, znw. o. Indië.

Endigen eind-, zw. ww. tr. Beëindigen, beslissen.
Endinfre, eind-, znw. vr. Einde, beslissing.
Endivie, znw. vr. Andijvie.
Endoeh, voegw. Doch, maar.
}

.ene,

-en, -ne, enclitisch pers. vnw. Hem; ook

wederk., zich.

Enede, eenede, znw. vr. Eegade.
Enen, eenen. Zie verenen.
Enen, eenen, zw. ww. tr. Vereenigen; pass., één

worden met.
Eng. Zie en k.
Enge, inge, bnw. i) Eng, nauw; beperkt; kort.
2) beperkt van geestvermogens. 3) angstvallig, nauwgezet.
Engeen. Zie n e g e e n.
Engel, ingel, znw. m. Engel; naam van eene
gouden munt.
Engelant , znw. o. Weiland, grasland.
Eng'elhelt, ingel- znw. vr. Bovenaardsche deugd.

ENGELIJC.

ERBLINDEN.

Eng81ije, ing-, bnw. Engelachtich, als van een
engel.
Engelseh, ing., bnw. Engelachtig, van engelen.
Engelsch, zngelsch, bnw. Engelsch, als znw.,
benaming van eene kleine zilveren munt; ook naam
van een klein gewicht voor goud en zilver.

Engen, ingen, zw. ww. — I. Trans. i) Vernau-

wen, eng maken. 2) iem. benauwen, kwellen ; dwingen, noodzaken. — H. Intr. In een punt of smal
toeloopen. 2) zich kwellen, afsloven.
Enges p renc . Zie egesprenc.
Engieheit znw. vr. Engheid, nauwheid, smalheid.
ryII gl en d in ang- , ensten, znw. o. i) Vernuft ,
geest, talent; bi heiligen engiene, uit heilige geestd ri ft; ook van een persoon: een talent. 2) kunstvlijt,
kunstvaardigheid. 3) list, bedrog. 4) kunststuk, machine; uitvindsel, vond; belegerings-, krijgswerktuig;
folterwerktuig. 5) kunstgreep, kunstmiddel; list,
streek, strik. 6) middel; bi enegen engiene, op eenigerlei wijze; bi negenen e., op geenerlei wijze.

g

-

Engienmeester, znw. m. Officier van de genie.
Enginge, znw. vr. Vernauwing,
En'oen . Zie enioen.
Enich, enech, ienich, onbep. telw. en vnw. —

1. Zelfst. vnw., iemand, de een of ander; cumee., let-

tel e., bijna niemand; e. ander, iemand anders; die
enige, die andere, sommige(n), andere(n); onz., iets,
het een of ander. -- H. Bijv. vnw., eenig, de (het)
een of ander; luttel e., bijna geen; een; nu en dan
moet het woord door het bijw. soms, misschien
worden weergegeven; of hi (Smerdis) hadde enige
oren; nu moochdi sien of Reinert heeft enige magen! ook: ergens, er; die meeste vrese, die enech is
van allen eresen.
Enieh, bnw. i) Eenig, waarvan er maar één is,
enkel. 2) eene eenheid vormende. 3) eenzaam.
Enieheit, znw. vr. i) Eenheid. 2) eendracht. 3)
overeenkomst, vennootschap. 4) eenzaamheid, verlatenheid; eenzame plaats, woestijn.

Eniehlike, bijw. i) Alleenlijk. 2) in eenzaamheid.
Eniehman, vnw. De een of ander.
Eniehsins, -sens, bijw. Op de eene of andere wijze.
Iniehte, znw. vr. Woestenij.
Enichwerven , enech-, - warven, -warf, bijes.

Op den eenen of anderen tijd.
Enige, -en, bijw. Uitsluitend, eeniglijk.
Enigen, enegen, zw. ww. tr. i) Tot eene eenheid maken; pass., een worden met. 2) afzonderen;
wederk., zich afzonderen; zich afscheiden (met van).
Enigerhande, -conne, -leye, - slacht, - tiere, bijw.

uitdr. Eenigerlei, eenig.

Enigewelke, vnw. mv. Hoedanige ook, welke ook.
Eninge, een-, ien-, znw. vr. i) Vereeniging, het
één zijn met. 2) verbond, overeenkomst; trust, komplot. 3) vergadering voor eene enquête; ene e. besi/ten, zulk eene vergadering houden. 4) rechtsgebied
onder een zelfde landrecht.

Eninelinc, znw. m. (oostmnl.). Kleinzoon.
Enioen, enzuun, enguun, engoen, ongoen, an-, in-,

oniuun, znw. o. en m. Ajuin, ui. — Enioensap.

Ene, eng, znw. m. Bebouwd veld, bouwland.
Enke n znke, znw. m. Duim, vooral: eene wond

van een zekeren omvang, '` van een duim in omtrek;
vleeschenke, beenenke.
Engel in/eel, telw. i) Enkel, een

g.
enkelvoudi

eenig. 2) enkel,

Engel, bijw. - (oostmnl.). Juist; ook enkede.

Enkel, Enelau .

Zie anclief.
Enkel eenkei (limb.). Zie en inc 1 i n c.
Eenie p, oostmnl. voor e n i c h.
Enode. Zie eenode.
Enoeeh. Hetz. als genoech.
Enorm, bnw. Buitengewoon.
,

Ensi, voegw. Tenzij.

Ent . Zie ende, znw.

Ent. Zie eent en aent.

Entaehtich ^ eint-, -aftich, bnw. Eindachtig,

beslissend, . eind -.

Entachtich, sint

-,

i6.5

bijw. Spoedig (oostmnl.).

Ente, inte, znw. vr. Ent, jonge boom.

EntBg en, en/legen, int-,-tegens, bijw. en voorz.
— I. Bij w. Tegen, tegenin ; • e. gaen, tegen het
belang zijn van ; enen e. gaen, iem. tegenloopen,
ongunstig voor iemand uitvallen.
Entekerst . Zie antkerst.
Entelinoes, -mes, znw. o. Nagerecht.
Enten, in/en, hen/en, zw. ww. tr. Enten ; geënt,
gehent, gehint in, geworteld, gegrondvest in, vast

staande in ; als wederk., zich planten, zich doen
gelden.
Enten, in/en, zw. ww. tr. Eene wond peilen,

sondeeren.

Enter, einier, eintwer, bijw. Hetz. als a n t e r;

enter —ofte (oft, of),

of.
of—of.

Enter, znw. o. Eenjarig dier.

Entgriffel, int -, znw. vr. Hetz. als e n te
(oostmnl.).
Eethoeveel, sent-, onb. telw. Een zeker aantal
of hoeveelheid (vlaamsch, 16de eeuw).
Entj egen. Zie en tegen.

Entke rst.

Zie antkerst.

Entoe, eentoe, bijw. Nu.
Entremes, znw. o. Gerecht, spijs.
Entrouwen, -trauwen, bijw. Inderdaad, waar

-achtig.

Entreat . Hetz. als o m t r e nt.
Entsehap, eynt-, znw. o. Beëindiging, beslissing.
Entsel, int -, insel, znw. o. Einde.
Entstoe, znw. m. Hetz. als e n t e (oostmnl.).

Entusechen, bijw. Tusschen; vooral in daeren-

tusschen.

Entvogel. Zie e e n t v o g e 1.
Entwaren, bijw . Hetz. als e n t r o u w e n.
Entwee. Hetz. als o n t w e e.

Entwent . Hetz. als een t w i n t.
Ennehterne, bnw. Nuchteren.

Envare, een vaartuig. Zie ever.

Envie, znw. vr. Nijd, afgunst.

Enwaerheit . Hetz. als e n t r o u w e n.
Enwech, in-, -woch, -weech, -vege, bijw. Weg,

heen; enwechdoen, -geven, -bringen, -dragen, -driven,
- leiden, -gaen, - lopen, - voeren, -senden, -tien,
- vloeyen, - werJen e. a.
Enwechvaerdieh, - varich, bnw. Op reis, onder weg zijnde.
Enwechwerpinge, -workinge, znw. vr. Verwerping.
Enweder, voegw. Noch.

Enat enz. Zie a n x t.
Epidilnia, znw. vr. Eene heerschende, besmet-

telijke ziekte.

pileneie, znw. vr. Aanval van beroerte, toeval.
Epistel, ebzstele, -ole, znw. vr. Brief, bep. van
de brieven uit den bijbel; een gedeelte van den.
kerkdienst, het voorlezen van een tekst of gedeelte
uit de Brieven. — Ep istelboeogen .
Epistelaer, ejistolaer, -er, znw. m. Hij die het

gedeelte of den tekst uit de Brieven voorleest, subdiaken; ook: schriftgeleerde.

Eppe, znw. m . Eppe, de plant; eppensaet,
eppensop.
Er,- bijw., enclitische vorm van d a e r.
Eraehtieh , -heit. Zie e e r a c h t i c h, -heit.

Erande . Zie eenrehande.
Erarnen , zw. ww. tr. Ontgelden (oostmnl.).
Eraut. Zie heraut.
Erbarmen, zw. ww. intr. Ontfermen (oostmnl.).
— Erbarmich.
Erbeven, zin. ww. intr. (limb.). i) Beven, trillen.
2) vreezen, schrikken voor.
Erbidden, st. win, tr. Afbidden (oostmnl.).
Erbieden, st. ww. wederk. (oostmnl.). i) Zich
aanbieden, zich beschikbaar stellen. 2) zich gedragen, zich houden. — Erbiedin ge.
Erbliden, zin. ww. wederk. Zich verheugen (limb.).
Erblinden, -blenden, zw. ww. tr. Verblinden (limb.).
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ERCH.

Ereh l enz. Zie a r c h.
Erelier. Zie a r c h i e r.

Erdachtich, eend-, aerd-, bnw. Aardkleurig.
Erdagen , eer-, zw ww. tr. Verdagen.
Erdappel , znw. m. Alruinwortel, mandragora;

ook : varkensbrood, cyclamen Europaeum.
Erdbere, -bes, znw. vr. Aardbei.

Erdbeve , eert-, aerd-, -beven(e), -bevinge, znw.

vr. Aardbeving.

Erdbodem, znw. m. Aardbodem.
Erdboge, znw. m. Ondergrondsch gewelf.
Erddijc, znw. in. Aarden wal.
Erde, eerde, aerde, airde, znw. vr. en o. i)

Aarde, klei, leem. 2) aarde, grond ; enen ter erden
bringen, leggen, op den grond werpen ; de schoot
der aarde; enen ier erden doen, bringen, begraven; minder gewoon en minder edel Ier erden
helden, steken. 3) de aarde; boven, in der erden,
op aarde.

Erdelijc, bnw. Aardsch.
Erden, eerden, aerden, zw. ww. tr. i)

Aanaarden. 2) begraven. 3) eene bewerking van laken,
de wol met volaarde van de vetdeelen zuiveren.
Erdenken, ; dinken, zw. onr. ww tr. i) Herdenken. 2) verzinnen, uitdenken (vooral oostmnl).
— Erdenkenisse, herdenking.
Erdenpdt, znw. m. Aardewerk, vaatwerk van
klei. — Erdenpotbacker, -maker, erdenpotter,
pottebakker.
Erderike, eerde-, eerde-, eri-, znw. o. Aardrijk,
de aarde.
Erdersch, bnw. Aardsch.
Erderschbisschop 3 znw. m. Aartsbisschop.
Erdhoevel, znw. m. Aardhoop, heuvel.
Erdhnns, znw. o. Woning in den grond, hol.
Erdich, aerdich, eerdich, bnw. i) Van de natuur
van aarde, naar aarde smakende, van aarde. 2)
aardsch, wereldsch. — Erdicheit.
Erdijn, aerdijn, eerdm, -en, bnw. i) Aarden.
2) vleeschelijk, aardsch.
Erdeule, znw. vr. Hol.
Erdinate, znw. vr. Landmaat.
Erdmeter, znw. m. Landmeter.
Erdnetele, znw. vr. Naam van eene plant.
. Erdnote, znw. vr. Hetz. als e r d a p p e l; ook:
aardaker.
Erdom , znw. m. Dwaling (limb.).
Erdritinge, znw. vr. Scheuring van de aarde,
aardbeving.

Erdsch, ertsch, eerdsch, aertsch, arisch, ardsch,
bnw. Aardsch; van de aarde; van aarde. — Erdschhe i t.
Erdscheljc, bnw. Wereldsch, aardsch.
Erdschorin e,, znw. vr. Hetz. als er d rit i n g e.
Erdsleeht, bnw. Met den grond gelijk.
Erdstandelijc, - standel, -standich, bnw. Te veld
staande, van uraan.

Erdvarnwieh, -verwich, bnw. Aardkleurig.
Erdvast, eerd-, ert-, eert-, bnw. Aardvast; end.

ende nagelvast; e. ende buucvast, ergens vast verblijf
houdende.

Erdveste, aerd-, -vest, znw. vr. Aarden wal,

vest.

Erdwerc, aerd-, eerd-, cri-, znw. o. Aardwerk;
aarden wal, verhoogd voetpad en dgl.
Erdwinne, eert-, znw. m. Landbouwer.
Erdwinninge , znw. vr. Landbouw.
Ere, metaal. Zie e e r.
Ere, bljw. Zie eer.
Ere, eere, eer, znw. vr. i) Eer, objectief als bejegening; eer die men bewijst, vereering, eerbied,
gunst, hulde, ook in het mv.; dor enes e.. ter eere
van iem., ins duvels e., voor den duivel, of: naar
den duivel; eer die men geniet, achting, aanzien,
roem; mei eren, zonder aan zijn naam te kort te
doen; ere van der were/i, wereldsche eer, wereltere;
van een vorst, heerscherswaardigheid. 2) eer, subjectief, als toestand: hetgeen men aan zich zelf ver-

ERFORAVE.
plicht is, eergevoel, fatsoen; sine e. bewaren, zijn
fatsoen ophouden ; sine e. verliesen.
Ere, znw. m. Dorschvloer, vloer. Zie eren.
Erechtich. Zie e e r a c h t i c h.
Erechet. Zie a r c h , bnw.
Erefst. Zie herfst.
Erehande. Zie eenrehande.
Eremitage, her e-, znw. Afzondering; kluis.
Eremite, ermite, hermite, znw. m. Kluizenaar.
Eren, bnw. Zie e r ij n.
Eren, ere, znw. m. Vloer, bodem ; dorschvloer.
Verklw. erekm, -ken.
Eren, eeren, zw. ww. tr. Eeren, vereeren, huldigen.

Eren, eeren, er iën, heren, heriën, zw. ww. --

1. Intr. Ploegen. — II, Trans. Beploegen.
Erenberch, erem-, erm-. Andere vorm van
a r m b e r c h.
Erend, eerend, znw. Boodschap (oostmnl.). -Erenden , eene boodschap doen.
Erengier, -gierich, -gerich, bnw. Eergierig.
Eren oos. Zie eerloos.
Erenat enz. Zie e r n s t.
Erenwerc, yet-en-. Zie e e r w e r c.
Erf. Zie erve.
Erfacht, bnw. Hetz. als e r f a c h t i c h, i).
Erfachtelike, bijw. Erfelijk.
Erfachtich, env-, eery-, aery-, - ecu/ice, bnw.
i) Ervende, aan een erfgoed deel hebbende, erfge.
naam. 2) iets houdende krachtens een vererfelijk
recht; e. grave, meyer. 3) Geërfd, gegoed. 4) e. god,
vast of onroerend goed.
Erfachticheit2, env-, any-, znw. vr. r) Erfelijkheid, erfelijk bezit. 2) erfrecht. 3) nalatenschap;
versterf, erfdeel. 4) erf, onroerend goed.
Erfborchgrave, -grove, znw m. Erfelijk burggraaf.
Erfborge n -burge, znw. m. Borg.
Erfbrief, znw. m. Akte over iemands recht op
gen onroerend goed.
Erfbroederg escheit, znw. 0.; .scheidinge, znw.
vr. Boedelscheiding tusschen broeders.
Erfbuur, at-f-, znw. m. Naast gelande; die soven

arfbueren.

Erfcijns -chins, znw. m. Erfpacht, erfelijke rente.
Erfdeel, znw. o. Erfdeel.
Erfdelinge n -deilinge, znw. vr. Boedelscheiding.
Erfdochter, znw. vr. Erfdochter.
Erfdoem, -dom, znw. m. i) Eigendom. 2) heer-

lijke bezitting.

Erfdrager, znw. m. Eigenaar.

Erfeltjc, cry-, ary-, aerf-, erfiijc, bnw. r) Er-

felijk. a) voortdurend. 3) erfrecht hebbende; een erflic
oir, wettig erfgenaam. 4) tot het erf, onroerend
eigendom, behoorende.
Erfelijcheit, cry-, eery-, znw. vr. i) Erfrecht.
2) erfdeel, erfgoed. 3) grondbezit, onroerend eigendom. 4) erfcijns.
Erfelike, bijw. i) Krachtens erfrecht, bij erfopvolging. 2) vererfelijk. 3) voortdurend.
Erfenisse. Zie e r f n i s s e.

Erfexe n ervexe, -eese, znw. m. (oostmnl.). EiErfgeboren e bnw. Erfelijk, door geboorterecht
verkregen hebbende.
Erfgedinge n -dinc, znw. o. Erfrecht; contractueel recht op een goed na eens anders dood.
Erfgename, erve-, eerve-, arf-, genaem, znw.
m. i) ,rfgenaam. 2) ingeland, eigenaar.
Erfgenote, -noot, znw. m. i) Erfgenaam, mede-

generfde.

erfgenaam.
regeering.

2)

medeeigenaar. 3) deelgenoot in de

Erfgescheit, znw. o. Toewijzing van grond aan
twistende partijen; ook: grensbepaling.
Erfgever, znw. m. Hij die grond in erfpacht
uitgeeft. — Erfgeving8 erfpacht.
ed. 2) onroerend goed.
Erfgoot, znw. o. i) Erfgo
Erfgraver Breve, znw. vr. Erfelijk graaf.

ERFGRONT.

ERINGE.

Erfgront j znw. m. De grond van iemands eigendom, grondbezit
Erfhaveljja l -haeflijc, bnw. ; e. goes, aangeërfd
roerend goed.
Erfhere, heer, znw. m. i) Erfelijk, wettig heer
of vorst. z) eigenaar van een grondstuk.

Erfschot, znw. o. Erfelijke landrente aan den
landheer verschuldigd.
Erfaide, arf-, znw. vr. De zijde waarvan een
goed aangeërfd is.
Erfsoene, erf–, eerf-, znw. vr. Een deel van de
som, die voor een verslagene als zoengeld betaald
wordt.

:

Erfhofmeester, - ho ffineister, hove - ,
.

Erfelijk hofmaarschalk.

znw. m.

Erfhere, arf-, -huur, -buyer, znw. vr. i) Huur

van een erf. 2) erfpacht.

Erfhuurlant, znw. o. Land dat in erfpacht ge-

geven is.

Erfbons. -huis, znw. o. i) Opengevallen boedel;
boedelscheiding. 2) erfhuis, boelhuis. — Erfhuus-

meester, erfhuismeester. —

Erfhuusrecht, de

rechtsregelen voor een erfhuis geldende.

Erfcamerlinc, kemer linc; -kemoner, kemme^ner, znw. m. Erfelijk kamerheer.
-

-

Erfkint, znw. o. Erfzoon of erfdochter.
Erfelage, znw. vr. Aanklacht met betrekking

tot een onroerend goed.

Erfcoop, erve-, znw. m. Erfkoop, waardoor eigendom voorgoed overgaat.
Erfcommer, znw. m. Erfelijke rente.
Erfeoren, aerf-, znw. o. Erfrente in graan.
Erfrusten, znw. Verbintenis op een erf geves-

tigd, ook cuslinge van erve.
Erflast, znw. m. Erfelijk cijnsman.
Erfleen, znw. o. Erfelijk leen.

Erfmagescheit, - rnaechgescheif, znw. o. Toe-

wijzing van erf aan de verschillende magen van
denzelfden erflater; ook erfmagescheidinge.

Erfman, znw. m. Eigenaar.

Erfmarkeneedule, znw. vr. Aloud reglement
voor het gebruik van eene mark.
Erfmombaer, -boor, znw. m. Voogd door erfrecht, krachtens bloedverwantschap tot de voogdij
geroepen.
Erfmoeder - mauwer, znw. o. en m. Erfelijk
recht op een „mouder"
,
graan.
Erfname, erve-, at-f-, znw. m. Erfgenaam. --.

Erfnaemschap.
Erfnemer, znw. m. Hij die een goed in erfpacht
krijgt . -- Erfnemer.
Erfnisse n erve -, erfe-, at-ve-, -nesse, znw. vr. i)

Erfenis, het recht van erven; hetgeen men erft,
nalatenschap, erfdeel; die ewige e., de hemelsche
gelukzaligheid. 2) vast goed, grondeigendom. 3)
plechtige of gerechtelijke inbezitstelling; erfenisse
ende onterfenisse.

Erfpacht, znw. vr. i) Erfpacht, erf huur; erfpaehtgoet, -brief. 2) erfrente.
Erfpant , znw. o. Onroerend goed.

Erfpennine, znw. m.; mv., erfrente.
poorter,

znw. m. Erfelijk poorter.

Erfraat, znw. m. Raad, zittende krachtens erf

-recht.

Erfrecht, znw. o. Erfpacht.
Erfrente, znw. vr. Vaste rente, die niet met den
dood van den renteheffer °vervalt.

Erfro-ge, znw. vr. Hoeveelheid rogge die jaarlijks als cijns of pacht moet worden uitgekeerd.
Erfsake, znw. vr. Rechtszaak over een onroerend oed.
Erfs
chap, znw. o. Erfenis, nalatenschap.
Erfschare, znw. vr. Het erfelijk gebruiksrecht
of erfpacht van eene weide.

Erfseheider, eerf- ,

- scheder, znw. m. Land-

meter; rooimeester, grensbepaler.
Erfscheidinge, znw. vr. i) Afpaling van vaste
goederen. 2) verdeeling eener nalatenschap.
Erfscheit . Hetz. als erfges c heit.
Erfecheitbrief1 znw. m. Akte over verdeeling
van onroerend goed.

Erfeohenke, znw. m. Erfelijk schenker.

Erfsonde ? -sonde, znw. vr. Erfzonde.

Erfsone ? eerf-, znw. m. Erfzoon.
Erfst . Zie herfst.
Erfstoegoet, znw. o. Erfelijk familiegoed.
Erfsworen , znw. m. Gezworene uit de eigenaars in de mark.
Erfsworen , znw. m. Erfelijk gezworene.

Erftal, eerf-, -talc, znw. vr. Erfdeel, vooral in
vaste goederen ; grondeigendom.
Erfte, znw. vr. Geslacht.
Erftins, znw. m. i) Erftijns, vaste uitkeering uit
een onroerend goed te betalen aan den eigenaar.
2) het goed dat tegen zulk eene uitkeering wordt
uitgegeven. — Erftinsbrief, -goet.
Erfutinge, znw. vr. Uitkeering eener nalaten
-schap.

Erfvoget, znw. m. Erfelijk voogd of bevel-

hebber.

Erfvolger, znw. m. Erfgenaam.

Erfvorewerde, -waerde, znw. vr. Erfelijke over-

eenkomst, die niet ophoudt te werken met den dood
der contracteerende partijen.
Erfvorster, znw . m. Erfelijk vorster.

Erfline, znw. m. Erfgenaam (oostmnl.).
Erfljje . Zie erfelijc.
Erfmaersehale, znw. m. Erfelijk maarschalk.

Erfgorter,
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Erfvrouwe, znw. vr. Wettige vorstin.
Erfwagen, znw. m. Het jaarlijks leveren van

een bespannen wagen, als leenplicht.
Erfware, znw. vr. Erfelijke marke- of weidegerechtigdheid.
Erfweeh, znw. m. Erfelijke toegang tot een omsloten stuk land.
Erfwinnin e, znw. vr. i) Het verkrijgen van
onroerend hofhoorig goed. 2) de som bij de ver krig ing er van aan den hof heer te betalen.
rfwissel, znw. m. Ruiling van onroerend goed.
Ergaen, onr. st. ww. (oostmnl.). -- I. Intr. Ge
enen ergeet wale, het gaat-schiedn.—IOpr;
iemand goed.
Ergelist . Zie argelist.
Ergen . Zie hergen.
Ergen. Zie a r g e n.
Ergens, et-gent, ergen, ergents, bijw. Ergens. -Erg enswaer, ergens; ergentwaert, ergens heen.
Erger 1 znw. m. Ergernis, verbittering (oostmnl.).
Ergeren . Zie a r g e r e n; ook: plunderen, verwoesten

.

Ergerens, bijw . Ergens; ook crgerincv.
Erger1nge. Zie a r g e r i n g e; ook: ergernis,
aanstoot (oostmnl.).
Er erlinc, znw. m. Iemand die niets velen kan,
aan alles aanstoot neemt (oostmnl.).
Ergernisse. Zie a r g e n i s s e.
Er etsen, zw. ww. tr. Vermaken (oostmnl.). -

Er etsinge.
Erg eveII st. ww. wederk. (oostinnl.). i) Aan staande zijn, boven het hoofd hangen. 2) zich overgeven of wijden aan. 3) zich begeven.

Ergeven , bnw. Overgegeven, gewijd.

Ergeweren . Zie a r g u ë r c n.
Er ien, zw. ww. tr. Bekennen, verklaren (oostmnl.).
Er aIIg en, zw. ww. tr. Ophangen (oostmnl.).
Erheffellc bnw. Gewichtig (omnl.).
Erheffen, st. ww. tr. Verheffen (omnl.).
Erheit, erre-, erhede, znw. vr. Toorn, boosheid,
drift.
Erhitten , zw. ww. intr. Verhitten (omnl.).
-

Erhogen, zw. ww. tr. i) Verhoogen, verheffen;
ook wederk. 2) verheerlijken (omnl.).

Erhoren, zw. ww. tr. Aanhooren (omnl.).
Eriën, eerion, zw. ww. tr. Zie eren.
Erin, eren, eet-en, bnw. Metalen, koperen.

Fringe, eery-, znw. vr. Vereering, hulde.
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Erinnen, zw. ww. — I. Trans. Inprenten ; erinninge. -inneringe. — II. Intr. In zich .opnemen.
Ei it. Zie e r w e t e.
Erke, znw. vr. Ark, van Noach.
Erkennen, zw. ww. tr. (oostmnl.). i) Erkennen,
-

leeren kennen. 2) de waarde van iets inzien, waar
— Erkenninge, -kentenisse, waardee--dern.
ring; taxatie (oostmnl.).
Erkiesen, st. ww. tr. (oostmnl.). i) Verkiezen,
uitkiezen. 2) willen, verlangen.
Ercoelen, zw. ww. tr. Verkoelen (omnl.).
Ercoren, deelw. bnw. (omnl.). Uitverkoren.
Erconden, -cauden, zw. ww. tr. (omnl.). Verkoelen.
Ercrigen, st. ww. tr. Verkrijgen (omnl.).
Erlangen, zw. ww. tr. Zich verwerven (o.).
Erlaten, st. ww. tr. Kwijtschelden (o.).
Erlaven, zw. ww. tr. Verkwikken (o.).
Erledigen, zw. ww. tr. Verlossen ; wederk., zich
vrijmaken (o.).
Erleggen, zw. ww. tr. Neerwerpen, op den
grond werpen; kastijden (o.).
Erlesen, st. ww. tr. Door lezen te weten komen
(o.) ; wederk., zich verdiepen.
Erlichten, zw. ww. — I. Trans. Verlichten, ontsteken. — II. Intr. Aan den dag komen.
Erliggen, st. ww. tr. Bezwijken (o.).
Erli e, erre-, eer -, bijw. Toornig, driftig.
Erloofnisse, znw. vr. Verlof, vergunning (o.).
Erlosen, - lossen, zw. ww. tr. Verlossen, bevrijden (o.). — Erlosenisse, erlosinge, erloser (o.).
Erm enz. Zie arm.
Ermaken, zw. ww. tr. Herscheppen (o.).
Ermanen, zw. ww. tr. Vermanen (o).
Ermeren - meeren, zw. ww. tr. Vermeerderen.
Ermerijn, ermijn. Zie hermerijn, -mijn.
Ernaren, - neren, zw. ww. tr. Onderhouden;
ook wederk. (o.).
Ernisse, znw. vr. i) Toorn, drift. 2) dwaling (in
deze bet. omnl.).

Ernst, erenst, eernst, eerst, aernst, arenst, act-si,

znw. m. i) Strijd (verouderd), strijdlust (zeldzaam);
ten ernste, met eene vijandige gezindheid, om iemand
te kwetsen of te hoonen. 2) ernst, inspanning, ijver;
sinen e. doen; e. hebben; e. leggen, geven aen;

begeerte, aandrang. 3) ernst, ernstigheid.
Ernst, bnw. i) Volhardend, ijverig. 2) streng.

Ernstaehtich, eernst-, ereast-, -acht, -echtieh,
2) streng. — Erenstachtïcheit.
Ernsteljje, eernst-, bnw. i) Ernstig, volhardend;
ernsteljje eit. 2) ernstig gemeend; ene ems/dike
bnw. t) IJverig, volhardend.

2vete, eene pereintoire

aanzegging.

Ernstelike , bijw. i) IJverig, volhardend. 2) met

ernst, met gestrengheid; met zorgvuldigheid.
Ernstieh, bnw. i) Volhardend, naarstig; e. te,
begeerig naar. 2) in ernst iets meenende; van eene
zaak, ernstig gemeend.
Ernsticheit, znw. vr. Volharding, ijver; aandrang, vuur; sine e. doen, zijn best doen.
Ernuwen, zw. ww. tr. Vernieuwen (o.).
Erondere. Zie e e r o n d e r e.
Er el, znw. m. Mannetjeseend, woerd. — Erpelstort eendestaart, kort staartje, pruikje.
Erpensen, j5einsen, zw. ww. tr. Bepeinzen; bedenken.
Erquecken , - quicken, zw. ww. tr. i) Levend
maken, opwekken. 2) verkwikken (o.).
Erre, pand. Zie arre.
Erre, eerre, arre, er, bnw. i) In de war, op een
dwaalspoor; wanhopig. 2) boos, vergramd, woedend;
met (van) erren moede, in een vlaag van toorn of
drift, met een boozen kop. 3) spijtig, verontwaardigd ; erre werden ere dine, spijt hebben van.
Erre, arre, znw. m. Een driftige, gramstorige.
Erre(he)de. Zie er hei t.
Errelike. Zie e r l i k e.
Erremoede (in -), hetz. als in erren moede.
Zie er re.
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Erren, zw. ww. — I. Trans. i) Doen dwalen, op een dwaalspoor brengen. 2) ophouden, hinderen . 3) boosmaken, ergeren. — II. Intr. Van den
weg afdwalen ; ook : uitweidingen maken, uitvluchten
zoeken. — III. Wederk. i) Zich boos maken, ergeren. 2) ontstemd, neerslachtig zijn.
Erren, zw. ww. tr. Panden, een pand van iem.
invorderen.
Errenen, ernen, zw. ww. tr. Boos maken.
Error, -ere, znw. m. Verdoolde.
Erreren, -eeren, - ieren, zw. ww. intr. Dwalen.
Erreschap. Zie e r s c h a p.
Errich, bnw. Boos, gramstorig.
Erringe, art--, it-r-, znw. vr. t) Dwaling (o.). 2)
oneenigheid, twist.
Errisen, st ww. intr. Opstaan, zich verheffen.
Errix, znw. m. Blad papier.
Ers, aers, eet-s, znw. m. Aars, achterste.
Ersadie , Ersater enz. Zie a r s e d i e, enz.
Ersbille, ars -, -bil. znw. vr. Bil; ook ersbacke.
Erschap, erre-, ar -, eer -, znw. vr. i) Toorn,
woede, boosheid. 2) neerslachtigheid, ontstemdheid.
Ersehieten, zw. ww. intr. Verschieten, ver bleeken (o.).
Erschinen, st. ww. intr. Verschijnen (o.).
Erschricken, zw, ww. intr. Schrikken (o.). —
Erschrickeli e, Erschrickinge, Erachrict.
Ersdarm, eers-, act-s-, znw. m. Endeldarm.
Erseigen, zw. ww. tr. Toonen, aan den dag

leggen (nederr.).

selen, eet-s-, act-s-, ars -, zw. ww. intr. Ach
-teruigan,
terugwijken. — Erselinge.
Erselmaent, znw. vr. October.
Ersen, eersen, zw. ww. intr. Achteruitkrabbelen.
Ers 'ate eerscat, znw. o. Aarsgat, achterste.
Ersien, st. onr. ww. tr. In het oog krijgen (o.).
Erscrouwe, eet-s-, -crau, znw. Het krauwen van

den aars; achternaraet is e., naberouw kan eene zaak
niet ongedaan maken.
Erslaen, st. onr. ww. tr. Verslaan, dooden (o.).
Ersoeht, suchi, deelw. bnw. Ervaren.
Ersooten, zw. ww. tr. Verzoeten (o.).
Erspringen, st. ww. intr. Opspringen (o.).
Ersswore, ears-, znw. m. Pijn in den aars.
Erst. Zie eerst.
Erst. Zie ernst.
Erste, -en. Zie r e s t e, -e n.
Erstaen. Zie o p (h) e r s t a e n.
Ersterven, st. ww. intr. Sterven, versterven (o.).
Erstoren, zw. ww. tr. Vergoeden, herstellen (o.).
Erstriden, st. ww. tr. Winnen (o.).
Erswisch, znw. Iets waarmede men zich den
aars veegt.
Erts, egel. Zie herts.

Ertsbisscop,

arche-, ards-, crdsch-, erds-, er

znw. m. — E rtS--dersch,tb.ae
bisschopdoem, -stat, Ertsbisschopie, -bis
-schopel".
Ertsdien znw. m. Aartsdiaken. — Ertsdi
-akenschp.
Ertsdrossate, znw. m. Oppertafelrneester.
Ertsengel, -canselier, -maerschalc.
Ertshertoch, znw. m. Aartshertog. — Ertshertochdoem.
Ertspriester, znw. m. Aartspriester, vicaris van
den bisschop.

Ertsschenker, -schinker, znw. m. Opperschenker.
Ertsviant znw. m. Aartsvijand.
Ertvelt. ie h a r t v e l t.
Ervttchtich enz. Zie erfachtich.
Ervallen, st. ww. intr. Vervallen, toevallen aan

iem., ook door den dood; ervallen sijn, in eene
boete vervallen zijn, als boete moeten doen (eene
bedevaart) (oostmnl.).
Ervangen, zw• ww. wederk. Zich verbinden
(limb.).
Ervaren, her-, st. ww. — I. Trans. Vinden;
bemerken; bereiken. — U. Wederk. Onderzoek doen
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n aar (met o ; deelw. ervaren, ondervinding opgedaan hebbende. -- Ervarenheit.
Ervaren, - veren, zw. ww. -- I. Trans. Vrees
aanjagen. — II. Wederk. Vervaard worden; deelw.
ervaret, -vaeri, - veert, beangst. -- Ervaringe,

een mensch gezegd ;

znw. o. z) Erfgoed, erf.
Erve ,
deel ; dat hemelsche e., de hemel ; e. nemen van, van
iemand erven; als bnw., erfelijk. 2) vast goed, grondstuk ; erve ende have ; verklw. ervekijn, klein erf; al
de bezittingen van iem. ; iets waarop men staat kan
maken; ouderve, oud erfgoed, familiegoed. 3) erf,

Eseldriver, -hoeder, -leider, znw. m. -Eseldriversche znw. vr.

verschrikking.
Ervarmen, st. ww. wederk. Zich ontfermen (limb.).
arve, serve, eerve,

grondgebied.
Erve, znw. vr. i) Erfdeel, erfgoed; het land
Gods, Palestina. 2) grondstuk.
Erve, znw. m. Erfgenaam; dattei god erven sal
van erve te erven; erve des hemels zijn, den hemel
beërven.

Ervelike . Zie e r f l i k e.
Erven, erven, eerzen, areven, herven, zw. ww.
-- I. Trans. i) Iets op iem. doen vererven, het
hem nalaten. 2) iem. den eigendom van iets toewijzen; erven ende onterven ; iem. aan iets helpen,
het hem bezorgen; in het passief, in het bezit van
iets gesteld zijn; onderworpen zijn aan; hem erven
in, zich in iets vastzetten (in moeilijkheden). 3) iem.
ergens zijne eigene plaats aanwijzen, hem ergens
in opnemen. 4) iets erven, door erfenis verkrijgen.
— H. Intr. i) Met eene zaak als ondw., door erfenis overgaan op; ten deel vallen. 2) met een pers.
als ondw., heer en meester zijn, te beschikken hebben over.

Ervende, ervede, deelw. znw. Erfgenaam; enes
iemands erven.
Ervenisse. Zie erfnisse.
Erver, -ere, znw. m. i) Erfgenaam. 2) eigenaar.

ervenden,

3) erver ende onterver, de meier, wiens ambt het
was te erven ende onterven ".

Erveren . Zie ervaren.
Ervinden, st. ww. tr. Bevinden; wederk., zich

bevinden; bevonden worden (o.).

Erroeden,

-vueden, zw. ww. tr.

Voeden; we-

Ervol gen, zw. ww. tr. x) Vervolgen, nazetten;
rechte (o.). 2) uitvoeren, nakomen.
Ervollen, - vullen, zw. ww. tr. i) Vervullen,
bevredigen. 2) tot stand brengen, volbrengen, voldoen.

sinen eisen e., in

Ervrouwen, zw . ww. wederk. Zich verheugen (o.).
Ervueden, -vullen. Zie e r v o é d e n, - vollen.

Erwaekeren,

-weckeren,

ken; ook wederk. (o.).

zw. ww. tr. Opwek -

Erwassen, -wasschen, zw. ww. intr. Ontsprui-

ten

1'

Eselbisschop . Zie e s e 1 p a e u s.

Eselbordene, znw. vr. Molensteen ;

molensteen.

egels -

Eselen, zw. ww. tr. Slaan, kloppen, laken (?).
Eselfeeste. Zie e s e l p a e u s.
Eselich, bnw. 'Ezels -.
Eseljjc, bnw. Hetzelfde.
Eseijjc. Zie e i s e t ij c.

Eselinne, znw. vr. Ezelin.
Eseloor, znw. o. Ezelsoor.
Eselpaeus, - bisschop, znw. m. Naaam van den

hoofdpersoon van een hier en daar in Zuid -Nederland gevierd feest, waarin verschillende gebruiken
en plechtigheden der Katholieke kerk werden geparodieerd.

Aansporen, ook

Eselsch, bnw. Dom.

Eselsmelc, znw. vr. Ezelinnemelk; ook naam
eener plant.
Ese svleesch, znw. o. Ezelvleesch.
Esel(s)touwer, znw. m. Ezeldrijver.
Eselvoeder, znw. m. Ezelhouder.

Eremen, - inge. Zie a s e m e n, -i n g e.
Eseadre, znw. o. Eene troepenafdeeling.

Escon$ eren, zw. ww. tr. Verslaan.
Iii gmael, znw. o. Email, geëmailleerde plaat.

Eren . Zie asen.
znw. m. Espenboom; ook esbenboom. -E Esp
en oof.

i,

^gpe e znw. vr. Degen.

Es el. 'Zie eetspel.
Espeline, esbinc, znw. o. Boot, sloep.

Espentijn, znw. m. en o. Eenhoorn.

Essalgeren . Zie a s s a l g e r e n.

Essanehon, znw. m. Schenker.
Essehe, esche, esch, znw. m. Esch. --- Esschen -

boom. Esschenhout.

Esschenijn, esschj/n, -en, bnw. Van esschenhout.
Esse znw. Wezen; in e. bliven, houden, in een
goeden staat blijven, houden.
Esso, znw. vr. Vuurhaard.
Est. Hetzelfde als ast, tak.
Este, esi, znw. vr. Eest, droogoven.

Esterline, verkort ester, znw. Naam van eene

kleine munt.

Estrie, esteric, znw. m. Gebakken vloersteen,
Estriesteen
Estricwero, Estriemaker. '
Eetrieken, ester-, zw. ww. tr. Met estrik beestrik; ook: ingelegde vloer. --

vloeren, met estrik dekken, een graf.
Et pers. vnw. o. Het.

Erwandelen, zw. ww. tr. Veranderen (o.).
Erwarmen, zw. ww. tr. Verwarmen (o.).
(o.).
Erwecken, zw. ww. tr.
goede (o.).

-- Eselachtich,

Eselrie, znw. vr. Domheid.

Ervelinc. Zie e r f l i n c.

derk. zich voeden (o.).

een stom e.

traag.

ten

Erevelen, zw. ww. tr. Uitkiezen (o.). — Erwee.

Eiwerven, zw. ww. tr. i) Vangen, te pakken
E
krijgen, iemand. 2) verwerven, iets (o.).

ErWete, -weele, -wale, - wette, -wile, arw-, errii,
orret, znw. vr. Erwt. -- Erwetachtich, - echode

(peul, oostmnl.), erwetsette (gereedschap om erwten te poten, plantijzer) , erwethage, -hauw (peul).
Es gen. van ei (het).
,

Esdatement. Zie abate men t. — Esbatementen, esbatementspeler.
Each. Zie essche.

Each , znw. m. (oostmnl.). Bouwland bij eene ge

dat aan verschillende eigenaars toebehoort.-ment,
Eschbroee, znw. o. Broekland met esschen
beplant.
Egdorn, asdoorn, znw. m. Eschdoorn.
Esel, znw. m. Ezel; verklw. eselkijn ; ook van

t, znw. vr. Leeftijd, tijdperk.
I;tae
Etecost, znw. m. Voedsel.

Etelen, zw. ww. tr. Knagen.

Eteltc, bnw. Eetbaar.
Etelcorn. -cores, znw. o. Koren voor eigen ge

bestemd.

Etelware, - weer, znw. vr. Eetwaar.

-bruik

Eten, eiten, elfen, st. ww. tr. (oostmnl.). i) Eten;
sat e., zijn genoegen eten; leven van. 2) opeten,
verslinden.
Eten, znw. o. Eten, spijs; maaltijd.

Etenslist, znw. m. Eetlust.

Etene ise, znw. vr. Spijs.
Etensted8 znw. vr. Eetkamer.
Etent jjt, znw. vr. en m. i) Maaltijd; feestmaal.

2) etenstijd.
Eterle, znw. vr. Strooperij, landlooperij; ook
etinge.

Etas, znw. o. Het tweede gras, of ook: gras
dat niet gemaaid wordt om te hooien.
Etgroede, znw. vr. Het tweede grasgewas.
Ethike, znw. vr. Logica.

Ethike, znw. vr. Jicht.

ETINGE.

170

Etinge znw. vr. i) Het eten. 2) spijs, gerecht.

3) kostgeld.

Etlant, edt-, znw. o. Weiland.
Etl}jc. Zie i t 1 i c.
Etmaal, znw. o. Zie a t m a e 1.
Etmersch, -meersch, znw. vr. Weiland.
Etselinc, znw. m. Flard, afgescheurd stuk (t 6de
,

eeuw).

Etstoel, znw. m. Stoel van den ette of rechter
(in

Drente) ; het hoogste gerechtshof (ald.).

Ette znw. m. Rechter in Drente); fri. alle.
Etteijic. Zie i t 1 ij c.
Etten, hellen, zw. ww. tr. Doen afgrazen, af-

weiden.

Etter, znw. o Zie a t t e r. — Etteren, Etterachtich, Etterich, Ettericheit.
Ettinge r znw. vr. i) Recht van beweiding. 2) weide.
Etvelt, felt, znw. o. Weideveld, weiland.
Etwan, bijw. Soms (nederr.).
Etwat vnw. lets, ietwat (oostmnl.).
Etweide
, znw. vr. Weiland.
Eulsaet. Zie heulsaet.
Eusch. Zie eeusch.
Enselkjjn. Zie e e u s e l k ij n.
Essendrop, Eusie. Zie o s e n d r o p.
EYel, ovel, oevel, bnw. i) Slecht, verdorven. 2)
:

boos, gramstorig; evele snoet, gramschap, verontwaardiging; oneenigheid, twist; kwade luim; evele
gunst, kwade gezindheid. 3) slecht, ongelukkig. )
naar, onaangenaam.

Epel, ovel, oevel, znw. o. i) Kwaad, zedelijk

kwaad. 2) kwaad, als bejegening; iet in e. nemen,
iets euvel opnemen. 3) kwaad door God gezonden,
ramp; vooral: ziekte, euvel, kwaal; ook gezegd van
verliefdheid; dal grote, zware evel, toevallen, eene
beroerte, ook: vallende ziekte; Sinte Jans e., vallende ziekte; swaters e., het water; buucevel (z, ald.);
lancevel, pleuris. 4) kwaadheid, woede.
Evelbaren, znw. m. De duivel; ook evelschalc.
EYeldadich, bnw. Zedelijk verdorven.
EYeldaet, znw. vr. Euveldaad, misdrijf.
Eveldich. Zie eenvoudich.
Evele evel, oevele, ovele, bijw. i) Op Bene boosaardige wi
jze. 2) op een nootlottige Wijze; hem ware
e. geschiet, het zou slecht met hem afgeloopen zijn.
slecht,
niet best, kwalijk; e. behagede hem dat.
3)
4) euvel, kwalijk; evele nemen. 5) in eene slechte
verstandhouding.
Evelen, oevelen, zw. ww. intr. Iem. kwaad doen,
beleedigen ; wonden, kwetsen; enen e. van linen
live; vooral: dreigen, iem. vrees aanjagen.
EYelgane, oevel-, znw. m.; in e. gaen, den ei
zijner goederen geheel of gedeeltelijk aan-gendom
iem. overdragen tegen den last van levenslang onderhoud (Drente, Groningen).
BYel oost. Zie bij eve 1, bnw.
EYell l evell-, bijw. Kwalijk, euvel.
Evelmoedich, bnw. Vergramd, ontstemd.
EYelmoet, znw. m. Toorn, gramschap.
Evelechalc. Zie evelbaren.
EYelsinnieh, bnw. Boos, vertoornd.
Even, bnw. i) Glad, gelijk. 2) juist. 3) even; e.
of oneven, raden. 4) even, gelijkstaande met; linen
evenen menschen. 5) even, gelijkmatig. Vgl. effen.
Even, bijw. Zie evene.
EYenaer, znw. m. Evenaar.
EYenbortich, -bordich, -boorlich, bnw. Gelijk
van geboorte, van stand. — Evenborticheit.
EYene, even, bijw. i) Gelijk, gelijkmatig; even
gaen, zich gelijkmatig bewegen, passen maken. 2)
even, evenzeer. 3) zoo; al even, zoo zeer; even lane
dat, zoolang als; even verre dat, voorzoover. 4)
juist; van pas; evene gaen, comen: a) uitkomen,
gelegen komen. b) te pas komen, van nut zijn.
Evene, eivene, even, znw. vr. Zwarte haver.
Eveneens, bijw. Geheel op dezelfde wijze.
Evenen, even, zw. ww. — I. Trans. Gelijk maken. — II. Intr. Uitkomen, gelegen komen.

EWANGELIER.

Evenen, bnw. Zie e v e n ij n.
EYenewelic, -ewich, bnw. Even eeuwig als God
(van Christus). — Eveneweljjcheit, ewicheit.
EYenjWeljjc, bnw. Geheel gelijk — EYengelike, bijw.
Evengeweldich, bnw. Even machtig (als).
EYenheit, znw. vr. Gelijkheid, gladheid.
EYenhoge, bnw. bijw. Even hoog (als).
Evenhoge, znw. Een belegeringswerktuig, hou-

ten stormtoren.

EYenijn, -en, bnw. Van haver gemaakt, haver.
Evenkerstipn, -kers/en, -christen, znw. m. Evenmensch, medemensch, naaste. — Evenkerstijnmensche.
Evenhinder, znw. m. mv. Eva's kinderen, de

menschen.

EYenenie, znw. m. Gelijke van geboorte; mv.
magen in denzelfden graad.
EYeneomen, st. ww. intr. Gelegen komen. —

EYencominge, -comstich.
Evenlapg e, -linge, znw. vr. Altaarkaars van
eene bepaalde lengte.

EYenlanc, - lange, bijw. Zoo lang; e. dal. Zie

even.

EYenlijc, bnw. Gelijk, evenveel.
EYenmaent, znw. vr. September.
Evenmakinge, znw. vr. Gelijkmaking.
Evenmate, znw. vr. Gelijke verhouding; verhou-

ding.

Evenmate, znw. vr. Maat voor haver en andere

granen.

Evenmensche, znw. m. Medemensch, naaste;

ook evene mensche.

Evennacht, znw. vr. Gelijkheid van dag en nacht.
Evennachtich, bnw. Gelijk zijnde, van dag en

nacht.

EYennaeste, -naerste, znw. Evennaaste, naaste.
Evenode, znw. vr. Vlakte.
Evenoude, znw. m. Tijdgenoot; zoogbroeder,

- zuster; schertsend, mannelijk teellid.
EYenout, bnw. Gelijk van jaren.
Evenrente, -schuit, znw. vr. Schuld of rente,
in haver uit te betalen.
Evens, bijw. Evenzoo, eveneens.
Evenschoof, znw. m. Haverschoof.
Evensester., znw. m. Bepaalde maat voor haver.
EYenttjt. Zie he vent ij t.
EYentnre. Zie a v e n t u r e.
Evenverte, bijw. Zoover; e. dat, zie even ;
ook: in geval dat; naar gelang dat, naarmate.
Evenwel , bijw. Evengoed.

Evenwicht, - ac►echt, znw. o. Hetzelfde gewicht
als iets anders, zijn gewicht aan iets.
Ever, bijw. (oostmnl.). i) Weder. 2) daarna. 3)
eerst, pas. 4) bovendien. 5) intusschen.
Ever, znw. m. i) Ever, wild zwijn. 2) naam van
een vrachtschip.
Everaert, znw. m. Since-Everaerlsorde, volks benaming eener orde van zwervende bedelmonniken.
EYerbere, -beer, znw. m. Mannelijk everzwijn.
EYerhaus, znw. o., - schure n znw. vr. Zwijnestal, varkenskot.
Everman, znw. m. Veerman.
Everschip, znw. o. Een vrachtscheepje; ook:
roeiboot, veerboot.
Everson, znw. o. Wild zwijn.
Ewaerheit. Zie enwaerheit.
Ewangelie, znw. vr. en o. r) Evangelie, het
bijbelverhaal van Jezus' leven; woorden der waarheid. 2) het Nieuwe Testament. 3) evangelieles,
tekst, gedeelte der evangeliën, dat bij den openbaren eeredienst wordt voorgelezen. 4) het woord
dat op een dossier processtukken geplakt wordt, ten
teeken dat al de stukken aanwezig zijn.

Ewangeliaer, -are, -boec, znw. o. en m. Evangelieboek, een Nieuw -Testament.
Ewangelier, znw. m. Hij die bij den openbaren
ceredienst de evangelieles voorleest.

EWANGELISEREN.

FAELGI ERT.

Ewangelieeren, evang-, zw. ww. tr. Nauw keurig verzamelen en onderzoeken (een dossier processtukken).
Ewangeliste , znw. m. Schrijver van een der

Exe . Zie erf exe.
Excijs , exs^s, exck js, exchijns, znw. m. Belas ting, accijns, vooral op levensmiddelen.
Exci j smeester, znw. m. Ambtenaar belast met
liet innen der „excisen".
Excisenaer, ex/s-, exsj/s-, -are, znw. m. Pachter
der accij nsen ; ook exciser.
Executie, znw. vr. i) Gerechtelijke tenuitvoerlegging van een vonnis; enen e. doen, iemands
rechtszaak tot een einde brengen. 2) terechtstelling.
Executoor, znw. m. Executeur, van een uitersten
wil en van een vonnis.
Exel . Zie he cse1.
Excommunicatie, znw. vr. Kerkelijke ban.; ook:
een vonnis waarbij die werd uitgesproken.
Excusatie, znw. vr. Verontschuldiging, uitvlucht.
Exempel, znw. o. en m. i) Voorbeeld. 2) ver haal met eene zedelijke 'trekking; leerzaam verhaal;
verklw. eremjbelkijn ; gelijkenis, parabel. 3) eene
zaak die tot voorbeeld dienen kan, zaak in 't algemeen. 4) het volgen van een zedelijk voorbeeld;
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evangeliën.

Ewe, eewe, euwe, eeu,, ee, zn w. vr. en m. i )
tijdruimte of
tijdperk;
ti
erk ; van
P d eeuwigheid;
even tewen, van eeuwigheid tot eeuwigheid, van
geslacht tot geslacht. 2) zedewet; ook: de Mosaische
wet; geloof. 3) huwelijk. 4) aard, natuur.

Ewebreker , znw. m. Echtbreker.
Ewech, -wage. Zie enwech.
Eweinieh, -wenich, telw. Een weinig, eenigszins.

Ewel jC bijw. Eeuwig, altijddurend.
znw. vr. Eeuwigheid, onsterfelijkEwel b cheit
,
heid ; ook ewichdur
icheit.
Ewelike, eew - , eeuw -, bijw. Eeuwig, tot in
eeuwigheid; altijd door.
Ewer . Hetz. als e u w e d e r; e. -- of, of— of

(oostmnl.).
Ewesetter, znw. m. Wetgever.
Ewich, ewech, eeuwich, bnw. i) Eeuwig, eindeloos,
voortdurend. 2) rein, kuisch, eerbaar. -- Ewiehheit .

karakter, stempel.

Exempelaer, jtlaer, blare, znw. m. en vr. (o. ?).
i) Voorbeeld, model. 2) hij die een voorbeeld geeft,
een voorbeeld; vr. exenzzelarige.
Exemplaer, bnw. Voorbeeldig.
Exequiën, znw. vr. mv. Uitvaart, lijkdienst.
Expeditie, -cie, znw. vr.; enen e. doen, iem. ge.
legenheid geven om te vertrekken, hem laten gaan.
Exp eriment, -j5erment, znw. o. Proef, toover middel, - kunst.
Expert, bnw . Ervaren; ook als znw., deskundige.
Exponeren, -eeren, zw. ww. tr. Uitleggen. —

Ewich, ewige, bijw. Voor eeuwig, voorgoed.
Ewiehlike, bijw. Hetzelfde.
Ewigen , eew-, eeuw -, zw. ww. tr. Eeuwig maken,
doen voortduren; ook wederk., blijven bestaan.
Ewjj eh . Zie e e u w ij c h.
Exactiën, znw. o. mv. Belastingen.
Examen, znw. o. Onderzoek, verhoor, vooral op
de pijnbank.
Examinatie, znw. vr. Onderzoek, verhoor;
scherpe e., verhoor op de pijnbank.
Examineren, -eeren, - ieren, zw. ww. tr. i) Een
onderzoek naar iets instellen. 2) ondervragen, ver hooren, iemand. -- Examineringe.
Excellent, bnw. Verheven, schitterend; ook
naam van eene gouden munt.
Excellentie, znw. vr. Voortreffelijkheid; die
hoochste e., de hemel.
Except, znw. o. Voorschrift.
Exceptie, znw. vr. Uitvlucht.
Exces znw. m. i) E. van sinne, zinsverrukking.
2) gewelddadigheid.

Expositie,

-cie.

Expresselije, bnw. Uitdrukkelijk; ook bi ex-

/4resse.

Extern act/er, aester, haexster, znw. m. Ekster;
Externest, Extern ^g e, eksteroog.
Extract, znw. o. Uittreksel.

Bxue, znw. vr. Recht door het stedelijk bestuur
geheven van erfenissen in de stad die aan personen
daarbuiten toevallen. — Essu re, Issnemeester,

de heller en beheerder van het recht van „exue"
of „issue".

F.
Fabele, fabule, fabel, znw. vr. Verdichtsel, fabel.
Vgl. favele. — Fabelenspreker (fabulen-),
voordrager van verdichte verhalen.
Fabriemeester, znw. m. i) Opzichter over eene
werkplaats. 2) beheerder van eene kerkfabriek, de
bijzondere kas voor bouw, herstelling en versiering
eener kerk.
Fabrike, fabr jc, znw. vr. Werkplaats; kerkfa brick; ook fabrike van der kerken.
Fabule . Zie fabele en favele.

Faeeel . Zie fasceel.
Faeelment, lachel-, znw. o. i) Vaatwerk, vooral

kostbaar vaatwerk. 2) kleine gereedschappen en be.

noodigdheden.

Facie, fad, znw. vr. Gelaat, gezicht.
Fadde . Zie v a d d e.

Paddel, bnw. Vadsig, lui. -- Faddelheit.

Fael, znw. Feil, misslag, gebrek.
Fdelgant , fae jant. Zie val i an t.
Paelge, faelgie, faelie, faille, fale, falge, falgie,
znw. vr. i) Gebrek, schaarschte. 2) fout, misslag,
zonder f., zonder fout, zonder mankeeren; ter f.
keren, een verkeerd besluit nemen, een misslag begaan. 3) bedrog, valschheid; Bonder f., zonder bedrog. 4) slechte afloop, mislukking; (een spel) ter f •
zielen; a) het spel verliezen, het onderspit delven,

de nederlaag lijden. b) voor de grap, uit gekheid

vechten.

Paelge .

Zie falie.

Faelgen, faelgiën, faliën, falgen, zw. ww. intr.
z) Te kort schieten in kracht, bezwijken; van den
live /., het leven laten; in iets te kort schieten,
achteruitgaan; enen (dat.) f., iem in den steek laten.
2) in gebreke blijven, ontbreken, mankeeren; Bonder
faelgen.
Faal gen, falen, felen, zw. ww. intr. Naam van
een spel; ook ter faly (sf alen).
Paalgeren, falg-, felg-, fael-, faill-, fal-, - ieren,
zw. ww. -- I. Intr. i) In gebreke blijven, te kort
schieten; ' achteruitgaan, verzwakken; bezwijken;
van de ledematen, zijn dienst weigeren; het onder
delven, het afleggen; bezwijken, breken, van-spit
wapenen; te kort schieten in zijne verplichtingen.
2) enen (dat.) f., iem in den steek laten, van hem
afvallen. 3) eindigen, ophouden, te niet loopen; ook:
tot een einde gebracht worden, van avonturen. 4)
ontbreken, ontgaan; Bonder f., zonder mankeeren.
5) missen, gebrek hebben; missen, mis zijn; missen,
niet uitkomen; mislukken, slecht uitvallen; missen,
niet slagen. — II. Trans. i) Overwinnen, onderdoen.
2) toetakelen, stuk breken, een wapen.

Faelgiert, deelw. bnw. Valsch.

FAEM.
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Faem. Zie fame.
Faerge, znw. Spelt of rogge.
Faersen, faesen, zw. ww. tr. Opvullen met, ge.
zed van spijzen.
Vaes, Zie v a s e.
Faesche, faesse, faes, faessche, znw. Rechter
-schuinbalk,de
wapenkunde.
Faestaen. Zie f u s t e i n.
Faetsoen. Zie fatsoen.
Faente. Zie faute.
Fagoot, fagot, znw. Takkenbos; ook fagge.
Fayerie, znw. vr. Tooverij.
Fainen. Zie feinen.
Faisaen, faisant. Zie f a s a e n.
Fait, faitjj s. Zie feit, f e i t i} s.
Faiture, -en. Zie feiture, -e n.
Fac. Zie v a c.
Faekele, fackel, fackule, znw. vr. Fakkel.
Faeonde, znw. vr. Welbespraaktheid.
%actoor, znw. m. i) Zaakgelastigde, tusschenpersoon, makelaar. 2) dader, van Bene misdaad; vr.
_facteresse. 3) dichter van Bene rederijkerskamer. -Factoorschap.
Faculteit, znw. vr. Vermogen.
Falacie. Zie f a l l a c i e.
Fale. Zie falie.
Falen, zw. ww. intr. i) Te kort schieten; te kort
komen, schade lijden. 2) enen (dat.) f., iem. in den
steek laten. 3) ontbreken; Bonder f., zonder mankeeren, zeker. 4) missen; ook onpers. gebruikt.
Falie, faelge, fale, znw. vr. Mantel, huik, sluier.
Faliën. Zie faelgen.
Falie, bijw. Faliekant, verkeerd; voor niet.
Falieeant, znw. Een niet rechte hoek, een scheeve
kant.
Falieeanten, zw. ww. tr. Enen dijc f., een dijk
afschuinen, schuins afsteken.
Faliën, zw. ww. intr. Falen, feilen; missen.
..
Falise, znw. vr. Rots, klip, rotspad.
Fallacie s falacie, znw. vr. Bedrog, bedriegerij.
Fallant, znw. Hij die in gebreke blijft (om zich
voor den rechter te stellen).
Faloerde, znw. vr. Verzinsel, logenverhaal.
Faloerde, fall-, znw. Takkenbos.

Falsaris, znw. m. Booswicht.
Fame, faem, znw. vr. i) Faam, naam; vols ende
f., f. ende mare (doen gaen, maken, uitstrooien) ;
fame ende name, roe ende f. 2) gerucht; die f.
strinct,

het gerucht gaat.

Familie, znw. vr. i) Onderhoorigen, gevolg;

personeel; ook: buisgezin. i) kudde.
Famoos, bnw. i) Eerroovend; famose libellen,
schotschrift. 2) berucht, befaamd.
Fanehoen. Zie f a u t s o è n.
Fantaseren, zw. ww. intr. Overleggen, peinzen
over iets. — Fantaseerre.
Fantasie, znw. vr. Droombeeld, hersenschim,
muizenissën ; aanval van zwaarmoedigheid. — Fantastici , zwaarmoedigen.
Fantasme, znw. o. Spook, geestverschijning.
Fantome fantoom, znw. o. i) Hetzelfde als
faniasm e.
zinsbegoocheling, droombeeld; zins-

bedrog.

2)

Fardeel, znw. m. en o. Last, vracht, pak, paket.
Farisens, -eeus, znw. m. i) Farizeër. 2) huichelaar, falsaris.
Fasaen, faisaen, fassaen, feisaen, vesaen, znw.
m. Fazant.
Faseaal, znw. o. Bos; takkebos. — Fasceelhout,
kneppelhout, dikke stokken. — Faseeelstoc, knupp el . — Fasceelmes, snoeimes.
Fasen. Zie f a e r s e n.
Fatsoen, faeisoen, znw. o. i) Vorm, maaksel;
ook van kleederen: a) uiterlijk, gestalte, van menschen. b) fatsoen, model, van zaken. c) het wezen,
de kracht van iets. 2) manier van doen, handelwijze.
Fatsoen, faetsoen. Zie f a u t s o e n.
Fauceren, zw. ww. tr. Vervalschen, vernielen.

FEITUREN.

Faute, faut. Zie v a u t e.
Fante faeute, faulie, foute, znw. vr. x) Gebrek,
gemis; bi (van) faute(n) van, door gemis van, uit
gebrek aan. 2) gebrek, mankement ; lichaamsgebrek;
toeval. 3) gebrek, tekortkoming, schuld ; in fauten,
in gebreke; bi fauten van, door de schuld van ;
ter oorzake van ; faute maken in Tsambaengen,

f. slaen, mislukken.
Fautel c, bnw. Ontbrekend ; bi f.

bankroet gaan;

het ontbreke
n van water.

Fautsoen,

water,

fantsoen, fatsoen, fansoen,

door

znw. m.

Een verboden wapen, ponjaard, degen ; zwaard,
slagzwaard, sikkelvormig zwaard.
Fauvisage, fovisage, znw. Mombakkes, masker;
vermomming.
Favelaer, -are, znw. m. i) Fabeldichter. 2) verteller, verhaler van verdichtselen ; ook : hij die leugens vertelt.
Favele, Pavel, znw. vr. i) Fabel. 2) sprookje,
vertelsel, romantisch verhaal. 3) verhaal van eene
ware geschiedenis. Vgl. fa b e 1e.
Favelen, Faveleren, zw. ww. intr. i) Babbelen,
praten. 2) vertellen, gewagen.
Favelie, znw. vr. Leugenverhaal.
Fax, znw. o. Hoofdhaar (friesch). Vgl. vas.
Faxvanc, znw. m. (friesch). Het uitrukken van
iemands hoofdhaar. Vgl. h a e r r o p e n.
Feauteit, feault-, -heil, znw. vr. Manschap,
leenhulde. -- Feauteitsehap.
Feer. Zie v e e r.
Feerband. Zie v e r d e b a n.
Feeste, feest, znw. vr. i) Feest, feestelijkheid; jaarmarkt; feestelijke ontvangst; feestdag; staatsie. 2)
vreugde, genoegen, genot: ook van de hemelvreugde;
met f-n, in eene opgewekte stemming; f. hebben, vermaak scheppen; f. driven, maken, zijne blijdschap
toonen; ook: genoegen hebben, zich verheugen;
enen feeste doen, maken, iem, vriendelijk behandelen, welwillend ontvangen; iem. aanhalen, ook met
een dier als ondw.; met enen in f-n sign, met iem.
in zijn schik zijn; mingenot, minnehandel; ook: oor zaak van iemands vreugde, bron van genoegen,
voorwerp van iemands genegenheid. 3) vreugdebetoon,
luidruchtige uiting van genoegen; rumoer, geschal.
Feestedach, znw. m. Feestdag.
Feestel e, -lic, bnw. Feestelijk; feestelike dads.
— Feeste tj cheit, fest-, plechtigheid.
Feestei c, -lic, znw. o. Feest.
Feesteli. e, fees/like, bijw. Op eene feestelijke
wijze; op eene plechtige wijze.
Feesten, zw. ww. tr. — I. Intr. Feest vieren.
— II. Trans. i) Iem. eer bewijzen. 2) vieren, een
feestdag.
Feesteren. Zie f e s t e r e n.
Feye, znw. vr. Fee, toovenares.
Felleren, fiferen, zw. ww. intr. Fluiten, pijpen.
Feilen felen, zw. ww. intr. Gebrek hebben;
met veranderd .ondw., ontbreken.
Fein, feinen. Zie f ij n, fine n.
Feinde, znw. vr. Veinzerij, bedrog.
Feinen, fainen, zw. ww. intr. Veinzen; sonder

feinen.

Feisaen,. feishaen. Zie f a sac n.

Feit, fait, feet, fet, znw. o. Daad, bedrijf, handeling; quaet f., misdaad; leljc, vilein f., schande lijke misdaad; vuul f., sodomie; ook: hetgeen iemand
doet, manier van doen, daden; feit met wallenen,
wapenfeiten. 2) gewelddadigheid.
Feitelike, fait-, -lijc, bijw. Op eene gewelddadige wijze.

Feittjs, faitijs, fetus. — I. Bnw. Welgevormd,
schoon, bevallig, van personen; schoon, bekoorlijk,
van zaken. — II. Bijw. Op eene schoone, bevallige wijze.
Feiture, fait-, znw. vr. Uiterlijk, gelaat, aan gezicht.

Feituren, fait-, zw. ww. tr. Duidelijk maken,

uitbeelden.
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FEL.
Pel, bnw. r) Wreed, onmeedoogend, hard; krach.
tig, geducht; driftig, opvliegend; fel enen; fel te,
op, jegen enen, wreed jegens, vijandig of hard tegen;
van dieren, wreed, wild, bloeddorstig; van zaken, hard,
van wreedheid getuigende; felle eert, nature; fel
vonnisse; daventure fel. 2) boos, boosaardig, ontaard ; boos, gramstorig. 3) verbitterd, hevig, heftig,
fel. 4) verschrikkelijk, onstuimig, fel, van natuur- en
weersverschijnselen. 5) erg, buitengewoon, sterk. 6)
gevaarlijk. 7) moeilijk, lastig.
Fel, znw. m. i) Wreedaard, gevoellooze, hardvochtige. 2) booswicht, gewetenlooze.
Pel, znw. o. Kwaadaardigheid, kwade trouw;
sonder f., te goeder trouw, in alle oprechtheid.
ri el, bijw. Fel gemoet, kwaadaardig, boosaardig.
Falen . Zie feilen en f aelgen.
Felheit felle -, znw. vr. i) Wreedheid, meedoogenloosheid.2) boosaardigheid, verdorvenheid; kwaad.
aardigheid, toom; schanddaad, laagheid, enen f.
doen, iem. hooreen ; f. doen, kwaad, nadeel doen.
3) vreeselijkheid; f. des vonnis (in het jongste gericht).

Fellaertj znw. m. Booswicht.

Fellieheit , znw. vr. Hetz. als f e 1h e i t.
Fellihe, -lac, -lic, -liken, bijw. i) Wreed, op

eene onmeedoogende wijze. 2) boosaardig, uit boozen
lust. 3) met geweld. 4) hevig, in hooge mate.
Felloen, znw. m. Booswicht, falsaris; als bnw.,

boosaardig.

Femele, femmele, -eele, znw. vr. Vrouw; ook:
eneeol, venecol, znw. Venkel. — Fenecolwater.

wie, van dieren.

Feniee, Fenix, znw. m. Fenix; paradijsvogel.

Fenieren. Zie finieren.
Fenl reec, -griec, znw. o. Eene soort van venkel.
Fen n. Zie venijn.

Fent. Zie v e n t e.
Feodael, bnw . Het leenrecht betreffende.

Eerdeel . Zie f a r d e e 1.
Ferdeban, ferden, ferdloos. Zie vrede-

ban enz.

Feretre . Zie f i e r t r e.

Ferie, feërie, znw. vr. Fee.
Eerie, znw. vr. Rusttijd, vacantie.

Fermenteit, znw. vr. De gruittol, recht geheven
van de graansoorten, waarvan gegiste dranken werden bereid.
Fermerie. Zie firm e r i e.

Fernieren .

Zie fineren.
Fer el forel, ^r^el, verjtel, znw. m. Arglistig
trouw
-heid,wa
Ferpelle.

Eerren . Zie verren.

Ferteit, znw. vr. Sterkte, bolwerk.
Fertel . Zie f i e r t r e.

Farting, fertoen, znw. m. Naam van eene

kleine zilveren munt.

Festein. Zie fus tein.
Festele. Zie f i s t e l e.

ww. — I. Intr. Feest
Festeren,
vieren, vroolijk zijn. — II. Trans. Iem. uiterlijke eer
bewijzen, hem feestelijk ontvangen, feteeren.
Festuke, znw. vr. Pimpernoot, pistache.
Fever, znw. Koorts.
Fevrier, znw. m. Februari.
Pi, fij, tusschenw. i) Foci! bah ! ; fi seggen, verachten; al fi of' enen rieken, den neus voor iem.
optrekken. 2) wee! ach 1
Fieber, znw. Koorts.

feest -, - ieren, zw.

Flel, znw. m. Fielt.
Fiënten , zw. ww. tr. Van mest en drek reinigen.

Fiere, fier, bnw. i) Wild, woest, van dieren. 2)
woest, trotsch, onhandelbaar ; hooghartig ; ingebeeld,
vol zelfvertrouwen; fier van, trotsch op; hem f.
maken, doen, inbeelding hebben; enen f. sijn, hard
tegen, wreed jegens iem. zijn; boos, kwaad; in zijn
schik, verheugd. 3) stout, dapper, manmoedig, fier
ende frisch. 4) hevig, geweldig, erg in zijne soort;
enen f., verschrikkelijk voor iemand. 5) schoon,

fraai, rijk, van opschik, tooi; niet alle fier, in armoedige kleeding. 6) een_fiere, znw., een trotsche gek.
Fiere, fier, bijw. i) Trotsch. 2) schoon, sierlijk.
Fieren, zw. ww. intr. Trotsch, hoogmoedig
worden.
Fierheit znw. vr. i) Trotschheid; hooghartigheid;
hoogheid, waa
rdigheid. 2) zelfvertrouwen, dapperheid. 3) sierlijkheid, pracht.
Fiericheit, znw. vr. Trotschheid.
Fierl e, bnw. Schoon, welgevormd.
Fierli e, bijw. i) Op eene trotsche, fiere, hoog
wijze. 2) moedig, onverschrokken. 3) sierlijk,-hartige
schoon (uitgedost).
Fiertr8 fierier, fietre, fereire, fertele, znw. z)
Lijkkist. 2) reliquieënkastje.
Fifer, fifer, znw. m. Pijper. — Fifel, klein
dwarsfluitje. -- Fifelen.

Fige, znw. vr. Vijg. — Figeblat, Figeboom.

Figure, fguer, znw. vr. i) Gestalte, vorm; gesteldheid, wezen. 2) lichaam, ding, wezen ; mensc/ielike f., mensch; ook van eene vrouw, een meisje,
een kind. 3) beeld, afbeelding; teeken (van den dierenriem) ; gelijkenis, zinnebeeld, zinnebeeldige voor stelling . — Fignnrljjc, bnw. — Figuurlike, bijw.
Figureren, zes. ww. tr. Afbèelden.

File , saw. Fijt.

Filobone, znw. vr. Wolfsboon, lupine.
Fij n, znw. m. i) Einde; f. nemen, f. doen; son-

der f., in den f., ten fine, eindelijk, ten slotte;
tallen finen, in alle opzichten. 2) dood; f. nemen,
doen, sterven ; ten fine comen, aan zijn eind komen;
enen sinen f. doen, iem. dooden. 3) slot, slotsom;
de hoofdzaak, de hoofdzakelijke inhoud; het vol
uitgedrukte beeld van iets; het fijne-makte,h
van eene zaak. 4) beëindiging eener zaak; het vereffenen eener schuld door eene leening; geldleening;
enes f. maken, iemands rekening afdoen, voor hem
betalen. 5) doel, strekking; ten fine dat, opdat.
ri n fein, bnw. i) Volmaakt in zijne soort; afgeweerkt, voortreffelijk, keurig; rein, zuiver, goed in
zijne soort; van het gemoed, vroom, rein; godvruchtig, trouw; van liet uiterlijk, welgevormd, edel,
schoon.
Fij n, bijw. i) Geheel en al, volkomen. 2) fijn,
schoon.
ri nheit, znw. vr. Volmaaktheid, van God.
F nlike, blew . Hetz. als f ij n, bijw. i).
Pieken, zes. ww. tr. Slaan, beuken (oostmnl.).
Filatérie, znw. vr. Een doosje met eene reliquie
als amulet.
Filet, znw. vr. Draadje; lofwerk.
Filetgout, znw. o. Gouddraad; cantillegoud.
Fimel8 fimeel, femeel, fumed, znw. i) Korte
hennip; touw. 2) zeef (oostmnl.).

Fimelen, zw. ww. intr. Hennip pluizen, kaarden.
Finalike, -lac, bijw. Eindelijk, ten slotte.

Finament, -ement, znw. o. Opbrengst van geldmiddelen.
Finaneie, znw. vr. Het opnemen van geld tegen
(woeker)rente; f. doen, geld schieten.
Fine, znw. vr. Schoone.

Fineersel, znw. o. Fijn bont, klein bont.
Pinement, znw. o. i)Zie finament. 2) einde.
Finen feznen, zw. ww. — I. Intr. i) Eindigen,
'

ophouden. 2) dralen, talmen. — II. Trans. z) Betalen, boeten voor. 2) met woekerrente leenen. 3)
sluiten, een koop.
Finen, zw. ww. tr. Zuiveren (goud, zilver).
Fineren, -ieren, zes. ww. tr. i) Zuiveren, reinigen. 2) fineert, gefineeri bont, fijn bont, kostbaar bont(?).

Fineren, ieren, zw. ww. — I. Intr. i) Eindi -

gen, ophouden. 2) dralen, talmen. — II. Trans. i)
Betalen, geld opbrengen, boeten. 2) geld opnemen;
gefineerde, fineerde schout, tegen woeker opgenomen
geld. 3) geld aan een ander leenen tegen rente.
Fineren, zes. ww. intr. Op iets uit zijn, iets
beoogen of bedoelen.

Fineren, zw ww. tr. Vinden.
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FINEER.

FONTEINE.

Finerer, - eerre, znw. m. Hij die iets (edel metaal) zuivert of reinigt.
Fineringe, znw. vr. Het opnemen van geld.
Fingeren, - ieren, zw ww. tr. Voorwenden,
veinzen. — Fingeringe.
Fiole, znw. vr. Viooltje; verklw. fiëlet, fiolette,
violette, violet. — Fiolenbloeme, (fiool-).
Fiolen mow. vr. Flesch met langen hals, fool;
verklw. fioollij/n ; fiolen laten sorgen.
Fiselmie, znw. vr. Gelaatkunde.

Firmament, znw. o. Uitspansel.
Firmerie fermerie, znw. vr. Infirmerie, zieken ooster.
zaal in een kl
Fisieien, fisicijn, fzsisien, f liisicien, znw. m. t)
arts. 2) natuurkenner, sterrenkundige.
Fisike, plhisike, znw. vr. i) Geneeskunde, 2 na-

Dokter,

tuurkennis, natuurkunde.
Fisikere, visikcre, -er, znw. m. Dokter,
Fistele , festele, znw. vr. Fistel.

arts.

Fisteleren, Fistelen, zw. ww. intr. Inwendig
zweren. — Fisteleringe, verzwering.
Fitoen, znw. m. Geest die dooden kan oproepen.
Fitsau, vitsau, fissau,. fisse, znw. o. en m. Bunsing.

Fig , bnw. Sterk, krachtig.

Flahnnt, .}a uut, znw. m. Geblaas.
Flaioteren, zw. ww. intr. Fluitspelen.
Flake . Zie vlake.
Flackeren, zw. ww. intr. Fladderen;

f. mei
enen, om iem. heen fladderen, hem naar den mond
praten.

Flackeren, -eeren. Zie flankeren.
Flambeeu, . znw. m. Flambouw, toorts.
Flamijn, -zen, znw. o. Flanel (?).
Flankeeren, zw. ww. tr. Verminderen, verkorten.
Flankeeren, iackeren, -eeren, zw. ww. tr. Zich
an de zijde bevinden van; als znw., zijde, hoek (?).
Flassaerge, fiassaert, znw. vr. en m. Wollen

lap, wollen kleed, dekkleed; paardedek.
Flassche, lessche, flets, znw. vr. Flesch.
Flatteren, flacteren, -eeren, zw. ww. tr. Vleien. —

Flatterer (- eerre). — Flatteringe.
FlaA fiaeu, vlau, flou, bnw. i) Mat, flauw, uitgeput. 2) flauw, laf, bloode. — Fiauheit .
Flauwelike, bijes. Uitgeput, krachteloos.
Flauwen, zw. ww. intr. i) Zijne kracht of bewustheid verliezen.

2) verzwakken, verflauwen.

Flaumoedieh , bnw. Zwak van karakter. —

Flaumoedicheit.
Flauwiel . Zie fluweel.
Flauwij n, - ine. Zie fluwijn, - i n e.
Fledercipn, znw. o. Jicht, podagra.
Fleeuwen, leewen, fleuwen, vleuwen, les. ww.
tr. Vleien, fleemen. — Fleeuwin ge.

Fleite, Fleiten, Zie flute, flutinge.
Flee. Zie vlec.
Flemaet. Zie f l e u m a e t.
Fles, bnw. Weldra, spoedig (16de eeuw).
Flessehe, fiets . Zie f1 a s s c h e.
Fietsen, zw. ww. tr. Vleien.

F1euma, fleume, fluma, flume, znw. m. en o. (?).

i) Fluim, snot; een der vier hoofdvochten in den
mensch, waardoor zijn „temperament" bepaald wordt;
het karakter van hem die overmatig fleuma heeft,
het flegmatieke temperament. 2) verstoptheid in het
hoofd, verkoudheid.
Fleumaet, f emaet, flumaet, znw. m. Hij die
onder den invloed vair „fleuma" staat. — F1eA-

maticus, Fleumatich, Fleumich, Flenmicheit.
Floers, znw. o. (?). Fluweel. — Floerseh, ,floers,

bnw.

Floite, oeyle. Zie flute.
FlockB ere, znw. 'm. Flikflooier, pluimstrijker.

Flocken, zw. ww. tr. Vleien, fleemen.

Flockeren, - ieren, zw. ww. tr. (Het haar opmaken (nederr.).
Flooyen, }toeyen, zw. ww. tr. Vleien, flikflooien.
Floreren, -teren, zw. ww. — I. Intr. Bloeien,
toenemen. — II. Trans. i) Letters, versieren; een

bloemversiering. 2) die
— Floriture.
Florettier . Zie f o r e t t i e r.
Fiorlin, znw. m. Florijn, gulden.

boek, verluchten; florature,

síemme fioreren, coloratuur zingen.

Flor sen, f orsen, zw. ww. intr. Knoeien, oneerlijk zijn. — Flortser.
F1ou . Zie f l a u.
F10Ate. Zie flute.
Flueren, -inge. Zie v 1 o e r e n, -i n g e.
Fiuëren, -eeren, zw. ww. intr. Vloeien.
Flume, znw. m. en vr. Stroom, rivier.
Flume, -maet. Zie fleume, -maet.
Fluntse , znw. Mannelijk teellid.
Flute, .foute, leute, fioyte, fleyte, znw. vr. Fluit.

Vgl. f1 a (h) u u t. — Flutenmaker, Flutena

eter.
Fluten, floyten,. floeyten, fleuyten, flouten, fteuten,
fleyten, zw. ww. intr. Fluiten. — Flutings, f e tinge,
floeyiinge. — Flutere, fluter, floyter, fluitspeler.
Fluvie, znw. m. Stroom, rivier.

FluWe, .ouwe. Zie v 1 u w e.

Fluweel vlueel, velueel, flauwiel, znw. o. FluFluweel,
(flueelen, vluëlen), FlA-

weel.. —

weelsch.
Flinn, flauwj/n, znw. o. Marter; marterbont.
Fluwine, fi.auwine, flume, fluijn, znw. Kussensloop.
Flux, fucs, bnw. Voortvarend, vlug (16de eeuw).
Fnase. Zie v n a s e.
Fniesen, zw. ww.. intr. Fniezen, niezen.
Fnuken, vnuken, zw. ww. tr. Kortwieken.
Fobaerdie, foberdie, znw. vr. Guiterij, zotternij,

scherts; grap; f. doen.

Fobaert, znw. m. Nar, dwaas; den f. maken
Fobitasie , znw. vr. Grap, klucht.
Foelen . Zie f o l e n.

met, den gek steken met.

Foelge, fulge, foelie, folie, fuelge, znw. vr. i)
Een blad geslagen metaal, foelie, foeliesel. 2) foelie,
het vlies over den eersten bast der muskaatnoot.
Foelge, foelgie, fulgie, znw. vr. Loof hut, p ri eel.
Foel g eslager, znw. m. Hij die bladzilver of
bladgoud slaat.
Foer, foertse . Zie fore, f o r t s e.
Foyauteit, znw. vr. Manschap, leeneed.
Focarie, znw. vr. Bijzit van een geestelijke.
Foeariste , znw. m. Een geestelijke die in con-

cubinaat leeft.
Foken feucken,

zw. ww. tr. Laven (oostmnl.).

Foehari
nc, znw. m. Gezouten haring die niet

lang goed kan blijven.
Focke foc, znw. vr. Klein zeil, voorzeil.
Foeken, vocken, zw ww. tr. Een loopje nemen
(met iemand). — Fockert, fokert (oplichter ?).
Folen, foelen, zw. ww. intr. Gekheid maken,
boerten, schertsen; stoeien; spotten.
Foleren, -eeren, zw. ww. tr. Mishandelen, toeta-

kelen.

Folie. Zie foelie.

Folie, znw. vr. Dwaasheid.
Fomfelen, zes. ww. tr. Knuffelen.
Fondacie, fundacie, znw. vr. Stichting; inrichting.
Fondament, fonds - , funda - , znw. o. i) Grond -

slag, onderbouw, fondeering; basis, van een driehoek; oorsprong, aanleiding. 2) achterste, aars.
Fonderen, funderen, -eeren, zw. ww. tr. — I.
Trans. Stichten, grondvesten. — ,Fonderer, - eerre;
Fondersse. — H . Wederk. Hem f. in, o^, zich
op iets toeleggen, werk van iets maken ; gefondeert,
goed onderlegd, knap, bekwaam.
Fone, znw. vr. Zuidwestenwind.
Fontanelle, znw. vr. Fontenel, eene opzettelijk
in het lichaam aangebrachte opening.
Foute, font, juni, znw. vr. Vont, doopvont.
Foute , fointe, znw. vr. Het storten of vergieten
van bloed.
Fonteine, -aine, znw. vr. i) Bronwater, welwater, drinkwater. 2) bron, springbron; ook: oorsprong. Verklw. fonteinekijn.

FROY.

FONTEINEN.
Fonteinen, zw• ww. tr. Met water
gens

mengen,

er-

water bij doen.

Fonteinstoop, fontain-, znw. vr. Waterkruik of
— Ponteinpot.
Fonteinijic, bnw. Als eene bron ontspringende.
FooyB foye, foy, voye, voy, znw. vr. i) Reis,

kan.

weg, toch
t; in alle voye, op alle manieren, in elk
geval. 2) weg, ruimte waarlangs men gaat; bep.:
omgang, omloop op een dak, een toren, torentrans.
3) schoorsteenval; verklw. fooytgien. 4) afscheidsmaaltijd ; sin fooy (foy) besetten, een afscheidsmaal
gereedmaken, geven.
Foolkijn, -ken, znw. o. Grapje; sin f. houden
met enen, iem. voor den gek houden.
Foorehe, Poortse. Zie f o r t s e.
Foraedse, znw. m. Fourage, levensbehoeften.
Fordse. Zie forge.
Fore foer, fuere, znw. (geslacht afwisselend).
i) Markt. 2) marktprijs, prijs; ook: huurprijs; ten
fuere, fore, naar gelang; gefuert, geprijsd.
Foreel, forel, znw. m. Foedraal.
Foreest, znw. o. (en vr. ?). Wildernis, woud,
bosch, boschland ; jachtterrein.
Forefeit. Zie forfeit.

Forein fourain, foraen, bnw. Foreine jartie of

ewone uitgaven (in rekeningen) ; als znw.,
cost, buiteng
vreemdeling.

Foreren, -eeren, zw. ww. intr. Fourageeren.
Forestier, foreestier, znw. m. Opzichter over een

jachtveld,' een domein;. jagermeester; ook:
wachter. — Forestiers'ehap.

bosch-

Forst, furei, znw. o. Fret.
Foret, znw. o. Boortje; kleine boor, fret. -- Foretmaker.
Foretteren, -eeren, zw. ww. intr. Jacht maken
op konijnen met fretten. — Forettier.
Forfeit, fore-, fait, znw. o. i) Geldstraf, geldpand, onroerend pand.
Forfeiture, furfait-, znw. vr. Boete.

boete.

2)

ri orge , fordse, forie, forgie, fourgie, foyrie, znw.

t) Werkpláats, schuur, winkel van handwerkslieden. 2) smederij; ook: het onderhoud van het

vr.

hoefbeslag.

Forgier. Zie f o r t s i e r.
Forme, Formen. Zie v o r m e, vormen.
Forme, bnw. Eerste, vroegere (noordoostmnl.).
Formerie. Zie firm e r i e.
Formente, Formenteit, znw. Meelbrij.

Formeren, - ieren, zw. ww. tr. Vormen, bewerken. -- Formeringe.
Formjie, znw. vr. Mier.
Formine, znw. Valsch goud.
Forminge. Zie v o r m i n g e.
Formore, -oor, znw. m. Scalpel, ontleedmes;
graveernes, holle beitel.

Forneise, -nayse, -nese, -noys, -nees, -nays,
-naes, znw. vr. en o. Oven, fornuis; ook: de hel.

Fornieatie, znw. vr. Onkuischheid, vleeschelijke

zonde.

Forset,

furset, znw. Naam van eene stof (16de

eeuw).

Forsin. Hetz. als f r a n c ij n.

Forel. Zie ferpe1.

Forteresse, -tresse, -tretse, znw. vr. Fort, vesting,
versterkt kasteel.

Fortse, forche, foortse, foirtse, znw. vr. i) Kracht,

macht, krachtsbetoon.

2)

misbruikte kracht, geweld.

Fortselike, Fortseling e, foortse-, forche-, bij w.

Met geweld.

Fortsier, forsier, forchier, foortsier, znw. o.
Kist, ijzeren kist, met ijzer beslagen koffer.
Portsier, znw. m. Geweldenaar, geweldpleger.
Fortsieren, forsieren, zw. ww. -- I. Trans. Ver
stuk breken. -- H. Intr. Breken, verbrij--brijzeln,
zeld worden.
Fortune, znw. vr. W:.sselvallige kans; gevaar op
zee; als persoon, godin van het goed geluk, de
goede kans.
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Fortuneloos bnw. Berooid, arm.
Pose= maw. vr. Krocht, kuil, put.
Fosselt, znw. o. en vr. Gracht.
ri onset, znw. o. Schelle of hooge stem.
Fostein. Zie f u s t e i n.
Fourayn, -em. Zie f o r e i n.
Fourier, znw. m. Beambte belast met de zorg
voor logies.
Zie

Foute.

f a u t e.

Fovisage. Zie fauvisage.
Fraey, fray, vray, bnw. i) Opgewekt, levendig,

flink, frisch, b ij de hand; f. van, flink in, knap in.
2) uitgelaten, dartel; pronkerig, zelfbehagen hebbende.
Fraeyen, frayen, zw. ww. wederk. Zich mooi
maken, zich oppronken.
Frae like, fraye-, bijw. Op eene sierlijke wijze.
Tait. Zie f r e t.

ranoijn, froncijn, forch! n, forst'* n, frotsijn, znw.

o. Perkament. — Franclnen, bnw.
Frandie, frange. Zie fringe.
Francaert, znw. in. Eene graanmaat.
Franke, franc, vranke, znw. m. Naam van eene
zilveren munt.

Fransoys, -soeys, -soos. — I. Bnw. Fransch. —
II. Znw. a) o., Het Fransch. b) m., een Franschman.
Frasehe, znw. Loof, boomtakken (?).
Fratseren, - ieren, zw. ww. tr. Zie frotseren.
Fraude, znw. vr. Bedrog. — Fraudieh.
Freiel. Zie frieel.
Freit. Zie fret.
Freit, znw. Schoormuur, steenen beer tegen een
muur.

Frecaert. Hetz. als f r a n c a e r t.
Fremen, zw. ww. tr. (friesch). Volbrengen, vol

-voern.

Eremineur, frere-, -sneneur, -eer, znw. in. Min-

derbroeder.

Frendie.

Zie

fringe.

Frenesie, znw. vr. Waanzin, zinsverbijstering.
— Frenesieachtich.
tere, znw. m. Kloosterbroeder; minderbroeder.

-- Preremineur. Zie f r e m i n e u r.
Frerie, znw. vr. Broederschap eener vrije kloos-

terorde.

rese, znw. vr. Aardbei. — Freseboom, een

heester,

aardbezieboom.

Fret. Zie f o r e t.
Fret, freit, frait, znw. m. Rente, interest, winst;

mv., onkosten.

Frotoen. Zie fertoen.
Fretoen, Ereton, znw. m. Naam van eene maat

voor vloeistoffen.

Fretteleren, fert-, -eeren, zw. ww. tr. Van

schuinsche ruiten voorzien.
Frotteren. Zie f o r e t t e r e n.
Ereut, znw. Zie fruut.

Prieel, frayel, freyel, froyeel, fryel, znw. m.

Mand, biezen

mat, voor verzending van vruchten.

— Frieljjn (frey-, froy-), bnw., biezen.
Fricken, zw. ww. tr. Hetz. als f r i t e n (nederr.).
Fringe, frenge, frendie, frange, frandie, frenje,

frense, znw. vr. i) Franje, belegsel.

2)

rand of zoom

van een kleed; slip. 3) vezel, pluis.

Fringen, (rangen, fraengen, fringes en, zw. ww.
-

tr. Met franje afzetten of versieren.
Friseren. Zie frotseren.

Frisch, frisc, fris, vrisch, fresc, bnw. i) Frisch,
bloeiend: a) van menschen, levenslustig, opgewekt,
jeugdig, flink, schoon. b) van zaken, frisch, bloeiend,
krachtig, bekoorlijk. c) versch, pas bereid, van spijs
en drank.

Frisschaert, znw. m. Jonggezel, jonkman.
Frissehelike, fressch-, bijw. i) Jeugdig, krach
kloek.

2)

sierlijk, bevallig, schoon.

-tig,

Friten, froyten, zw. ww. tr. Roosten, braden,
fruiten. — Frietpanne.
Fritseren. Zie frotseren.
Froy, frooy, bnw. Hetz. als f r a e y, t).
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Froyeel. Zie f r i e e 1.
Proisseren. Zie f r o t s e r e n.
Froyt. Zie fruut.
Froyten. Zie fruten.
Froc, znw. m. Overkleed van geestelijken; overkleed, rok, staatsiekleed. — Froclaken.
Froekenaer, znw. m. Hij die een overkleed,

Fuer. Zie fore.
Faëren, fris-, -eeren, zw. ww. intr. Eene gelofte

doen, zich plechtig tot iets verbinden.

Fake, fuucke, fuycke, vuycke, znw. vr. Fuik. -Fakevisch.
Falgie. Zie foelgie.
Fume, fuum, fuym, znw. m. Rook, damp, ook:

zijne bovenkleeding, van de stad ontvangt.
Proljjc, bnw. Vroolijk, lustig.
Fronieke. Zie veronica.
Fronse n znw. vr. Rimpel, vouw, plooi.
Fronsen, zw. *w. tr. Vouwen, plooien, rimpelen.
Pronseren, Zie frots eren.
Front, znw. o. Loof.
Protseleren, fruts-, Hetz. als f r o t s e r e n.

de in het lichaam opstijgende damp.
Fameye , znw. vr. Damp, walm; vooral: de uit
bedwelmende dranken opstijgende dampen, die het
denkvermogen benevelen.
F(Linele. Zie f i m e l e.

Famieh, fumoos, bnw. Damp veroorzakend,
-- Fumositeit.
Fundament. Zie fondament.
Funderen, -inge. Zie f o n d e r e n, .inge.
Furet. Zie fret.
Farjjn, bnw. Vuren(hout); als znw., pijnbosch.
Faxtalie, znw. vr. Vaatwerk voor wijn, fusten,

bedwelmend.

Frotseren, froois-, fross-, fris-, fris-, frois-,
forts-, fronc-, - ieren, zw. ww. — I. Trans. Kneuzen,
kwetsen, vernielen, verbrijzelen; f. van, rukken,
scheuren. — II. Intr. Stuk gaan, breken.

serin e, Frotsure.
Frtin. Zie f r i t e n.
Fratenier, frutier,

handelaar.

— Frot-

tonnen.

Fruterie znw. vr. Fruitkelder.
Fruut, 7r9oYip freut, fruit, znw. vr. en o. i) Fruit,

ook: ooft, boomvruchten; ook enkv.: vrucht, boom.
vrucht. 2) vrucht, heilrijk gevolg.

Frontboom ,

Fastein, fost-, fest-, fast-, faest-, vast-, -am,
-aen, znw. o. Bombazijn.
FIIte, fuite, znw. vr. (?) List, streek, uitvlucht.

froyi-, znw. m. Fruit-

froyt-, fruit-, znw. m. Vrucht

2)

knoeier, kwaadstoker.

Fntselboee, znw. 0.; dat f.

zoeken.

Boeken, uitvluchten

Futselen, zw. ww. intr. Beuzelen, knoeien.
Futselinge, znw. vr. i) Beuzelarij, beuzelpraat,

-bom.

Fruweel. Zie fluweel.
Fruweren. Zie fu e r en.
Fn s tusschenw. Foei; als znw., schande, blaam.
Fn, znw. Gelofte.

Fntselare, znw. m. i) Beuzelaar, tijdverknoeier.

onzin.

2)

nesterijen, zaken van weinig Paarde. —

Futseltol, tol van kleine waren.
Fuum. Zie f u m e.
FAWeren. Zie f u ë r e n.

G.
Ga, gay, bnw. i) Snel handelend, haastig, voort

gauw; ook: onbedachtzaam, overijld, voor--varend,
ba ri g; van torne ga, licht geraakt. 2) van zaken
snel, iem. overvallende, onverwacht; metier gayer
dooi geslagen; van vruchten, niet kunnende duren,
kortstondig.
Ga, bijw. Spoedig, schielijk, gauw.
Ga, znw. Zie gade.
Gabaes, znw. m. Spotter, lichtzinnige.
Dabben , zw. ww. intr. Gekheid maken, spottend
of smadelijk lachen. --Gabber, gabberie, gab-

berdie.
Labelle, gabeele, znw. vr. Inkomend recht, be-

lasting; tolgeld.

Gaehten. Zie geachten.
Gade, znw. m. en vr. De een van een paar; ook:

echtgenoot, -e, mannetje of wijfje van hetzelfde dier.
Verkleinw. gadekijn.
Gade, gaye, ga, znw. vr. Zorg, aandacht; g.
slaen, letten op, zijne aandacht schenken aan.
Gadelen, zw. ww. intr. Snappen.
Dadelti c, bnw. i) Behaaglijk, bevallig. 2) aange.
naam, welgevallig; enen is iet g., het staat hem aan,
hij heeft er zin of lust in. 3) geschikt, gepast; pas-

send, voegzaam.

Gadelike, bijw. Op eene gepaste, geschikte

wijze.

Gadelinc, znw. m. Verwant.
Gademe, gadem, znw. o. of m. t) Huisje, ge-

bouwtje, stalletje, winkeltje. 2) kamer, vertrek; slaapkamer; te g. goren, te bed gaan, ondergaan, van
de zon.
Gaden, gaeyen, zw. ww. -- I. Intr. 1) Zich paren
met, overeenkomen, behooren bij; deelw. bnw. gegaeyt (16de eeuw). 2) belangstellen in, zich bekom meren om. 3) behagen, aanstaan; voegen, lijken;;
als znw., luim, welbehagen, wil. — II. Trans. i)

Gelijkstellen, vergelijken. 2) voegen, schikken, beschikbaar stellen. 3) schikken, inschikken, toestaan.
4) in een zekeren, vooral slechten, toestand brengen,
toetakelen ; in zedelijken zin, schenden, onteeren;
wederk. zich bezoedelen, zich bevlekken.
Gader, znw. Hek, traliedeur (oostmnl.).
Gaderaer, znw. m. i) Verzamelaar, ook van geld,
potter, schraper. 2) hij die belastingen heft, ontvanger.
Gaderboee, znw. o. Boek waarin de zettingen
en omslagen zijn opgeteekend.
Madera, gader, goer, bijw. Te zamen; vgl.
b e i d e g a d e r, al-; te gader, te zamen, te Bader,
te g. doen, bijeenbrengen; te g. dragen, overeenkomen; te g. comen, bij elkaar komen; elkander
vijandelgk naderen; van landen, vereenigd worden;
te g. loffen, bijeenkomen; op elkaar inrennen ; te g.
slaen, bijeenvoegen; te g. trecken, tr., bijeen brengen, bijeenhouden; intr. samenkomen, zich ver
paren; te g. vallen, op elkaar inrennen; íe-enig,
g. voegen, vereenigen; pass., aan elkaar palen, grenzen, van landen.
Naderen, gederen (oostmnl.), garen, zw. ww.
I. Trans. Vergaderen, verzamelen, bijeenbrengen;
inzamelen, innen; g. uyi den buydel. — II. Wederk.
Bijeenkomen, zich verzamelen; strijdkrachten bijeentrekken. -- III. Intr. Hetz., ook: samenscholen.
Gadergelt, znw. o. Aandeel in een hoofdelijken
omslag.
4adergoet, znw. m. Gierigaard, schraper. —

Gaderpenninc, vadergout.
Gtaderinge, gederinge, garinge, znw. vr. i) van

gaderen, inzameling, hoofdelijke omslag. 2) van hem
gaderen, bijeenkomst, vergadering; samentrekking
van strijdkrachten; samenscholing, oploop, complot;
samentreffen, gevecht. 3) vergadering tot het onderzoek naar de grenzen van een leen.
Gadereomste, znw. vr. Samenkomst.

GADERLEGER.
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Gaderleger, goer-, znw. m. Compagnieschap.

Gaderloop, znw. m. Volksoploop. — Gader-

lo n e.
ta erluken, gaer-, st. ww. intr. Stevig geslo.

ten zijn.
Gadermeester, znw. m. Ontvanger van belas-

tingen.

Gadersprake , -sprekinge, znw. vr. Samenspre-

king, bespreking, ook van gemeentezaken.

adervoeginge, znw. vr. Samenvoeging, verbinding.
Gadinge, gayinge, znw. vr. t) Paring. 2) welbehagen, lust ; kooplust, gading; sine g. maken van,
zijn voordeel doen met. 3) volop, zooveel als men
maar wil. 4) soort, van natuurvoortbrengselen.
Gadin g e, gadinc, godinc, gaudinc, znw. o. Gooi -,
gouwgericht, in versch. streken meestal driemaal in
't jaar gehouden onder voorzitterschap van den
gooi- of gouwgraaf.
Gadoot, gay-, gau-, gee-, znw. vr. en m. Plotse-lin e, schielijke dood : a) beroerte. b) pest.
gadoop, gee-, znw. m. Schielijke doop, nooddoop. — (nadopen.

Gadsat, -ten Zie g o d s a t, -ten.
(taey . Zie gay.

.

er mee gemoeid ; het g. in kant, het loopt mee;
het gaat (iem.) aan, hij heeft recht op ; het gaet
met mi, ik ben voorspoedig ; het gaet jegen mi, het.
loopt mij tegen; het g. oj, het wordt ernst met;
het gaei over, komt neer op, treft; het gaet uien
stele, het wordt ernst voor, ziet er leelijk uit met.
— III. Eene enkele maal als tr. ww. ; die see g.,
op de zee loopen.
Gaen , znw. o. i) Tocht, reis ; ténen Bane, ach
weg. 3) gaens hebbende, aan de-ternvolgs,2)
hand hebben, eene bezigheid, een geschil.
Gaende, deelw. i) in enes g-n live, zoo lang
iem. op de been en gezond is. 2) vergankelijk, wisselvallig.
Gaenlijc, bnw. Begaanbaar.
Gaer. Zie gad e r.
Gaer, bnw. i) Klaar, gereed; gaar, van spijzen,
van bier, van brood. 2) in goeden staat ; dacgaer,
3) bereidwillig, bereid.
Gaer, bijw. Geheel en al, volkomen, geheel.
Gaer, znw. Begeerte.
Gaer , znw. Wapenrusting.

Gaerbraderie, znw. vr. Gaarkeuken.
Gaerdachtich, gard-, -alich, goordotich, bnw.

Gortig, van varkensvleesch.

Gaelderie f znw. vr. Galerij.

Gaels. Zie gamel.
Gaen, onr. st. ww. — I. Intr. A. Met een pers.
als ondw. i) Gaan, loopen, herhaaldelijk verzwegen;
ende so, ende so henen, en hij weg; met een ander
ww. verbonden als omschrijving van den tijd; g.
scouwen, rusten, striken, schaven, schuven; laten g.,
laten varen, laten loopen; bedevaert g., pelgrimage
g.; banloke, watergange g., rondgaan om ze te
schouwen; siere straten, s. verde g., zijns weegs
gaan; te nieute, niewete, g., te niet gaan; met kinde
g., groot (van kinde) g., zwanger zijn. 2) komen;
wandelen; te werk gaan. 3) met voorz.; g. ane,
overgaan tot, beginnen; aangaan, verwant zijn;
des g. aen, de scheidsrechterlijke beslissing overlaten
aan; g. aen ene scerenkennisse, het onderzoek eener
zaak door schepenen verzoeken; niet g. aen enes
gebot, zich (niet) aan iem.'s bevel storen; g. in zijn
goet, in 't bezit van zijn goed hersteld worden;
g. in hem selven, tot zich zelf inkeeren; in kant
(enes handei g., zich onderwerpen; in arbeit g.,
barensweeën krijgen; g. jegen, zich verzetten, tegengaan; g. met, omgaan; g. na (naer), staan naar,
streven naar; enen ie na(er) g., iemand in het nauw
brengen; te na komen; g. om, najagen, uit zijn op;
om broot g., bedelen; g. o0, steunen op, afgaan op;
g. op sin recht, zich op zijn recht beroepen; desg.
enen = des g. aen enen; g. over, zich met iets
inlaten ; over een ordeel g., een vonnis wijzen ;g. te,
zich begeven, zich wenden tot; ten swaerdeg., door
het zwaard gedood worden; g. ute, van, zich ver
g. vore, doorgaan voor. B. Met eene-wijdern;
zaak als ondw. i) Gaan, loopen, verloopen; te nieute
g., te niet loopen, verdwijnen. 2) komen, zich richten; doelen op; palen aan (een land); heen en weer
gaan, rondgaan; in medicines g., in de apotheek
voorkomen; gangbaar zijn. van munten, in borsen g.;
weggaan, heengaan; in zwang gaan, plaatsgrijpen;
opgang maken; van water, vloeien, stroomen; m. e.
dat., komen aan, iem. toekomen. 3) met voorz.;
g. aen, beginnen, betrekking hebben op, ergens mede
gemoeid zijn, raken, aangaan; g. boven, staan boven; te boven gaan; in kant g., op handen zijn;
m. d. dat., overvallen; g. jegen, gericht zijn tegen;
halen bij, g. na (naer), ter harte gaan; g. ob, toégang geven tot; doelen op; neerkomen op, opbreken ; staan aan, afhangen van; g. over, neerkomen
op, iemand treffen; te .gode g., ondergaan, van de
zon ; g. te, betrekking hebben op; passen, behooren
bij; aangaan, raken. — II. Onpers. i) Het gaet, de
zaak neemt een zekeren loop; het gaet achterwaert.
2) met voorz., het g. aen, het gaat ter harte; het
staat aan iem.; het heeft betrekking op iets, iets is
,

.
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Gaerde, garde, gerde, geerde, gaert, znw. vr. i)
Tak, twijg, rijs; vklw.gaerdekijn. 2) stok, roede, geeselroede, prikkel; gaertstoc, stok met een prikkel. 3)
roede, als maat; de engelsche el.
Gaerde1 gairde, garde, gerde, gaert, znw. vr. en
m. Tuin, hof; otter gaerden (often garden) lopen,
landlooper zijn, op den boer loopen, gaarden.

Gaerde , znw. vr. Wachter, lijfwacht.
Gaerdelant, znw. o. Tuinland, moesgrond.
Gaerdemeester, znw. m. Hovenier, tuinman.
Gaerden, zw. ww. intr. Tuinieren, den tuin be-

arbeiden.

Gaarden, zw. ww. intr. Plunderen, stroopen.
Gaerdenare, gerde-, gairde-, -naer, -niere,
-nier, znw. m. Hovenier, tuinman. Vr . Gaerde niere (gard-) Gaerdenierster (gard -), Gaerdenersse.
Gaerderie, znw. vr. Tuinderij, warmoezerij.
Gaerdvoet, znw. m. Roedevoet, eene bep. maat.
,

Gaerfang, geerfong, znw. m. Harpoen (friesch).
Gaerlike, bijw. Geheel en al.

Gaerluken, - com ste. Zie g a d e r-.
Gaermeester, leger . Zie g a d e r-.
Gaern . Zie g a r
Zie g a r n a t e.

Gaarne . Zie g e r n e.

Gaerne, grave, znw. m.; mv. granen, gernen; verklw. gaerneline, baardharen, knevel (van
dieren).

Gaernijn, bnw . van garen.
Gaernsterege, znw. vr. Spinster.

Gaers, Gaersoen . Zie gars, g a r s o e n.
Gaert, znw. m. Prikkel, puntig voorwerp; staaf
met prikkels, scherpe roede. — Gaertstoc.
Gaert, znw. m. Tuin, hof. Vgl. b o o m-, w ij ngaert.
Gaerweeamere . Zie g e r w e-.
Gaeuweloos, ^g aeuwon. Zie g a u wGaffanoen . Zie g o n f a n o e n.

fel, -ele, znw. m. Gaffel, vork.
Gaffel , gagagates,
znw. m. Git.

Gagaet,
Gage , gaye, znw. vr. Bezoldiging, wedde.
Gagel, znw. o. Gagel, mirtedoorn; Gagelboseh,

-ernnt, -lant, -olie, -sast.

Gay, gaey, bnw. Opgewekt, lustig, levendig.
Gay, gaey, znw. m. Gaai, de vogel.
Gay, gaey, znw. m. Papegaai, mikvogel. — Gaydach, dag waarop naar den gaai wordt geschoten.

— Gayfeeste.

Gaydoot .

Zie gadoot.
Gaye. Zie gade en gage.
Gaylike, bijw. In eene opgewekte, vroolijke
stemming.
22
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Gayjike. Zie galike.
(kaïn e. Zie gadinge.
Ga o1e s gayool, znw. vr. i) Kooi. 2) evan enis.
zw. ww. intr. Schateren. — Uakelaer.
Ga eleII
( ,lan a. Zie galigaen.
m. Alantswortel.
Galantznw.
Galant,a znw. m. Eene soort wijn.
Galbaen, znw. o. Wel riekende hars.
Galchhoel. Zie g a l g e h o e 1.
Ga1e, znw. m. Vurige plek aan de huid, huid uitsla ; verklw. gaelkj/n.
Galeye, galei, geleye, galeide, znw. vr. Galei;
ook : roeiboot.
Galeye, -fie, znw. vr. Woonstede.
Galere, gallye, znw. vr. Galerij, zuilengang. Vgl.
gae1der ie.
Galeyer, - leider, znw. m. Roeier eener galei;
zeeroover.
Galeyer. Zie g 1 e y er.
Galen, gaelen, zw. ww. intr. Verlangen, begeeren.
Galen, zw. ww. intr. Misbaar maken, aangaan.
(valentine, -fin, znw. vr. Visch of vleesch in
gelei. — Galentinen, ww.; snoec galentinen.
Galerie. Zie g a e l d e ri e en galeye, 3de Art.
Galgaert, znw. m. Galgenaas, schandbrok.
Galge galch, znw. vr. Galg; putte ende g., het

halsrecht,' recht om doodstraffen toe te passen, die
g. des crucen, cruces, het dwarshout van het kruis.
Galgenaes, znw. m. Hetz. als g a 1 g a e r t.
Galgehoel, galch-, znw. vr. Galgeveld; ook
galgevelt.
Galgenaer, -are. Hetz. als g a 1 g a e r t.
Galgenberouwe, -berou, znw. o. Galgenberouw.
Galgestoc , znw. m. Dwarshout van het kruis.
Gallaert, bnw. Stout, vermetel, krachtig.
Galigaen, galiga, galange, galanga„ znw. Welriekende wortel, dien men at als thans gember.
Gal,c. Zie gadelijc.
Gal4c, gayl jc, bnw. Plotseling, onverwacht.
Gall e, gaylike, bijw. Schielijk, plotseling.

Galilien, znw. m. Galileër.
Galinge, bijw. Hetz. als gal i k e.
Galioen, znw. Galjoen.
Galioot, -ote, galiot, znw. m. Roeier van eene
galei, matroos; zeeroover.
Galiote, gaillioot, znw. vr. Galjoot, een roeischip.
talie, gal, znw. vr. Gal; g. ende alsem : die

dune en hevet gene g.; sonder g., zonder kwaad,
zonder erg; blischaj sonder g., onvermengde vreugde.
Galloye. Zie galeye, ede Art.
Gallen, zw. ww. tr. Met gal mengen; die sl4ise
gegallet.
Gallich, bnw. Met gal vermengd, vergald..
Galm, znw. m. Klinkend geluid, galm.
Galmgat, znw. o. Galmgat van een toren.
Galnote, -noot, znw. vr. Galnoot, galappel.
Galops, galoos, waloos, bnw. Galliër, Waal.
Galootse, - lotse, znw. vr. Lederen overschoen.
Galpen, zw. ww. intr. Schreeuwen, gillen, van
dieren.
Gamalien, -leon, znw. m. Cameleon.
Game , znw. o. Streek, leelijke grap, spot.
Gamel, bnw. Oud; nachtgamel, nachtgaem, een
nacht oud, van haring.
Gauge, genge, bnw. Gangbaar, gange ende gave.
Gangen, zw. ww. intr. Gaan (meestal in het rijm).
Ganger , - ere, znw. m. Wandelaar, reiziger.
Gangich, gengich, bnw. In werking (v. e. molen).
Ganginge, znw. vr. Processie; bedevaart.
Gant, zpw. m.; gange (genge), znw. vr. — A. Van
levende wezens. i) Gang, wijze van gaan. 2) het
gaan, het vermogen om, ook: het recht om (ergens)
te gaan. 3) het gaan, het loopen; enen g. gaen,
lopen, doen, maken; den g. hebben, zich begeven;
zich bevinden, ophouden; den g. nemen, heengaan;
enen den g. benemen; sinen g. setten te, zich zetten
tot. 4) gang, spoed, vaart; diis ganc, daar ga ik,
zal ik u maar voorgaan ? ; het te gange hebben, het
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den zin hebben. 5) tocht, reis, gang; aen si
onder weg; ter loops ; aen énen gange, on--neg.,

middellijk daarna; tsinen gange, zijns weegs; te
gange staen, gelegen zijn, geschapen staan met;
me/te ganc, onderwijl, intusschen ; eens gauges, rechtstree ; eene vacatie, vacatiegeld, - kosten ; maal,
keer, reis; streek, list, hinderlaag ; buien gange, het
spoor bijster. 6) wijze van doen, manier. — B. Van
zaken. i) Het gaan, gang, beweging, loop; g, hebben, gangbaar zijn. 2) spoed, voortgang. 3) wijze,
houding; het en houdet (hevet) en genen g., het
heeft geen houding, komt niet te pas. 4) de juiste
maat, breedte. S) prijs. 6) gang, doorgang, doorloop;
onderaardsche gang, loopgraaf; riool, gancvager,
rioolveger. 7) loopplank. 8) hengsel. 9) een gedeelte
van den ketting in een weefsel als eenheid genomen, een zeker aantal (meest 40) draden in den
ketting.
Gancacht1 bnw. In goeden staat.
Gancachtich, gang., Beng-, genc-, -aftich, bnw.
i) In goeden staat, kant en klaar. 2) gangbaar,
geldig, van munten.
Gancbaer, gent-, bnw. Y) Begaanbaar. 2) gangbaar.
Gancgave, bnw. Gangbaar, eig. gange ende gave.
Gancpat, znw. m. Voetpad, looppad.
Gancvoer, -voir, bnw. Op het punt van te ver
gereed tot den aftocht. Vgl. k e r c v o e r. -trekn,
Gans, znw. vr. Gans; te gansen weren, op het
ganzebord spelen; benaming eener munt. — Gangbradere, Gansebloet, Mansei Gansemarct
-lake (poel); -mengei-(koopman); -panne, -pipe,

-smout - vlogel.
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Gans, in basterdvloeken, Gods.
Gans gants, gantsch, gantsc, gantz, bnw. i) Ge-

zond: aj welvarend; genezen, hersteld; gans ende
gesont; b) gezond, heilzaam. 2) in zijn geheel, ongeschonden, gaaf; ganser huut, heelhuids. 3) oprecht,
zuiver, rein, standvastig in het goede; met ganseta
sinne, betrouwbaar; hi en is niet gans, men kan
niet op hem aan; heilzaam voor 's menschen ziel;
van gansen rade, die goede, nuttige besluiten neemt.
4) in zijn geheel, volkomen, gansch.
Gans, bijw. Geheel en al, volkomen.
Gansbanostede, znw. vr. Recht op eene plaats
op de banken, waar ganzen verkocht worden.
Ganse, znw. vr. Genezing, herstel.
G7 ansecule, znw. vr. Kuil waarin ganzen bewaard worden (?).
Ganselike , gansch-, bijw. Volkomen, geheel en

al; oprechtelijk.
Gansen, zw. ww. intr. Ganzen vangen.—Ganser,
(lanseb ganssen, gantsen, gancen, genen, zw.

ww. tr. z) Heden, gezond maken, genezen. 2) reinigen, zuiveren, goed maken voor het gebruik, van
water. 3) voltooien, volmaken.
Ganserecht, znw. o. Het recht om ganzen te

houden.

Gansheit, znw. vr. Goede toestand, gezondheid.

Gansinge, znw. vr. i) Genezing, herstel. 2) geneesmiddel, geneeswijze. 3) voltooiïng, volmaking.
Gangmaker, znw. m. Heiland.
Gantel, znw. m. en vr. Kreek.
Gapaert, gaper, znw. m. i) Gaper, hij die met
open mond staat te kijken, kijker. 2) domoor.
Gapen, zw. ww. intr. Gapen, een open mond
hebben; g. op, aangapen;
na, snakken naar, jagen
naar, op iets uit zijn. — Japinge, gaping, spleet_
Garant, znw. m. en o. Borg; borgtocht.
Garáatich. Zie gaerdatich.
Garde. Zie gaerde.
Gardebras, znw. m. Armplaat, een deel der
wapenrusting.
Gardel, znw. m. IJzeren duim; anker, bout. —
Gardelsteen, de steen waarin de „gardel" gesla-

gen wordt.

hardalant. Zie gaerdelant.
Gardenier. Zie gaerdenier.

GAVELINE.

GARDIAEN.

Gardlaen, znw. m. Overste der kloosters van
bepaalde orden, kloostervoogd.
(ardich, bnw. Gortig, van varkensvleesch.
Gardine. Zie gordine.
Gare, gad, znw. m. Begeerte, aandrang, ijver.
Gare, bijw. Zie g a e r, bijw.
Gare goer, znw. vr. Wapenrusting, uitrusting.
Gareel. Zie gore ei.
Garen, gaern, Barn, znw. o. i) Garen. 2) (oostmal.),
net.
Garen. Zie gad eren.
Garen, bijw. Zie g e r n e.
Garen , zw. ww. tr. Begeeren.
Garenboom, gaern-, znw. m. Weversboom.
Garenhuus, ruw. o. Garenhal.
( arenoo.per, znw. m. Koopman in garens.
Garenwinde, garn-, gaern-, - tuinde, - windel,
znw. vr. ij Haspel. 2)- garenwinder.
Garg'arlseren, zw. ww. intr. Gorgelen. — Gar)

$; arisatie.
Gargoensch, znw. o. Jargon, koeterwaaisch.
(arlofel. Zie geroffel.
Garite, garrite, galite, znw. vr. Wachthuisje op

een muur, wachttoren; huisje aan de vest of den
muur, ook: de gewelven aan een stadsmuur. —
Gariten, van „gariten" voorzien.
Garlande, gen-, - lange, znw. vr. Krans, bloem
om kleederen.
-slinger;bomad
(laden. Zie garre1en.
Garnate. Zie g e e r n a e r t (garnaal).
Garnate, gaernate, grenate, znw. m. Granaatappel; ook ajbjelgarnate en j5umegarnate. — Gar-

nate(n)boom.
Garnate, garnaet, gernate, znw. m. Granaat
(edele steen).

Garnate, gernate, znw. m. Een witte zoete wijn.
Garnement> znw. o. Kleedij, kleeding.
Garnisoen, germ-, znw. o. i) Voorraad, krijgs-

voorraad ; in g. leggen, in een voorraadschuur leggen.
mzoen, bezetting.
2)
j:7lijtje;oment, znw_ o. Versiersel.
Garoffel. Zie geroffel.
Garrelen, gerrelen, gaden, zw. ww. intr. Snap.
pen, snateren; brommen, knorren.
Garren gerren, zw. ww. intr. Hetzelfde.
Gars. Zie g e r s.
Garser, garsinge. Zie g e r s e r, -i n g e.

Marsoen, gems-, gaers-, gams-, garck-, znw. m.

i) Schildknaap, page; knecht, bediende. 2) man uit
het volk, vent. 3) knaap, jongeling; herdersknaap.
(karat. Zie gerst.
(*arst, gast, znw. Viertal, gast (dial.); een viertal
garven gemaaid graan.
(harsten, gasten, zw. ww. tr. Het graan aan
„garsten" zetten.
Garstich, gardstich, gerstich, bnw. Garstig, gortig, van vleesch en visch.
Garter, znw. Eene botermaat (friesch).
Gars n. Zie gerstij n.
Garve, garwe, znw. vr. Garf, schoof.
(larucamer. Zie g e r w e c a m e r.
Garwe. Zie ge r w e (gene plant).
Gascoenge, garsc-, znw. m. Een wijn uit Gascogne.
Gaspe, znw. i) Haak. 2) gesp.
Gasse, gas, znw. vr. Straat (oostmnL).
Gaat, znw. m. i) Vreemdeling; des hemels g.,
uit den hemel geslotene; sijns lives g. sijn, van het
leven beroofd zijn. 2) gast; bezoeker van een herberg,
klant. 3) vijandelijk krijgsman, vijand. 4) persoon,
manspersoon. 5) gastheer (zeldzaam). 6) handelsgezel,
vennoot, of lastgever (?).
Gast (viertal schooven). Zie ga r s t.
Gaat, bnw. Garstig, bedorven, van vleesch.
Gastdinc, znw. m.; -Binge, znw. vr. Vorm van
proces voor vreemdelingen.
Gastebot, gastbot, znw. o. Dagvaarding van een
burger door een niet-burger.
(asteljj c, bnw. Gastvrij, herbergzaam.
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Gasten. Zie g a r s t e n.
Gasteren, .eeren, zw. ww. tr. Plunderen, ver

-woestn.

Gasfierie, gastric, znw. -vr. i) Het houden van

herberg of gaarkeuken ; de gemaakte verteringen,
het leveren van eten en drinken. 2) gastvrijheid;
het verleenen van gastvrijheid ; inkwartiering. 3)
logeerkamer.
Gastg ethnc. Zie gastdinc.
Gasthuur -hu s, znw. o. i) Een huis toto neming en verple
ging van vreemdelingen. 2) godshuis
,
armenhuis. 3) gasthuis, ziekenhuis. 4) logement, herberg. -- Gasthnnsclocke, -erve.
Gasthuusboef, znw. m. Landlooper.
Gasthnnsmeester, znw. m. i) Bestuurder van
een „gasthuis". 2) logementhouder, waard.
Gasthun svoget, znw. m. Hetz. als g a s t h u u smeester, i).
Gastich. Zie g a r s t i c h.
Gastcamer, .m w. vr. Kamer in een klooster,
waarin vreemdelingen worden opgenomen.
Gastmeester, znw. m. Hij die in een klooster
met de ontvangst van vreemdelingen is belast.
Gastrecht, ruw. o. i) Rechtsbedeeling voor
vreemden; kort recht. 2) hetz. als gastdinc. —

Gastrechter.

Gastwaerder, - werden, znw. m. Gastheer, hij
die vreemdelingen ontvangt.
Gat, ghat, znw. o. i) Open- plaats in een voor
gaetkijn, gate-, mv. gaten--werp,onig;vkl.
lane ; een gat in sine kant hebben, goedgeefsch zijn ;
kant sonder gat hebben, gierig zijn; opening, bres,
toegang. 2) doortocht, doorgang; poort, deur; zeegat, haven; weg; tallen gaten, allerwege; achter
uitweg. 3) hol, kuil, spelonk, krocht; hok-deurtj,
(duufgat), middel om te ontsnappen; kerkerhol, gevangenis, gat. 4) opening, kanaal in het dierlijk
lichaam; ademgat, keelgat, nesegat, ersgat (gat);
ook: porie, zweetgat.
Gaten, zw. ww. tr. Gaten in iets maken ; geguet,
met gaten; doregaet; ook: doorwonden.
Gtaterich, Gatich, bnw. Gaten hebbende, met
gaten: ook: zweetgaten hebbende, poreus. — Ga ticheit.
Gatsatten. Zie godsatten.

(anderen, - eeren, zw, ww. intr. Het genot of
gebruik van iets hebben.
Gaudine, ruw, vr. Wild, ongedierte.
Gaudinc. Zie gadinc.
Qaudoot. Zie gadoot.
Gauge, znw. vr. Ijkmaat.
Gaugedinc, Gaudinc, ruw. o. Hetz als g ad i n c. Gouwrechtbank, landschapsgericht.
Gaugeren, -eeren, zw. ww. tr. Peilen, roeien (wijn).
Gauw. Zie ga.
Gauwedief, gouwe -, znw. m. Gauwdief.
Gauweloos gaeuw-, bnw. Slordig, achteloos,
zon eloos. — Gauweloosheit.
Gauwen, gaeuwen, zw. ww. intr. Zich bekommeren om.
Gauwicheit, znw. vr. Gauwheid, slimheid.
Gave, znw. vr. i) Gift, gave, geschenk; verklw.
gavekijn, gaefkijn, presentje; die g. Gods, euphem.
pest, toeval, beroerte. 2) toewijzing van het onderhoud van een dijkvak.
Gave, geve, bnw. — A. Van zaken. i) Ongeschonden, gaaf; gans ende g. 2) geschikt om te gebruiken, gezond, onschadelijk. 3) gangbaar, geldig;
gauge (genge, Binge) ende g. 4) volmaakt, voortreffelijk; van het gemoed, waarachtig, oprecht. — B.
Van personen. Voortreffelijk, uitmuntend, oprecht.
• ave, znw. m. Gever, in raetgave, raadsman.
ave2 bijw. Op eene volkomen wijze, voldoende.
Gavel. Zie gaffel.
Gavele, gavel, znw. o. ;3elasting op verschillende
stoffen, b. v. zout; belasting, cijns; te g. storen, tchatplichtig zijn.
Gaveline, znw. vr. Werpspiets, speer.
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GAVELOTE.

Gavelote, znw. vr. ; gavelot, o. Hetzelfde.
Gavemilde, bnw. Goedgeefsch, mild.
Gaven, zw. ww. tr. Begiftigen, beschenken.
Gaver„ znw. m. Gever, hij die gaven schenkt
(God) ; ook gavegever.

Gawech, znw. m. Looppad, voetpad.
Ge-, vóór een ww. als uitdrukking van het begrip, ,,perfectief". De meeste niet - samengestelde

infinitieven hebben duratieve betekenis.
je, enclytisch vnw. Ze.
e, toonlooze vorm van g- .
Geabiteert. Zie gehabiteert.
Geachemeert. Zie a c h e m e r e n.
Geacht, gepacht, deelw. bnw. i) Geacht, gezien.
2) geacht hebben, van plan zijn. 3) geachte tale. Zie
achten.
Geachten, zw. ww. tr. i) Schatten, taxeeren.
2) achten, eeren.
Geademen, 2w. ww. intr. Ademen.
Geadert, bnw. Aderen hebbende, geaderd.
Geaenbeden, geane- zw. ww. Aanbidden.
Geaenschjnt (gean-), Geaensicht, bnw. Een
menschelijk gelaat hebbende.
Geaerft. Zie g e ë r v e t.
Geaerket. Zie gearket.
.

Geaermt..Zie gearmt.
Geaert, bnw. Aren hebbende.
Geaetsemeert. Zie a c h e m e ren.
Geaffalgeert. Zie affelgeren, 2).
Geaiseert, -iert, bnw. Zie a i s e ren.
Geamaleert. Zie geamelgeert.
Geambacht bnw. Met een ambt bekleed; met
eene ambachtsheerlijkheid beleend.
Geamelgeert, deelw. bnw. Geëmailleerd; ge
-schilder.
Geanden, gehanden, zw. ww. tr. Wreken.
Geanget, bnw. Angel(s) of stekel(s) hebbende.
Geankert, deelw. bnw. i) Geankert liggen, voor
anker 1. 2) bevestigd, vast verbonden, verknocht.
Geantworden, gapt-, - werden, -woirden, zw.
ww. tr. en intr. i) Antwoorden. 2) zich verantwoorden, in rechte. 3) beantwoorden aan, erkentelijkheid
betoonen voor iets.
Geappoenteren, zw. ww. tr. Schikken, bijleggen.
Gearket - aerket, bnw. Met kruisbogen of ewelf bogen.
g
g
Gearingaet, bnw. Een armsgat hebbende.
Gearmt, -aermt, bnw. Armen hebbende.
Gearnen, zw. ww tr. De vruchten van iets
plukken: a) van iets voordeel, baat hebben. b) voor

iets boeten.

Geauctoriseert, geaut-, bnw. Door geloofwaardige getuigen bevestigd, uitgemaakt; authentiek.
GFeaventnnrt, bnw. In gevaar verkeerende.
Gebaelget, -bailget, deelw. bnw. Omheind, afgezet.
Gebaer. Zie gebare.
Gebaerde, -baerd, -bard, - berde, -beerde, znw.
vr. Wijze van zich voor te doen; misbaar, leven.
Gebaerresse, znw. vr. Moeder.
Gebaert, bnw. Een baard hebbende; als znw.
gebaerde ende ongebaerde, mannen en vrouwen.
Gebaert, bnw. Op de lijkbaar liggende; in de
kist liggende.

Gebaerte, -berte, znw. vr. i) Houding, uiterlijk,
manieren. 2) leven, rumoer, helsch kabaal.
Gebaf, znw. o. Geblaf, gekef.
Gebac, znw. o. Gebak, brood.
Gebalchte. Zie g e b u 1 c h t e.
Qebalct, bnw. Met balken voorzien; van een
schip, met een verdek.
Gebalengeert, deelw. bnw. Voorzien van een
ankerboei.
fleban, znw. o. Plaats waar iemand thuishoort,
domicilie.
Gebandet, Gebandeert, bnw. (wapenk.). Met

een rechterschuinbalk; schuins, in de schuinte.
Gebannen, deelw. ; g. vierschare, gedinc, sj5rake.
Zie bannen.

GEBENEDIËN.
Gebannen, st.
vervloeken.

ww. tr. Den ban uitspreken over,

Gebant, znw. o. i) Wat saamgebonden is, bundel, pak. 2) Dat waarmee men bindt of verbindt,
verbinding.
Gebarbacaent, -barbelcane, bnw. Met een voormuur of buitenwerken versterkt.
Gebare n -bere, -baer, znw. vr. t) Wijze van zich
voor te doen, houding, manieren; sin g. verliezen,
zijn tramontane, de kluts kwijt raken; g. doen, eene
houding aannemen; g. maken als of; g. hebben als
of. 2) uiterlijk, gedaante, vorm; in dier g., op die
wijze, zooals; ook: als of; in der.selver g., juist
alsof. 3) geraas, rumoer, getier, misbaar ; quaet g.
maken, rumoer of een oploop veroorzaken.
Gebaren, - beren, zw. ww. intr en wederk. (zeldz.).
i) Eene zekere houding aannemen : a) zich vertoonen zooals men is, zich houden; te werk gaan,
handelen ; enen laten g., iem. laten begaan. b) zich
vertoonen, er uit zien ; zich aanstellen. c) eene
schijnbare houding aannemen, zich voordoen, zich
houden alsof. 2) te keer gaan, zich verzetten, aangaan, razen, tieren ; een geluid maken.
Gebaren , zw. ww. tr. Ter wereld brengen. —

Gebarersche, Gebaerresse, Gebaringe.
Gebareert, bnw. Gestreept.
Gebarste n -barsten. Zie g e b e r s t e, -e n.
Gebas, znw. o. Geblaf, gebas ; enen hontg. Benden,

honden op hem afsturen ; niet eens honts g. hebben,
geen kik geven, geen blaf te zeggen hebben.
Gebataelgeert, gebatt-, -iert, deelw. bnsy. i) In
slagorde gesc aard. 2) in staat van tegenweer, ver -

sterkt.

Gebaten, zw. ww. intr. Baten, voordeel doen.
tIebbe, znw. Eene soort van visch.
Gebeddet, - bedt-, -bed, bnw. t) Van btdde. Van

een

bed voorzien. 2) van hem bedden, te bed liggende.

Gebede , znw. vr. en o. i) Bede, gebed, voor-

bede. 2) bidcel.
Gebeden. Zie gebeiden.

Gebeden, zw. ww. intr. Bidden; tote ic gebede,
tot ik gebeden heb.
Gebedinge, znw. vr. Smeekgebed; dankgebed.
Gebeelde, -belde, -bilde, znw. o. t) Beeld, beeltenis, geschilderd, gebeeldhouwd enz. 2) wezen, gewrocht der schepping, gestalte, gedaante. 3) voorbeeld.
Gebeelden, zw. ww. tr. In beeld uitdrukken, afbeelden.
Gebeeldet, -beelt, -belt. i) bnw. Met beelden of
figuren doorwerkt, geborduurd. 2) deelw. van beelden,

gevormd, geschapen.
toebeen , -beene, znw. o. Gebeente.

Gebeenharnascht, bnw. Scheenplaten aanheb-

bende.

Gebeent e bnw. Beenen hebbende (als).
Gebeente, -biente, - beent, -beinte, znw. o. Ge-

beente; beenderen, botten van dieren.
Gebeer. Zie gebaer.
Geboet, znw. o. Van biten. Gebit.
Geboet , znw. o. Van beten. i) Hellend pad, pad
naar beneden. 2) valkenjacht; ook: jachtterrein.
Gebeide, -bede, znw. Het wachten; in g. liggen,
eene afwachtende houding aannemen.
Gebeiden, - beden, -beyen, zve. ww. — I. Intr..
Wachten, afwachten, blijven wachten. — II. Trans.
Beleven, aanschouwen.
Gebeidich, bnw. Geduldig, lankmoedig. — Ge.

beidicheit.
Gebeine, -beinte. Zie g e b e e n, -b e e n t e.
toebeet, - becket, bnw. Een bek of snavel hebbende

(als) ;

met scheepsnebben.

Gebel, znw. o. Geblaf, gebas.
Gebelde, -belt. Zie gebeelde, -beeldet.
Gebonediën, -diden, zw. ww. tr. i) Zegenen,

van God. ?) zegen over iem. afsmeeken, iem. zijn
zegen schenken. 3) den zegen over iem. uitspreken,
zegenee, wijden. 4) loven, verheerlijken. — Gebe.

nediïnge.

GEBENEDIJT.
Gebenedipt, deelw. bnw. i) Gezegend, zalig. 2)
geloofd, geprezen; heerlijk.
Geberehte, znw. o. Bergketen, gebergte; bergland, woest oord ; kleine bergjes.
Geberdert, bnw. Met planken afgeschoten, betimmerd.

Geboren. Zie geb aren, ie en 2de Art.
Geberge, znw. o. Hetz. als g e b e r c h t e.
Geborgen, st. en zw. ww. tr. i) Wegbergen,

wegstoppen; wederk., zich verschuilen. 2) in veiligheid brengen, redden, herbergen.
Gebernet, -berrent, -bert, deelw. bnw. Gebrand.
Geberste , znw. Onvolkomenheid.
Geberstelt. Zie geborstelt.
Gebersten, -barsten,. - borsten, st. ww. intr. Ontbreken ; noodig zijn, een vereischte zijn. -- Geber-

stlnge.
Gebert. Zie geberrent.
Geberte. Zie gebaerte.
Gebet, znw. o. i) Gebed; verklw. gebedekijn;

een g. spreken, een gebed doen. 2) verzoekschrift
Gebeten, deelw.; dat g-e, de beet, het indruksel
der tanden.
Gebeteren, -betren, zw. ww. tr. i) Herstellen,
goed maken, verbeteren; boeten voor. 2) verbeteren,
iem. beter maken. 3) verbeteren, aanmerkingen maken
op iem. 4) veranderen, ergens iets aan doen kunnen.
Gebeuren -beurte, enz. Zie geboren, -boort e
enz.
Gebidden, st. ww. — I. Intr. Bidden, smeeken;
geb. of gebieden. — II. Trans. i) lem. om iets bid den of smeeken; door bidden verkrijgen, uitwerken.
2) bedelen. 3) iem. tot zijne zijde overhalen.
Gebiden, st. ww. tr. i) Afwachten. 2) beleven;
aanschouwen; enes dooi g., iemand overleven. 3)
bevaren, behouden.

Gebiechten, ..w. ww. tr. De biecht afnemen;
wederk., hem g., de biecht afleggen.
ebiedeli e, bnw. Gebiedend, meesterachtig. —

b

Gebiedelike.
Gebieden, st. ww. -- I. Trans. i) Bekend maken,

laten weten, afkondigen; herevaert g., de leenmannen met hunne manschappen ten strijde oproepen;
enen g., iem. oproepen, dagvaarden, ontbieden; in
gevankenesse g., in de gevangenis zetten; te levene
g., ook gebieden alleen: in het aanzijn, het. leven
roepen, met God als ondw. 2) gebieden, verordenen,
gelasten, voorschrijven; met een ontkennenden bijzin,
verbieden. 3) willen, verlangen, met een pers. als
ondw., iet g. met enen, iets met iem. voorhebben;
iet g. over enen, iets over iem. beschikken; of gait

gebiet, als het u behaagt of belieft; met uw wel-

nemen; vorderen, vereischen, het medebrengen, met
eene zaak als ond., alse die tit geboot, toen de tijd
daar was. 4) aanbieden; ook: bieden, te koop;
wederk., zich presenteeren. 5) een wapen, een lichaamsdeel, richten, iem. toekeeren, uitsteken. 6)
iets laten komen, bestellen. 7) aanbevelen; wederk.
hem gebieden, zich recommandeeren; ic gebiede mi
tuwaert. -- II. Intr. Bevelen geven of uitvaardigen,
heerschen; g. te, bevelen, beschikken over; als znw.,
macht, , gezag.
Gebie
der, -ere, znw. m. Heerscher, gebieder,
meester. — Vr. Gebiederinne Gebiederse.
arding. 2) heer
Gebiedinge, znw. vr. i) Dagva
-schapj,
gezag.
Gebiet, znw. o. i) Bekendmaking, boodschap.
2) bevel, beschikking. 3) aanbod, voorstel. 4) aanspraak, vordering.
Gebigareert, bnw. Geruit.
Gebjjt, znw. o. i) Gebijt, het verscheuren van
iem. of iets met de tanden of den bek; gemartel,
pijniging. 2) toom, gebit.
Gebinaemt, bnw. Een bijnaam hebbende.
Gebinden, st. ww. tr. Binden, verbinden.
Gebint, -bent, znw. o. Bundel; verband; een
balk die twee andere verbindt, dwarsbalk; balkwerk, gebinten.
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Gebisanteert bnw. Met bisanten (besanten,
gouden of zilveren schijven) versierd, van een schild;
vooral van hen, die eene reis naar het H. Land
hadden .gedaan.
Gebit, znw. o. Gebit, toom.
Gebitgin, st. ww. tr. Bijten, doorbijten.
Gebladert, gebladet, bnw. Bladeren hebbende,
gebladerd.
Gebladert e bnw. Blaren hebbende.
Geblaem, znw. o. Blaam, schandvlek.
Geblaas, znw. o. Geblaas, gefluit.
Geblameren, zw. ww. tr. Te schande maken,
aan de kaak stellen.
Geblanket, deelw. bnw. Geblanket.
Geblas > znw. o. i> Geblaas; het blazen op een

muziekwerktuig; het blaasinstrument; 2) blazing,
adem. 3) geblaat.
Geblasineert. Zie . b 1 a s ene ren.
Gebleet Gebl$át znw. o. Geblaat.
Geblec ., znw.' o. Geblikker, geflikker.
Gebleet, deelw. bnw. Ontveld.
Gables, znw.. o. Hetz. als g e b 1 a 5, 3).. .
Gebletse, znw. o. Gesnap, gebabbel , (oostmui.).
Gebliët, bnw. Gekleurd, van het gelaat; blozend.
l f, znw. o. i) Het blijven, vertoef. 2) -wat overblijft.et achterwege blijven, wat nagelaten wordt;
ophoudt,
einde. g4) het opdragen der beslissing
g
P
over eene rechtskwestie aan een scheidsrechter.
Geblik-en, st. ww. intr. Blijken, duidelijk zijn.
Gebliven, st. ww. intr. i) Blijven.-_ 2) blijven bestaan. 3) achterwege blijven.
Gebloeyen, zw. ww. intr. i) Bloeien. 2) „Bloe.
men", d. i. maandzuivering, hebben.
Gebloeyt, bnw. i) Bloeiend, in bloei; dat gebloeide velt, het paradijs. 2) verwant. Vgl. b 1 o e y e n
en bloesem.
Gebloemt, bnw. Gebloemd, bloemen hebbende
of dragende; ook van stoffen.
Gebloet, znw. o. Bloedverwantschap.
Gebloket, deelw. bnw. In de kist liggende, gekist.
Gebloct, bnw. Een blok dragende.
Geblu, bnw. Verlegen, in de war, verbouwereerd.
Geblu, znw. o. Gelaatskleur; sin g. vervaen,
van kleur verschieten.

d

wt

Geblusschen, zw. ww. tr. Blusschen, dooven.
Geboeht,Gebod. Zie geboget, gebot.
Gebode, znw. vr. i) Tijding, boodschap. 2) ge-

bod, bevel. 3) macht, gezag, gebied. 4) wat men
verlangt; lis dine g., gij hebt het maar voor het
zeggen.
Gebodegelt, znw. o. Geld betaald voor eene
afkondiging

of bekendmaking van iets.

Geboedel. Zie ingeboedel.
Geboedelte, znw. o. t) Inboedel. 2) ingewanden.
Geboefte, znw. o. Gemeen volk, gespuis.
Geboeyen, zw• ww. intr. Vertoeven, op dezelfde

plaats blijven.

Geboeyt, bnw. Met een opgehoogd scheepsboord.
(beboer. Zie gebuur.
Geboernisse. Zie geboornisse.
Geboesemte, -bosemte, -busemie, -boeseme, znw.

vr. en o. Afstammelingen in rechte linie; ook: kinderen.
toeboeten, zw. ww. tr. Verbeteren, goedmaken;
boeten voor iets.
Gebogen, zw. ww. tr. i) Buigen. 2) van meening
doen veranderen, in eene zekere stemming brengen;
ook wederk.
Geboot, geboocht. — I. Bnw. Een boog of gebogen lijn vormende. -- II. Deelw. bnw. i) Van
bogen, gebogen. 2) van hem bogen, neergebogen,
deemoedig.
Gebolt , bnw. Bolvormig.
Gebonden, deelw. bnw. i) Gehuwd. 2)g. schoen,
sandalen. 3) bnw., stevig, sterk, vast.
Gebont, -bunt, znw. o. i) Bundel; verklw. gebondekijn, gebundeken. 2) band, bindsel; verbinding
van de ledematen. gewricht 3) verbond.
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Geboot , -iet, bnw. i j In bont gekleed. 2) bont,
veelkleu rig.

Gebose, -boos, bnw. a) Van personen. Boos, zedelijk verdorven; valsch, bedrieglijk. b) van zaken.
i) Beuzelachtig, onbeduidend. 2) valsch, bedrieglijk.
3) slecht, onaangenaam.

Geboochlijc, bnw. Buigzaam. — Gebooch-

lijcheit.
Gebooehsam, •saem, bnw. i) Buigzaam. 2) min.
Geboochsamheit.

naam. --

Geboocht. Zie geboget.
Geboomte, znw. o. Geboomte.

Geboorde . Zie geboorte.

Geboordel o, -telijc, bnw. Behoorlijk, betamelijk.
-bordelike
b ijw. In behoorlï^ken
GebO Ordel e>>
)

vorm.

Geboordich, -bordich, bnw. (met a.*e). Behoo-

tot.
Geboorli] c, -borljc, -buerl^c, bnw. i) Behoor.

rende

l

lijk,
betamelijk, billijk. — Geboorlike
Geboornisse, gebor-, gebore-, geboorte., -nesse,
znw. vr. Geboorte, het gesternte, waaronder iem.
geboren wordt en dat, naar het volksgeloof, zijn
levenslot bepaalt.
Geboort, geboord, deelw. bnw. Geboord, omboord,
een rand hebbende van de eene of andere stof.
Geboorte, - buerie, -boric, -óeurie, -boerte, znw.
vr. i) Beurt. 2) volop, zooveel men wil, eig. wat
iemand toekomt. 3) betamelijkheid, behoorlijkheid.
Geboorte, - boirte, -boric, -borde, - boorde, - boort,
-bort, znw. vr. i) Geboorte, het geboren worden;
het gesternte waaronder men geboren wordt. 2)
geboorte, geslacht, sta r d ; geboorte en de daaraan
verbonden voorrechten. 3) geslacht, generatie; voorvaderen; nakomelingen; wettelike, weiachtige g.;
blikende, blivende g., kinderen die bij den dood van
een der ouders nog in leven zijn; zoon of dochter
van een regeerend vorst, erfopvolger, -ster, prins,
-es; dese jonge g., dit kleine kind. 4) erfgenamen,
erven, rechthebbenden.
.

Geboortelijeheit, znw. vr. Geboorte.

Geboortenlsse. Zie g e b o o r n i s s e.

Geboortieh, bnw. i) Van eene zekere geboorte,
uit een bepaalden stand; van aanzienlijke geboorte;
edelóoortich, schiltbooriieh. 2) door geboorte gerechtigd tot een goed, tot de troonopvolging; wettig;
als znw., de naaste erfgenaam van een troon. —
Geboortieheit (gebuerticheit).
Geboos. Zie gebose.
Gebootsehapen, - scheden, zw. ww. tr. Bood-

schappen.

Geborde .

Zie geboorte.
Gebordelike. Zie geboorde1ike.
Gebore, - bure, znw. vr. (oostmnL). Behooren,
betamelijkheid; na g., naar behooren; na g. van,
naar gelang van.
Geboren, boren, deelw. van beren. Geboren. x)
geboren ssjn, werden; g. hebben, het aanzijn schenken aan; g. aen enen, door zijne geboorte ver maagschapt aan; gebloeyt endeg. sin, in een zekeren
graad van bloedverwantschap staan (met iemand) ;
g. te, krachtens geboorte recht hebbende op; met
eene zaak als ondw., aangeboren. 2) geboren als
attrib., die geboren blinde, de blindgeborene; geboren mombaer, door zijne geboorte aangewezen, na.
tuurlijke voogd; met een bijes., van een zekeren rang
of stand, wel, hoge, edel geboren; ook welboren ;
tael eborenseita,k (welborenschajJ.
Geboren, zw. ww. tr. Boren, een gat.
Geboren e -boeren, -bolren, -Bueren, -buren, -beuren, zw. ww. intr. i) Geschieden, gebeuren; als des
noot geboort, als er noodzakelijkheid toe bestaat. 2)
met een dat., voor iemand geschieden: a) ten deel
vallen, te beurt vallen. b) overkomen, treffen. 3) iem.
toekomen; met veranderd ondw., recht doen gelden
op, aanspraak maken op. 4) behooren, betamen.

Geborenisse, Geborenheit, -icheit, znw.

vr. Geboorte.

Geborstelt, -berstelt, -burstelt, bnw. Borstels
van een zwijn.
Gebornt, bnw. Met water aangelengd.
Geborst, bnw. Een borst hebbende (als).

hebbende,

Gebosemte . Zie g e b o e s e m t e.

í3ebot, geboot, gebo(o)d, ybod (wvla.), znw. o. i)
Bekendmaking, afkondiging: kercgebot. 2) gebod,
bevel; een g. doen: a) een gebod uitvaardigen. b)
een gebod volbrengen, iem. onderdanig zijn: g. doen
te, over iets te zeggen hebben ; enen g. geven, over
iem. gebieden ; enen een g. geven, iem. een bevel
geven, medegenen ; sijn g. leggen aen, een gebod
in eene zaak uitvaardigen ; g. van enen houden,
iemands macht erkennen, hem dienen ; enes g., een
woord, een wenk van iem. ; „u g. mach mi geven
lijf ende doot"; „God, van dies g. du ziel ende lijf
ontfangen Neves" ; „God, onser salicheit gebot ", die
onze zaligheid in zijne hand heeft. 3) aanbod, voorstel. 4) oproeping, opontbod; dagvaarding; te enes
gebode sin, staen, voor iemand klaar staan, steeds
tot zijn dienst zijn ; iem. onderdanig zijn. 5) dag
macht, gezag ; g. hebben ; in sin g.-varding.6)
hebben, winnen (krijgen). 7) gebied. 8) belasting,
accijns.
Gebot, bnw. i) Opgeroepen, gedagvaard. 2) onderdanig, gehoorzaam.
Geboot, deelw. bnw. Gekneed, gemengd, van was.
Gebéuwe, gebou, gebu, znw. o. t) Woonplaats.
2) ebouw, woning. 3) toestand.

debolaweli zw. en st. ww. tr. Bewerken, bear,

beiden.

Gebraden, deelw. znw. Gebraden vleesch; ge-

soden ende gebraden.

Gebraet 2 znw. o. Gebraad.
Gebrant , deelw.; gebrant win, water, brande-

wijn; gebrantw>nexcijs.
Gebras, znw. o. Gebroed, ongedierte.
Gebreeekeli j e . Zie gebreke 1 ij c.
Gebreeete . Zie gebrecte.
Gebrees, znw. o. Geraas, rumoer.

Gebreidelen, zw. ww. tr. Breidelen.
Gebreiden, - breden, zw. ww. tr. Uitbreiden.
Gebreidet, gebreit, deeles. bnw. Verbreid.
Gebreidet, gebreit, deelw. bnw. Geweven.

Gebreit, znw. o. Weefsel.
Gebreo, -brect, -brech, ybrec (wvla.), znw. o. —
A. Abstract. i) Gebrek, gemis. 2) treurige toestand,
ongemak; g. van brande; g. van minnen, de lastige
minne, de ziekte der min. 3) inbreuk op iemands
recht; g. hebben, in zijne rechten verkort zijn; aent
g. sin, in gebreke sin (aen), te kort komen (aan). —
B. Concreet. i) Het ontbrekende. 2) lichaamsgebrek,
ziekte, kwaal; zedelijk gebrek; misslag, fout, tekortkoming. 3) gebrek aan eene zaak, mankement. 4)
schuldvordering; het bedrag er van; achterstallige
schuld. 5) grief, reden van beklag; oneenigheid,
geschil.
Gebreke, znw. (geslacht afwies.). i) Gebrek, gemis. 2) tekortkoming, tekort. 3) schuldvordering.
Gebrekelje, -breckelj/c, -brecljc, -breeckeljc,
bnw. i) Nalatig, in gebreke; g. szjn te, nalaten,
verzuimen te. 2) ontbrekende. 3) gebrekkig, waaraan iets ontbreekt; van het lichaam; ook: zwak,
machteloos; van den geest, zwak, licht verleidbaar, tot het kwade geneigd, zondig; van zaken,
slecht, wat niet deugt; schandelijk, onteerend (b.v.
slavernij).
Gebrekeltieheit, gebreck-, znw. vr. i) Onvolkomenheid, gebrek. 2) gebrek, nooddruftigheid. 3)
verzuim, tekortkoming. 4) zwakheid van karakter.
5) oneenigheid, geschil.
Gebre ke
n, ibreken (wvla.), st. ww. — I. Trans.
i) Breken, stuk maken, vernietigen; belemmeren,
beletten; een gebot g., verbre.en; een geschil, beslechten; een strijd, er een einde aan maken. 2)
iem. bedwingen, aan zich onderwerpen. — II. We
derk. Zich dwingen; met eene ontk. en te, iets niet
over zich kunnen verkrijgen, er niet toe kunnen

besluiten. -- III. Intr. i) Stuk gaan ; te niet gaan;
een einde nemen ; bedaren, minder worden, van een
storm. 2) bewusteloos worden, bezwijken. 3) ontbreken, 'niet aanwezig zijn ; mi gebreeci iet, ik heb
iets niet; niet in orde zijn, haperen; enen niet laten
g., iem. van het noodige voorzien. 4) missen, falen.
5) schorten, schelen, deren. 6) met een dat., ontvallen. 7) blijven steken ; met een dat., moeilijk voor
iem. zijn, door iem. niet gedaan (kunnen) worden. 8) in
gebreke blijven, in verplichtingen te kort schieten. 9)
noodig zijn, een vereischte zijn, ook : voor iemand.
10) te kort schieten, niet toereikend zijn ; verkort
worden in zijn recht, schade lijden; ietgebrect enen
an, iem. komt aan een ander te kort, heeft nog
van hem te goed; de ander heeft jegens iem. een
onrecht gepleegd dat nog niet „gebeterd" is. —
IV. Onpers. i) Het ontbreekt ; enesgebreect, iemand
is er niet meer; sterft, is gestorven; gebreke sijns,
onser, als hij mocht overleden zijn. 2) gebrek lijden;
m. e. ontk., het scheelt weinig of. 3) het schort aan,
het ligt aan. 4) mij ontvalt, ontgaat; ik verlies. 5)
mij ontschiet, ik schiet te kort. 6) het blijft achterwege. 7) het gebrect mi een enen, iem. staat bij mij
in het krijt, hij heeft jegens mij misdreven.
Gebre ken, znw. o. Rampzaligheid, treurige toe-

stand.

(ebrekenisse, gebreck-, znw. vr. i) Gebrek

(aan). 2) behoefte, benoodigdheid. 3) tekortkoming,
zonde; afval. 4) tekort op eene schuld; achterstallige rente.
Gebrekich, bnw. In gebreke; enen g., nog aan
iem. schuldig; znw.; een gebrekige, hij die in gebreke,
(in iets) nalatig is.
Gebrecke111c, -heit . Zie gebrek e 1 ij c.
Gebrecte, -breecte, -brect, znw. o. i) Gebrek,
mankement. 2) schuldvordering; het bedrag eener
schuld.
Gebren en. Zie geb ringen.
Gebriefe znw. o. Schriftelijk bevel.
Gebriesch, -brjsch, znw. o. Gebriesch, gebrul;
des viants g., de hel.
Gebringen, - brengen, zw. ww. tr. i) Brengen;
iem. ergens toe brengen, in een zekeren toestand
brengen. 2) bijeenbrengen. 3 begeleiden, iem. uitgeleide doen.
Gebrinc, znw. o. i) Dwang, overheersching; enen
g. doen, iem. noodzaken. 2) het leveren van het
wettig bewijs.
Gebrodet, Gebrodich, -broedech, bnw. Die bij
iem. in den kost is.
(bebroeden, -bru(e)den, zw. ww. tr. Geheim
houden, verbergen.

Gebroedere, -brodere, - broederen, - broeder, znw.

m. mv. Gebroeders. — toebroederschap.
Gebroederlike, gebrueder-, bijw. Broederlijk,
als tusschen broeders betaamt; g. ende gesusterlike.

toebroeken . Zie g e b r u k e n.
Gebroecte, znw. o. Moeras.

Gebroet, Gebroetsel, znw. o. Gespuis.

Gebroke

-breucke, znw. o. Misdaad, vergrijp.

Gebrokel# e . Hetz. als gebreke! ij c.

Gebrokelij eheit, znw. vr. Gebrek, wat niet is
zooals het hoort.
Gebroken, deelw. bnw. Gebrekkig, ziekelijk.
Gebrokenheit, znw. vr. Mankement (aan de
kleeding).
Gebrono, znw. o. Gepruil, geklaag; onmin, oneenigheid.
Gebroct, bnw. Gekruimeld; ook gebrosemt.

Gebrooesam, -sae^n, bnw. Onderdanig, volgzaam;
g. in, geneigd tot, gemakkelijk te brengen tot.
Gebroseert, deelw. bnw. Geborduurd.
Gebrotte, znw. o. Krot, kavalje.
Gebron znw. o. i) Brouwsel ; ook gebroute. 2)
kwaad dat iem. brouwt, onheil dat hij sticht.
Gebrouwen , -bruwen, zw. ww. tr. Brouwen.
Gebruden, zw. ww. intr. Vleeschelijke gemeen-

schap oefenen.
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Gebrn(e)den. Zie gebroed.cn.
Gebrugget, bnw. i) Door een brug verbonden,
tot een brug geworden (van ijs); ook van maten.
Zie brugge.

zw . ww. intr. ; enen laten g„ iem.

zijn
zijn gang laten gaan.

Gebrukel c bnw. i) Genotvol, verheffend, zaGebrnkelijcheit . 2) genietende. 3) gebrui -

lig. —

keli'k.
Gebr ken, -bruiken, - broeken, zw. en st. ww.
trans. en intr. (met den gen.). i) Genieten, smaken,
vooral van liefde; genot hebben, vruchten van iets
zien; smaken, ondervinden, iets onaangenaams (zeldz.).
2) iemands omgang genieten ; gemeenschap hebben
met (God); als znw., omgang, gemeenschapsoefening.
3) de vrije beschikking hebben over iets ; enen laten
g., iem. de vrije beschikking laten ; iem. zijn gang
laten gaan, hem zijn zin laten doen. 4) gebruik
maken van, gebruiken, in praktijk brengen; in acht
nemen, leven naar (eene wet), enes rechts g., in de
uitoefening van een recht niet belemmerd worden;
enen laten g. 5) zich bezig houden met, zich aan
iets wijden.

Gebruker(e ), -bruikere, znw. m. Pachter, huurder.
Gebrukich, bnw. i) In het genot van; g. sijn

van, genieten (geluk). 2) meester over ; sins g., zijn
eigen baas; over zich zelf kunnende beschikken. 3)
gebrukich werden, uitoefenen, bedienen (een ambt).
Gebrukenisse, -esse, znw. vr. i Omgangg gemeenschapsoefening (met God). 2) gebruik.
Gtebrukinwe, bruikinge, znw. vr. i) Genot;
zielsgenot, zaligheid. 2) beschikking over. 3) gebruik,
gewoonte.
Gebruneert, bnw. Gepolijst; glanzig, glimmend.
;

-

Gebruseert, deelw. bnw. Goudgestikt.
Gebruuc, znw. o. r) Genot. 2) vrije beschikking.
Gebruucsam , bnw. Hetz. als g e b r u k e 1 ij c, i).
Gebruncsamheit, gebruc-, gebruyc- znw. vr.
i) Het genot van eene zaak, het recht van gebruik.
2) het oefenen van gemeenschap. — Gebruucsaf

micheit.
Gebrnncsterige, znw. vr. (vla.) van g eb ruk e r.
Gebrnnsch, -bruysch, znw. o. Geloei, van den
wind; gebrul, van wilde dieren.
Gebu. Zie g e b o u.
Gebudelt, deelw. bijw. Gebuild (brood).
Gebuer . Zie gebore en gebuur.
Gebueren, -te. Zie geboren, geboorte.
Gebuerte. Zie g eb u u r t e.

Gebugen, st. ww. — I. Trans. Buigen, krom-

men. — II. Intr. Voor iemand buigen, nijgen.
Gebuket. Zie ge b u u c t.

Gebuoken, zw. ww. intr. Buigen, nijgen.

Gebulchte, -bullichte, -balchte, znw. o. Darmen
en pens (van een dier), aas, kreng.

Gebulleert, Gebullet, deelw. bnw. Van een

„bul" of zegel voorzien.
Gebult, bnw. Bultig, oneffen; ook: gebocheld,
een bult hebbende; als znw., bultenaar.
Gebure . Zie ge buur.
Geburen . Zie geboren.
Geburich, bnw. Naburig, nabijgelegen.
Geburinne, znw. vr. Buurvrouw.

Geburst, - borstelt. Zie g e b o r s t, -borstelt.
Gebuuchsam, -buychsem, bnw. Volgzaam, min-

zaam.

Gebusemte .

Zie

geboesemte.

Gebuurt , -buket, -buct, -buyct, bnw. Een buik
hebbende (als).
Gebult, bnw. Een bult hebbende, gebocheld.
Gebuur, -buer, - boer, znw. m. i) Medewoner,
buurman, nabuur: a) een vriendelijk, hulpvaardig
mensch; een goede kennis, vriend. b) een lastig
mensch, vijand; wederpartij; enen te na gebuur
werden, iem. te na komen, hem aanvallen. 2) medeburger, burger, ingezetene. 3) plattelandsbewoner,
dorp eling, boer.
-lude, znw. m, mv. Buurlieden.
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Gebuurljjc, bnw. De buurt betreffende; gebuer-

lj/cke rechten.

Gebnnrljj c . Zie g e b o o r 1 ij c.
Gebuurman, znw. m. Buurman.
Gebnnrnede, znw. vr. Geburin, buurvrouw.
Gebnnrsam, -bursaem, bnw. i) Naburig. 2) vriendelijk, dienstvaardig. — G bnnrsamheit .
Gebnnrschap, gebuer-, geboer-, znw. vr. r)
Buurt, de gezamenlijke buren; buurtschap, gehucht.
2) nabuurschap, nabijheid.
Gebuurte, - boor/c, - borie, znw. vr. i) Buurt,
plaats waar iemands buren wonen. 2) plattelandsbevolking. 3) buurt, nabijheid.
Gebuertich . Zie geboortich.
Gecedewaert, bnw. Met „seduare" gekruid (wijn).
Gecele. Zie gese1e.
Geces, -cis, -chic, znw. o. Einde.

Gecessen, - cissen, -chissen, zw. ww. — I. Intr.
Eindigen, ophouden; tot rust komen. — II. Trans.
Tot bedaren, tot rust brengen.
Geah1ert. Zie gesiert.
Gechis. Zie geces.
Gecingelt, -singelt, bnw. Schurftig.
Gedacht, znw. 0.; gedachte, -dochie, -dechie,
znw. o. en vr. i) Denk vermogen ; geest, gemoed,
zin; stemming; in mijn g., int g., in mijn geest,
in of bij mij zelven; in sign g. comen, zijn best doen.
2) gedachte, werking van het denkvermogen; ook:
gedachten. 3) plan, voornemen, opzet. 4) herinneri ng, gedachtenis; saliger gedachten, ter goeder gedachten. 5) oo enblik.

Gedachtel c , bnw. Onzinnelijk, abstract.

Gedachteli cheit, znw. vr. Gedachte, voorstelling.
Gedachtenisse, gedecht-, znw. vr. i) Gedachte.

2) geheugen, herinnering; gedachtenis.
Gedachtich, Bedecht-, gedocht-, bnw. i) Ge
gedenkende. 2) denkende; quaetgedachtich,-dachtig,
quaeidachldch. 3) bedachtzaam, verstandig.
Gedadin g en, -Bedingen, zw. ww. — I. Intr.
Onderhandelen, een vergelijk treffen. -- II. Trans.
Door onderhandelingen tot stand brengen.
Gedades, -daeds, -daets, bijw. Steeds, bestendig,
aanhoudend; al gedades.

Gedaeeht, Bedeset . Zie gedaget, gedaket.
Gedaan, deelw. v. doen; naectgedaen, uitgekleed;

gedaen sin om, te doen zijn om.

Gedaan, deelw. bnw. Eene zekere gedaante,

vorm hebbende; wel

g., schoon, keurig; hoe g., so g.,

dus g*., aldus g., e.a., hoe-, zoodanig; g. als, na, er uit

ziende als, gelijkende op.
Gedaen , znw. Zie gedane.
Gedaende, gedende. Zie g e d a e n t e.

Gedaenheit, znw. vr. Gedaante, uiterlijk.

Gedaente, deente, dente, de, znw. vr. Gedaante,
uiterlijke vorm, voorkomen; hoedanigheid ; aard, van
een misdrijf.
Gedaenteli e, bnw. Uiterlijk.
Gedaermte . Zie g e d a r m t e.
Gedaets. Zie gedades.
Gedaetsehelike, - daedscelike, bijw. Voortdurend,
bestendig, aldoor.
Gedagedach, znw. m. Rechtdag.
Gedagellke, bijw. Dagelijks.
(pedag en, zw. ww. — I. Intr. i) Zich opdoen, gevonden worden. 2) stand houden, het uithouden. — II.
Trans. In rechte dagen of oproepen. — Geda^'ng e.
Gedaget, -daecht, deelw. bnw. Van dagen. Frisch,
krachtig, vurig, van paarden.
Gedaget, -daecht, bnw. Van chick. Bedaagd, op
leeftijd gekomen, bejaard, oud.
Ged et , -daect, bnw. Van een dak voorzien.
Gedalseh znw. o. Leven, beweging, rumoer;
ook mv., het rumoer der wereld.
Gedamast, bnw. In damast gekleed.
Gedampt, deelw. bnw. Gedempt.
Gedane, znw. vr. Gestalte, uiterlijk; gelaat.
Gedangeren, - eeren, - ieren, zw. ww. intr. Zich
verwaardigen.
-

-

-

GEDENKEN.

Gedanicheit, znw. vr. Hoedanigheid.
Gedanke, znw. m., Gedane, znw. o. Gedachte.
Gedanken, zw. ww. tr. Danken.
liedaren. Zie g e d e r e n.
Gedarjjt, bnw. i) Uitgemoerd, verveend, van
land. 2) „dart'" of veen opleverend.
Gedarmte, -daermte, -dermftte, znw. o. Gedarmte,

ingewanden.

Gedarven. Zie g e d erven.
(bede, znw. vr. Belijdenis, van het geloof.
Gade, znw. Schoffel, werktuig om te wieden.
(bededingen . Zie gedadingen.
Gfedeel, -dell, znw. o. i) Deel, gedeelte; in gedeele, ten deele ; een aantal; bijw., een gedeel, nogal,
eenigermate. 2) het iem. toekomend deel, aandeel.
3) deeling, verdeeling; g. gebieden, erfgenamen oproepen; schepenen vangedeele, te Gent, een college dat
vooral boedelscheidingen te beredderen had ; sche.penen clerc van gedeele, secretaris er van ; pensionaris van g., rechtsgeleerd raadsman er van; bode
van g.
liedeelt, - deilt, deelw. bnw. i) Gelijk verdeeld,
gelijk; gedeelt stel, gelijke kans; ook : een goede
kans. 2) niet eenstemmig, verdeeld. 3) afgezet, uit
tegen, van geruit of uit banen van ver -komend
kleuren bestaand goed; „tschaecbert dat-schilend
was lasure ende van goude gedeilt", geschakeerd. —

Gedeeltheit, in de bet. 2).

Gedeelte, -deilte, znw o. Gedeelte; sustergedeelte,
aandeel der dochter(s) in eene nalatenschap.
Gedeente . Zie gedaente.
Gedegen, deelw. bnw. Wel gedegen: i) Gezond
van lijf en leden. 2) schoon. 3) voortreffelijk. Vgl.

ongedegen.

Medeij, -deilen, -deilte. Zie ge deel; enz.
(edeinsen, zw. ww. intr. Achteruittrekken; de

wijk nemen.

Gedeisemt . Zie gedesemt.
Gedecken, -deken, zw. ww. tr. Verbergen, ge-

heim houden; verbergen, verstoppen.
Gedect, bnw. i) Gedekt, met een helm op. 2)
een dek hebbende, van een paard. 3) verborgen,
niet voor het oog zichtbaar.
Gedele, -deele, -deel, znw. m. Deelgenoot, mede
-gerchtid(o
een boedel) ; ook gedeelgenoot.
Gedelen, -doelen, -deilen, zw. ww. tr. i) Onderling dealen, verdeelen. 2) ordenen, regelen; tot stand
brengen.

Gedelf, znw. o. i) Gracht, vaart. 2) het opge-

gravene.

Gedelich, -deelich, -deilich, bnw. zl Mededeel-

zaam,

mild. 2) in dealen gaande, deelbaar; g. sign,

onder verschillende gerechtigden verdeeld worden;
ook gedeellijc. 3) deelachtig, gerechtigd tot het deelen in iets; met aen of een gen.
Gedelj c. Zie gade 1 i' c.
Gedellnc, -deelinc, znw. m. Deelgenoot, medegerechtigde; ook medegedelinc.

Gedeline. Zie gad e l i n c.

Gedolven, st. ww. tr. i) Graven, 2) begraven.
Gaden, zw. ww. intr. Wieden. — Gedereetschap .

Gedane, -dine, znw. o. i) Het bedenken, nadenken. 2) gedachte.
Gedenke i bnw. Gedachtig. Vgl. on ge de n k e.
Gedenke znw. vr. of o. Gedachtenis, herinnering.
Gedenkeijic, bnw. De herinnering van iets be-

warende.

Gedenkel' cheit, - dinke - , - denclijc - , znw. vr.
i) Herinnering, het gedenken aan. 2) geheugen. 3)
gedachte, voorstelling.
Gedenken, - deinken, -dinken, zw. ww. — I.
Intr. i) Denken. 2) gedachtig zijn. 3) in zijn geheugen bewaren; zich herinneren; een goed geheugen
hebben. 4) met eene zaak als ondw., heugen, in
de herinnering blijven; met een pers. als ondw.,
zich iets te binnen brengen, uit zijn herinnering
weten. 5) vermelden. — II. Onpers. i) Ik denk aan,
het komt in mij op. 2) ik herinner mij; het heugt

GEDENKEN.
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mij ; laet di gedenken, herinner u. — III. Trans. i)
Denken aan, over. 2) bedenken, met zijn denkvermogen omvatten. 3) bedenken, in de gedachten
krijgen, verzinnen. 4) bedenken, indachtig zijn. 5)
zich herinneren, zich te binnen brengen ; iets niet
vergeten. 6) vermelden. — IV. Wederk. Zich herinneren, gedenken.
Gedenken, znw. o. i) Het denken, nadenken;
gedachte. 2) verwachting, waan. 3) geheugen. 4)
herinnering, geheugenis.
Gedenkenisse, gedink-, gedencn-, znw. vr. i)
Geheugen. 2) herinnering, gedachtenis : a) het blijven denken aan; in g-n aen, tot een aandenken
aan ; gedachtenisviering, herinneringsfeest, ook van
de geboorte van Christus; een aandenken, gedachtenis. b) het voortleven in de herinnering, nagedachtenis. 3) in het leenrecht, belasting of cijns in
natura boven het gewone leenheffingsrecht aan den
leenheer te voldoen.
Gedenkich, bnw. Gedachtig.
Gedent, -dend, bnw. Een verdek hebbende, van
een schuit.
teder, znw. m. Wieder; gederse, wiedster.
Gederen . Zie g a d e r e n.
Gederen, -deeren, -daren, zw. ww. tr. i) Kwetsen, bezeeren. 2) kwaad doen, benadeelen, schaden;

Gedjjcslaecht, bnw. Verplicht om een dijkvak
te onderhouden; ook ged jcstaeft.
Gedjict, bnw. i) Bedijkt, van een dijk voorzien.
2) met onderhoud van een dijk bezwaard. — Ge -

beleedigen.
Gederinge. Zie g a d e r i n g e.
Gedermte . Zie g e d a r m t e.
Gederse . Zie ge der.
liederven, -darven, zw. ww. tr. Missen, ontberen ; buiten iets kunnen ; moeten missen, verliezen.
Gedesemt , - deisemt, bnw. Gezuurd, van brood.

Gedestruëren, weren, zw. ww. tr. Vernielen,
verwoesten.
Gedichte, - dicht, bnw. i) Dik, dicht. 2) dicht,
stevig; dicht (van een zeef; eene sluisdeur). 3) dicht
opeenvolgend, menigvuldig. 4) groot van omvang,
zwaar.
Gedichte, - dicht,. bijw. i) Dicht bij. 2) onophoudelijk, herhaaldelijk, telkens; in dichte drommen;
even g., zeer dikwijls; in zeer sterke mate. — Ge -

dichtelike.

Gedichte, -dicht, znw. o. Al wat te boek gesteld, op schrift gebracht wordt; de geschreven
bron waarop iemand zich beroept. — Gedicht -

spreker.
Gedichten, zw. ww. tr. i) Op schrift brengen,

beschrijven.

2) verzinnen, uitdenken.

Gedichticheit, znw. vr. Dichtheid.
Gediede, bnw . Voorkomend, welwillend.

Gediede, -dijde, bnw. Vreemd, van buiten; als
znw., vreemdeling, niet burger.
Gedieden, zw. ww. intr. Baten, van nut zijn.
Gedieden (-duden), zw. ww. tr. Verklaren, uit
-legn.
Gediën, st. en zw. ww. intr. i) Groeien, opgroeien; uitgroeien, gedijen. 2) toenemen in grootte,
getal, omvang, kracht. 3) vooruitkomen, voorspoedig
zijn, zedelijk beter worden. 4) worden; g. van,
voortspruiten. 5) het gedeech (te), het kwam (tot) ;
het liep uit op.
Gedienen, zw. ww. — I. Intr. i) Dienen, zijn
dienst verrichten. 2) aanstaan, behagen, — II. Trans.
Met den 3den en Oden nv. Bedienen, iem. ten
-

dienste staan.

Gedienstachtich, gedienstich , bnw. Enen g
tot iemands dienst bereid, dienstwillig voor iemand.

.,

— Gediensticheit.
Gedierte, znw. o. Gedierte.

Gediet, bnw. Zie g e d i e d e.
Gedist, -diede, znw. o. i) Volk, volksmenigte;
het mindere volk; krijgsvolk; lieden; ook: geslacht.
2) menigte, aantal.
Gedietschen, -duutschen, zw. ww. tr. In het
Dietsch vertalen.
Gediffineren, -ieren, zw. ww. tr. Bepalen, beslissen.
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dij cte, znw.
Gediken, zw. ww. tr. Bedijken, indijken.

Gedicke, bijw. Herhaaldelijk, telkens weer.
Gedilt, bnw. Met dille gekruid.
Gedinge, -dinc, znw. o. i) Rechtsgeding; het
voeren er van; de rechtszitting; plechtige vergadedering voor hooge aangelegenheden ; int g. comen,
in rechte verschijnen, een geding voeren; gemene
g., de op de bepaalde -dagen gehouden rechtszitting;
voorspraak; in enes g. sijn, iemands partij opnemen,
een goed woord voor iem. doen; ronder g., zonder
twist; ook: strijd, spiegelgevecht, tornooi. 2) rechtsgebied; rechtszitting; rechtbank. 3) verdrag, accoord.
4) geraas, drukte, gewoel. 5) oponthoud, uitstel, —

Gedin^gehuus,- -stoel, -tale.

Gedingen,
pleiten.

zw. ww. intr. Een rechtsstrijd voeren,

7Gedinc, -dinken . Zie gedenc, - denken.
Gedochte, -ich. Zie gedachte, -i c h.
Gedochtich, bnw. Geduldig, lijdzaam. — ge dochticheit (-ducht-).
(bedoden, zw. ww. tr. Dooden; te niet doen.

Gedoemen -doumen, - domen, zw. ww. tr. Oor deden, beoordeelen.
liedoen ? -doon, st. onr. ww. -- I. Vervangend
hulpww. — II. Trans. i) Doen, verrichten. 2) maken,
doen, laten, veroorzaken. 3) in een zekeren toestand
brengen. 4) doen, brengen, ergens. — III. Intr. i) Handelen, te werk gaan. 2) het doen of stellen met. 3) te
doen, te maken hebben. 4) het maken, het hebben.
Gedoente, znw. o. Gedoente, bedrijf.
Gedoge. Zie gedooch.
Gedogeljjc, gedooch-, bnw. ril Lijdzaam, geduldig; zachtzinnig. 2) te gedoogen, te dulden, ver
i). -draglijk.—Geo,bw(indt.
Gedogen, -doogen, zw. ww. — I. Trans. i) Dulden, lijden, verduren: als znw.; lijden. 2) gedoogen,
toestaan, toelaten. — II. Intr. i) Lijdelijk zijn, eene
lijdelijke rol spelen; als znw., lijdelijkheid; zich verdedigen, pareeren (een aanval). 2) lijdzaam, geduldig
zijn. 3) het uithouden. — III. Wederk. i) Geduld
hebben, zich inhouden; met van, zich onthouden;
laet u g., heb geduld. 2) gedoogen, toestaan.
Gedogen, onr. st. ww. intr. i) Goed zijn, geschikt
zijn. 2) met het als ondw., goed zijn voor iem.
7Ged0g enisse, gedooch-, znw. vr. Toestemming,
goedvinden.
Gedogich, bnw. Lijdzaam, geduldig. — Gedo-

gicheit.
Gedoginge, znw. vr. Het verduren of uitstaan

van iets.
Gedolen, zw. ww. tr. Dulden, verdragen (oostmnl.).
Gedolen, zw. ww. intr. Dolen, dwalen.

Gedolinge, znw. vr. Dwaling, verwarring, be-

roering.

Gedonden, deelw. bnw. Opgezwollen.
Gedooch, znw. o., Gedoge, o. (en

vr. ?). i)

Lijden, pijn. 2) het toelaten, het niet beletten. 3)
verlof, toestemming, wil; bi uwen gedoge, met uw
verlof, met uw welnemen; bi den gedoge ons Heren,
bi Gods gedoge, bij de gratie Gods.
Gedoochlijc, enz. Zie g e d o ge l ij c.
Gedoochsam, - samich, bnw. i) Lijdzaam, ge-

van God, goedertieren, lankmoedig. 2) lij delijk, volgzaam. — Gedoochsamheit, -sa

duldig;

micheit (in de bet. I), Gedoochsamlike.

-

Gedoon, znw. o. Geklank, geluid, gezang.
Gedoot 1 geedoot. Zie gad o o t.
Gedoot , deelw. bnw.; znw. Gestorvene.
Gedootheit znw. vr. Algeheele vernietiging of
onderwerping der zinnen aan den geest.
GFedornet, -dornt, -dorent, bnw. Met dorens of

stekels bezet.

Gedorren, onr. st. ww. intr. Durven.
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Gedorsten, ZW. ww. intr. Dorst lijden.
liedos, znw. o. Een pak kleeren ; een bontei

mantel (?).

liedossen, zw. ww. tr. Stuk slaan of stooten.
liedent, -dolt, znw. o. i) Geduld. 2) geestkracht
uithoudingsvermogen ; kracht, macht.
Gedrach, znw. o. i) Gedrang. 2) bedrag, beloop
na Bedrage, naar gelang, in verhouding.
Gedracht, znw. vr. Getuigenis in het nadee
van iemand. Vgl. b e d r a c h t.
Gedrachtich, bnw. Vruchtbaar; g. van vruchten
Gedraet, bnw. Zulke draden hebbende als dooi
eene bepaling wordt aangewezen.
Gedraeyt, -drayt, -draet, deelw. bnw. Gedraaid
door draaien. bewerkt, op de draaibank gemaakt.
Gedrage, znw. Toestand, positie.
Gedragen, st. ww. -- I. Trans, z) Dragen; ver
zich hebben, koesteren. 2) bevatten, be--dragen,i
helzen, inhouden. 3) baren, voortbrengen. 4) oedragen, beloopen. — II. Intr. i) Zich uitstrekken, zich
richten. 2) gestemd zijn; te samen g., overeen g.,
overeenstemmen. 3) als wederk. — III. Wederk.,
hem des g. ant, te enen, in een bepaald geval naar
iemand verwijzen.
Gedrang, - drenke, -drenc, znw. o. De eene of
andere drank.
Gedranc, -drang, znw. o. i) Gedrang, toeloop
van menschen. 2) drang, dwang, geweld. 3) benauwd.
heid, nood, angst.
Gedreich, -dreech, znw. o. Bedreiging.
(bedrei en, zw. ww. tr. Dreigen.
Gedrenke
. Zie gedranc.
Gedrepen, st. ww. tr. Treffen, roeren.
GedT1e, telw. Drie bij elkaar.
Gedringe, znw. o. Gedrang, toeloop van volk.
Gedringe, bnw. Eng, nauw (oostmnl.).
Gedringen, st. ww. — 1. Trans. z) Dringen,
iem. trachten weg te duwen. 2) dringen, door drang
ergens toe brengen. 3) opdringen, aansmeren. —
II. Intr. i) Indringen of opdringen tegen iem. 2)
door eene menigte heendringen.
(bedrinken, st. ww. tr. Drinken.
Gedriven, st. ww. tr. i) Drijven, jagen. 2) maken,
bewerken, tot stand brengen.
Gedroch, znw. o. i) Bedrog. 2) bedrieglijke ver schï ning, spook; droomgezicht; alfsgedroch.
Gedrochnisse. Zie gedrogenisse.
Gedrochte, -drocht, znw. o. Spookverschijning,

visioen; benauwende droom.

Gedroeven, zw. ww. intr. Bedroefd, terneer
zijn.

-geslan

(bedrogen , zw. ww. tr. Drogen, afdrogen.
Gedrogenisse, gedroch-, znw. vr. Spookverschij-

fling, droomgezicht.

Gedroget, -droocht, deelw. bnw. Gedroogd;
gedrogede herinc.
Gedrom, -droom, znw. o. Gedrang.
Gedromen, zw. ww. tr. Dringen, doen doorri ngen .
Gedromen, zw. ww. tr. Droomen.
Gedronken, deelw. bnw. Dronken.
Gedronten, deelw. bnw. Gezwollen, opgezwo llen.
Gedroom. Zie gedrom.
Gedropelt, -droj elt, -drój5t, bnw. i) Gespikkeld.
2)

als een droppel,

hangen.

in droppels; g. aen dat gras

Gedru, znw. o. Gedreig.
Gedruo, znw. o. i) Geweld, op iem. geoefende

druk.

2)

druk, droefheid, leed.

Gedrncken, zw. ww. tr. Verdrukken.
Gedruckicheit, *gedruckinge, znw. vr. Ver

-druking.

Gedruusch, -drusch, -druus, -druys, znw. o. i)

Gedruisch, geraas. 2) vaart; onstuimigheid. 3) stormwind, wervelwind. 4) gedrang.
Gedsat. Zie god sat.
Geducht, deelw. bnw. i) Van duchten. Gevreesd,
geducht. 2) van hem duchten. Beducht, bevreesd, bang.

Gednchtich, bnw. Hetz. als ge d u c h t,
Gednchticheit. Zie gedochticheit. i).
Geduer. Zie geduur.
Gedulde% zw. ww. tr. Dulden, verdragen.
Geduldlch, bnw. Geduldig, lijdzaam. — Geduldicheit.
Gedult, znw. vr. en o. Geduld.
Gedunken, zw. onr. ww. onpers. Dunken.
Gedttppelt, deelw. bnw. In tweeën verdeeld.
Geduren zw. ww. intr. --I. Met een pers. als

ondw. i) Het uithouden, standhouden; hetgeduren;
g. vore, jegen, tegenover iem. standhouden ; vore iet
g., iets doorstaan. 2) blijven; blijven leven; stil blij
vertoeven; met iets voortgaan, volharden; enen-ven,
laten g., iem. met rust laten. — II. Met eene zaak
als ondw. x) Duren, voortduren; inig., op den duur.
2) het uithouden, bestand zijn. 3) blijven bestaan,
in wezen blijven; doen g., in stand houden; goed
blijven, niet bederven.
Gedurende , deelw. bnw. van geduren. i) Bestand tegen den tijd. 2) voortdurend, eeuwig; als
bijw. ; van ruimte, aldoor, overal; „van Biervliet tot
Bone (Boulogne) toe ghedurende".
Gedurende deelw. bijes. van duren. Durende,

achtereen.

Gedurentheit, znw. vr. Voortduring; tot eeuwi-

ten eeuwigen dage.
Gedurich, geduer-, bnw. i) Volhardend, standvastig; stout, onverschrokken, flink. 2) bestendig,
duurzaam; ewich g., voorgoed, voor eeuwig. — Ge.

ger g.,

duricheit.

Gednnr, -duer, znw. 0.; Gedure, znw o. (en
vr.
r) Bestendigheid, duur; int g., op den duur.
2) bestendigheid, rustige stemming.
Geduurloc, bnw. Van duur, duurzaam. — Ge
?).

-dnrljcheit.

Gedaurlike,

Met volharding, met moed.
Geduurnisse,btduer, znw. vr. Duur.
Geduut , znw. o. Heldere klank; genoegen (? vgl.

melodie).

'Geduutschen, -duytschen. Zie gedietschen.
Gedwade. Zie g e d w e d e.

Gedwaen, st. ww. tr. Wasschen, reinigen.

Gedwanc, znw. o. Dwang, last, kwelling.
Gedwas, znw. o. i) Dwaasheid, ijdelheid. 2)
droombeeld, hersenschim, zinsbegoocheling; een niet;

alfsgedwas.

Gedwasnisse, gedwes-, znw. vr. Hetz. als g edwas.
liedwede, -dwade, -dwee, bnw. Mak, zachtzin-

nig, meegaande, gedwee.
Gedweerst. Zie d w e r s e n.

Gedweg en, deelw. bnw. Rein, zuiver; sierlijk,

netjes gekleed.

Gedwesnisse. Zie g e d w a s n i s s eGedwin en, st. ww. tr. i) Beheerschen, overheerschen, dw
ingen tot zijn wil. 2) dwingen, nood
-taken.
Geëbbet, deelw.; het is g., het is eb.
Geecht, geëchtich, deelw. bnw. Echt, wettig, van
Linderen en gehuwden.
Geechtet, deelw. bnw. Van eene zekere rechtelijke soort.

GFeedoot. Zie gad o o t.
Geëenradigen, zw. ww. wederk. Vast besluiten;
ieelw., vast besloten.
Geeert. Zie er d e n.
Geëert, geert, geheert, deelw. bnw. Geëerd, ge .ien, eer genietende; ook als vereerende toevoeging.
— Geëertheit.
Geëiert, bnw. Met eieren toebereid.
Geëinden. Zie g e ë n d e n.
Geëischen, -eeschen, -heischen, zw. ww. tr. i)
rischen, vorderen, vragen. 2) vernemen, bevinden.
Geel. Zie geheel.
Geel. Zie geil.
Geel, gelu, bnw. Geel;
- Geelhert (gelu.).

blond; gelu blont. -

GEGAEN.

GEELACHTICH.

Geelachtich, gelu-, bnw. Geelachtig.
Geelg$8t, bnw. Bedorven, van haring.
Geelgieter, gelu-, znw. m. Geelgieter.
Geelgorse , gelgurse, znw. Geelgors, een vogel.
Geels pt, gelu-, bnw. Geelgestreept.
Geelsuc t, gelu-, znw. vr. Geelzucht, geluw. -Geelsuchtich.
Geelvaruwich, -varwich, bnw. Geelkleurig.
In. Zie gene.

len, onb. vnw. Geen. Uit n e geen, z. aid.;

een noch geen, in het geheel niet.

Geenbec, znw. m. Gaper.
Geënde, -en. Zie g e h e n d e, -en.
Geonden, - einden, - benden, zw. ww. — I. Trans.

Ten einde brengen, eindigen; doen ophouden. —
II. Intr. Ten einde loopen, ophouden.
Geënge. Zie geïnge en gehinge.
Geëng 1ent, bnw. Van verstand, van zin; wijs
geëngient (i 6de eeuw).
Geenich. Zie genich.
Geenrehande, -ram, -lege, -conne, bnw.
Geenerlei.
Geens 2 bijw. Niet eens.
Geenside, bijw. Aan gene zijde (van).
Geens8ins, -sens, bijw. Geenszins.
Geenst. Zie genst.
Geenstilts, bijw. Nooit.
Geent, 2ie gen t.
Geënt. Zie enten.
Geënt, gehent, bnw. Een achterste hebbende (als);
ghehent na den laoen.
Geer, znw. Zie g e r e.
(leer, bnw. Zie g e h e e r.
Geer znw• m. i) Speer, werpspiets; navelteer,
aelgeer. 2) in een punt uitloopend stuk land of strook
grond; verklw. geerkijn. Vgl. ge r e.
Geerde. Zie gaerde.
Geerde, znw•, vr. Since G., de heilige Gertrude,
ers; Sante Geerden minne, naam
patrones der reizig
van een afscheidsdronk.
(eerde, gerde, znw. vr. Begeerte, verlangen.
Geëren, geëeren, zw. ww. tr. Eeren, vereeren.
Geeren. Zie geren.
Geeren, bijes. , Zie g e r n e.
Geërf geërfde. Zie geërve, geërvet.
Geërfgename, geve-, - naem, znw. m. Medeerfgenaam; ook: erfgenaam.
Geërfnesse, gerf-, znw. vr. Te verdeelen erfenis; erfenis.
Geërft. Zie geërvet.
Geërgeren, zw. ww. tr. Slecht maken; als.
wederk., slecht worden.
Geeringe. Zie gaderinge.
Geercamer. Zie gerwecamer.
Geerme geerne. Zie g e r m e, g e r n e.
Geernae gernaet, znw. vr. Garnaal.
Geërren, zes. ww. tr. Boos maken.
Geers, geerst. Zie gras, gerst.
Geert. Zie g e ë e r t.
Geerte, gerte, znw. vr. Begeerte.
Geernsel. Zie gerwesel.
Geervalke, ger-, gere-, gier -, znw. m. Geervalk,
giervalk.
Geërye, gerve, znw. m. Medeërfgenaam; erfgenaam.
GeërYe, geherve, geërf, znw. o. Erfdeel.
(}terpen, zw. ww. tr. Eene vaste woonplaats
bezorgen aan.
Geërvet, geërft, gearft, bnw. Geërfd, een erf of
vast goed in eigendom hebbende; znw. m. mv., eigenaars van onroerende goederen, ingelanden.
Leerwen. Zie gerwen.
Geesele. Zie gesel e.
Geest, znw. m. i) Geest, van God en het denkend en voelend wezen in den mensch. 2) het levens
dier. 3) het hoogere leven-beginslmch
in den mensch, in tegenstelling met het leven der
zinnen, het vleesch. 4) a ingeboren aanleg, zoowel
me

,

'

,
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om het bovennatuurlijke te vatten als het stoffelijke,
geest, verstand, vernuft, talent; iemand met ver
vernuft. 5) een hooger wezen, Heilige Geest,-standof
ook : liefdadigheid ; liefdadigheidsgesticht, Heilige•
geesthuis. 6) een geest, spookverschijning.
geest, znw. vr. en m. Dorre onvruchtbare grond;
hooge en droge grond, hooge zandgrond, vooral
langs de duinen.
Beste, geste, yeeste, geest, znw. vr. i) Geschiedverhaal, geschiedenis; geesten malen, historie
schilderen. 2) geschiedkundig feit, voorval,-stuken
gebeurtenis.
Geestelijc, geestloc, gest-, bnw. i) Geestelijk,
slechts met , den geest waarneembaar. 2) naar den
geest. 3) tot den geestelijken stand behoorende of
daarop betrekkelijk ; znw. geestelike. 4) geestelijk
levende, vroom, godvruchtig.
Geestelijcheit, znw. vr. i) De wereld der onzienlijke dingen. 2) geestelijkheid, geestelijke stand.
3) vroomheid, godsvrucht, geestelijk leven.
Geestelike, bijw. i) Naar den geest, geestelijk.
2) vroom, godvruchtig.
Geesten zw. ww. — I. Intr. Ademen, (door een
d zijn. — II. Trans. Met den heiligen
geest) beziel
geest vervullen.
Geesthuus, znw. o. Heiligegeesthuis r liefdadig
-heidsgtc.
Geestich,, bnw. Geestelijk, onzinnelijk, godvruchtig; dat geestige, het geestelijk element in den mensch.

— Geesticheit.
Geestinge, znw. vr. Bezieling door den geest.
Geestlaat, znw. o. Geestgrond.
Geesttiende, znw. vr. Tiende van geestgrond.

Geet, { eeten. Zie geit, g e i t ij n.
Geet, znw. o. Wacht, nachtwacht. Vgl. a w e .e t.
GeëteII -eeien, -heden, st. ww. tr. Eten; doe hi

geat, toen hij gegeten had.
Geeltwen, geuwen, zw. ww. intr. Geeuwen, ga-

--- Geeuwer, Geeuwinge.
Geëwicht, deelw. bnw. Levenslang aangesteld.
Gefaelgeert, falgiert, deelw. bnw. Valsch, trouweloos.
Gefalen, zw. ww. intr. Afwijken, afdwalen.
Gefaescht, Gefenjnt. Zie ge v-.
Geflgureert. Zie figure ren.
Ge g'u urt, -uert, bnw. Eene zekere gedaante
hebbende.
Gefineert, deelw. bnw. Fijn.
Gefinen, zw. en st. ww. intr. Ophouden, uitscheiden.
Geflneren, zw• ww• tr. i) Leveren, bijeenbrengen. 2) leenen, geld; eene leening sluiten.
Gefluweelt, bnw. In het fluweel gekleed.
Gefondeert, deelw. bnw. i) Gegrondvest. 2) van

pen.

menschen, vast in, gehecht aan; in Gode gefundeert;
in iets doorkneed.
Geformeren, zw.ww. tr.Vormen, maken, scheppen.
Gefortuneert, bijw. Door het geluk begunstigd,
fortuinlijk.
Gefreteleert, ferteleert, bnw. Geruit.
Gefringet, bnw. Met franje bezet.
Gefriseert. Zie frotseren.
Gefronst. Zie fronsen.
Gefuert, bnw. Geprijsd.
Gefugelt. Zie gevogelt.
Gega -gaet, znw. m. i) Genoot, gelijke; sonder g., weergaloos, onvergelijkelijk. 2) mannetje of
wijfje van mensch en dier. 3) (manlike) gegaden,
gegaen, teelballen.
Gegade, znw. o. Soort, gezegd van voortbreng
natuur.
-selndr
e -gene, -gaden, znw. o. Kamer,
r.
vertrek, : kelde
Gegaden, zw. ww. intr. Paren.
Gegaderen, zw. ww. tr. Vergaderen, verzamelen.
GegaefE. Zie gegavet.
Gegaen, gangen, onr. st. ww. intr. Gaan, loopen;
tote ic aldaer gega, gegaan ben.

-
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GEGAER.

GEHEER.

Gegaer. Zie gegare.

(}egaet, deelw. bnw. Met gaten, gaten hebbende.
Geganst, deelw. bnw. Hersteld, gezond.
(legar, bnw. Klaar, gereed.
(legare,., Baer, znw. o. i) Wapenrusting. 2) Ideeding, kleedij ; ambtsgewaad, ornaat; ook gegerwe
(oostmnl.).
Gegalt, bnw. Met gal gemengd.
( agape znw. o. Het opsperren van den muil.

Gegeert, bnw. Met geeren (van een kleed).
Gegeegt, deelw. bnw. Bezield, vervuld.

Gegelden, st. ww. tr. Betalen, voldoen.
Gegelt, bnw. Van geld voorzien.
Degen (zeldz.), voorz. Hetz. als j e g e n.
Gegenode, Gegenwaert. Zie j e gen -.
Gegerstelt, deeles. bnw. Gegist.

Geglft, deeles. bnw. Met geschenken begiftigd.
Gegissen, zes. ww. tr. Gissen, vermoeden.
Geglent, bnw. Omrasterd, omheind.
G gloeyet, -gloeyt, -gloyt, deelw. bnw. Gloeiend.

Weklosen. zw. ww. tr. Verklaren, uitleggen.
Gegod, bnw. Vol van God (myst.).
.Gegoeden, zes. ww. tr. Goederen aan ism. toeWijzen; iem. iets schenken.
Gegoet, bnw. Goed met elkaar, weer goed op

iemand.

Gegoet, deelw. bnw. i) Vaste bezittingen hebbende; als znw., grondeigenaar. 2) een zeker inkomen hebbende; snode g., weinig te verteren hebbende; in kerken g., eene kerkelijke bediening hebbende.
Gegolnen, zw. ww. tr. Zorg dragen.
Gegonnen, onr. st. ww. tr. Vergunnen, toestaan.
Gegorde, znw. o. Gordel; buikriem, singel.

Gegorden, zw. ww. tr. Gorden.

Gegort, bnw. Een gordel of riem dragende.
Gegorwe. Zie gegare.

hebbende

(van

Gehaer, znw. o. De hoofdharen.
Gehaer, bnw. Gehaard.

Gehaerden . Zie geherden.

Gehaerschaert, gehaert-, deelw. Gepijnigd, ge-

marteld.
Gehaert, - keert, -hart, bnw. Gehaard.
Gehaest, deelw.; g. hebben, bespoedigen.
Gehaesten, zw. ww. intr. Zich haasten.
Gehaet, deelw. i) Pass., gehaat. 2) Act., gehaat

wapens.

Gehalen, zw. ww. tr. i) Halen. 2) bijeenhalen.
3) behalen, verkrijgen. 4) in rechte bewijzen, staven.
Gehalsbant, bnw. Een halsband of ketting omhebbende.
Gehalsbercht, bnw. Geharnast.
tehalset, - halst, bnw. Een hals hebbende (als);
g. als een Paert, na den drake.
Gehalsslaecht . Zie h a is s l a gen.
Dekamen , zw. ww. tr. Bevatten, begrijpen.
Gehamert, bnw. Met een strijdhamer gewapend.
Gehanden . Zie g e a n d e n.
Gehange l znw. o. Deurhengsel, scharnier.
Gehange, bnw. Genegen, overhellende tot.
st. ww. tr. Omhangen, behangen.
Gehanset, deelw. bnw.; gehansede liede, leden

Gehangen,

van eene hanse of gild.
Gehaat, bnw. Handen hebbende (als) ; langeg.;

geaermt ende gek. na den man.

Gehantsam, bnw. Gemakkelijk te behandelen,
-- Gehantsamheit .
Gehantsamlijc, bnw. Handelbaar, handzaam. —

handig, handzaam.

Gehantsamlike.
Geharden, - harmen . Zie geherden, -hermen.
Geharnascht, nast, -nisi, bnw. Geharnast.
Geharst, Gehart . Zie g e h e r s t, g e h o r t e t.
-

deelw. bnw. Van gegoten ijzer of

meta al .

Gegout, deelw. bnw. Verguld.
Gegraven, -greven, deelw. bnw. Gegraveerd,
geciseleerd, gedreven.
Gegraven, st. ww. tr. i) Graven. 2) begraven.
3) graveeren, in steen snijden;; ook gegraveren.
Gegreint, deelw. bnw. Rood geverfd, rood.

Gegrieven, zw. ww. - tr. Kwetsen, verwonden.

Gegripen, st. ww. tr. Aangrijpen, vastgrijpen,
beetpakken; sine vaeri g., ondernemen; met eene
zaak als ondw., overvallen, aangrijpen.
Gegroeft, deelw. bnw. Uitgehold, hol.
Gegroeyen, zw. ww. intr. Groeien, wassen.
Gegroeyt, bnw. Begroeid, groen.
Gegroet, -gruet, deelw.; weest gegroet.
Gegroet, znw. o. Het maken van buigingen
voor iemand.

Gegroete, znw. vr. Hartelijke groet.
GFegroeten, -gruelen, zw. ww. tr. Groeten, aanGegronaen, -gronderen, zw. ww. tr. Gronden,

spreken.

peilen; doorgronden, begrijpen.

Gegroten, zw. ww. tr. Begrooten, de hoegrooteener som bepalen.
Gegroveert. Zie g r o v e r e n.
Geh abiteert, -abiteert, bnw. Gekleed; in gala,

heid

in vol ornaat.

Gehachelt . Zie gehackelt.
Gehacht. Zie achten en h a c h t e n.
Gehachten . Zie geachten.

ww. tr. Uithouden, ver

Gehaenbalot, bnw. Hanebalken
een huis).

Gehackelt, - hachelt, deelw. bnw. Uitgetand, van

metaal.

-kayen, zw.

of hengsel voor-

Gehayen . Zie g e h a e y e n.

Gegeselen, zes. ww. tr. Geeselen.
Gegeven, st. ww. tr. Geven.
Gegieten, st. ww. tr. Gieten, eene vloeistof,

Gehaeyen,

een haak

hebben, haten.

Gegerwe, -garve, - vrwe. Zie g e g a r e.

Gegoten,

Gehaezt, bnw. Van
zien.

Gehart, deelw. bnw. Gehard, bestand tegen ontbe ri ng.

Gehartich . Zie geh ertich.
(Ghat, -hadt, bnw. i) Act., vijandschap koesterende jegens; met een mv. ondw., in vijandschap,
in veete. 2) pass., gehaat (bij, in den datief of met
eene bep. met van of met).
Gehaten, zw. ww. tr. Haten.
Gehatich, bnw. Hatelijk, onaangenaam.
Gehavent, deelw. bnw. Schoon, netjes, sierlijk.
Gehavet, bnw. Have hebbende, gegoed.
Gehavich(t) . Zie gehaefdich.
Gehebben , zes. onr. ww. — 1. Trans. Hebben.
— II. Intr. Stand houden, tegen iem. op kunnen.
Gehebbet . Zie ebb e n.
Geheefselt, bnw. Gezuurd, van brood.
Geheel, geel, bnw. i) Gezond, welvarend. 2)
gaaf, ongeschonden; ongerept, maagdelijk. 3) in zijn
geheel, waarvan niets is afgenomen, gansch ; int
geheile, ganschelijk; g. hoir, erfgenaam voor het
geheel; enen g. s jn, zich geheel naar iem. schikken.
4) onkreukbaar, trouw, oprecht; in dogeden geel, vol
goede hoedanigheden. 5) zuiver, louter.
Geheel, -heil, geel, bijw. Geheel en al, volkomen.
Geheelheit, znw. vr. i) De gezamenlijke som.
2) eenheid, het vormen van een geheel. 3) zuiverheid, reinheid, van het lichaam en den geest.
Geheelhertich, bnw. Innig.
Geheellike, gehelike, geheilike, geellike, ge/ze-

-dragen.

Gel^aefdich, yhaefdich, -havedich, -havich(t),

bnw. In goeden staat, aap de vereischten voldoende.
Gehaect , bnw. Van een haak (haken) voorzien.

lent-, gehelich-, bijw. Geheellij k, geheel en al.
Geheelsam.. Zie ongeheelsam, ongeneeslijk.
Geheelt, deelw. bnw. i) Vereenigd, verbonden,
2) in zijn geheel, onverdeeld, volkomen.
Geheer, bnw. i) Van personen, aanzienlijk; roemrijk. 2) van zaken, heerlijk, uitstekend, voortreffelijk.

Geheer . Geheert. Zie g e h i e r e, heren.

GEHEET.
Geheet, -heit, znw. o. Gebod, bevel; wil, van God.
Geheet, geëet, deelw. Beëedigd. Zie e den.
Gehefdeeeht , bnw. Gezuurd, van brood ; ook

geheffet, ehefseli (-hee/self).

Geheffen, st. ww. tr. Optillen.
Geheget. Zie h e gen.
Geheyen, zw. ww. tr. Bespringen (eene merrie).
Gehemde. Zie g e k e n d e.
Geheilicheit. Zie geilicheit.
Geheilicht, bnw. Geheiligd, gezegend; door God
uitverkoren; heilig. — Geheilieh(t)heit.
Gehelde, znw. vr. Bewaring.
Gehelden, zw. ww. tr. Neigen, op iets richten.
Gehele. Zie geheel , bij w.
Gehelen, zw• ww. tr. Verzwijgen, verhelen; zon.
der obj., zwijgen.

Gehelicht. Zie geheilicht.
Gehelmt, bnw. Met een helm op ; ook : door

helm gedekt, van een geslachtswapen.
Gehelpelijc, - hulpel jc, bnw. Behulpzaam.
Geholpen, gelpen, -huljien, st. ww. tr. en wederk.
— I. Trans. Helpen, bijstaan; helpen, baten. — II.
Wederk. i) Voor zichzelf zorgen. 2) hem g. met,
zich bedienen of gebruik maken van. 3) zich vergenoegen, tevreden zijn met.
Gehelper,, -huljber, znw. m. Medehelper.
Gehelpich, -hulj5ich, -helbsam, bnw. Behulpeen

— Gehelpsamicheit (gehuljb-).
Gehelt, deelw. bnw. Geneigd, genegen.
toehemel , znw. o. Hemel, dak, zolder.
Gehemelt, bnw. Eene zoldering of hemel heb-

zaam, hulpvaardig.

bende.

Gehemelte, - hemelt, znw. o. Zoldering.
Gehemt, bnw. Een hemd aanhebbende.
Gehende, - hinde, -ïnde, - heinde, gehent, yhende,

gende, ginde, bijw. en voorz. — I. Bijw. Nabij, in
de buurt; op — na; in corten tiden gepinde, op een
kort poosje na; in velen, in verren gepinde, op verre
na, bij lange na niet; bi niewete gepinde, zoo dicht
mogelijk, op zoogoed als niets na; van tijd, nabij.
— II. Voorz. Nabij.
Gehenden, - hinden, zw. ww. tr. Ter hand stellen ; toezenden.
Gehenden - hinden, -ënden, zw. ww. intr. Naderen, komen bij.

Gehenge, -hinge, znw. vr.; gehene, o. i) Toestemming, verlof; s jn g. doen: a) zijne toestemming
geven. b) door zijn wil tot stand brengen. 2) wat
men wil, zooveel als men wil. 3) macht.
Gehenge, znw. Hengsel (oostmnl.).
Gehenge, -hinge, bnw. Aangenomen, erkend.
Vgl. genge (ginge).
(Geehengelij e bnw. Toegevend, inschikkelijk.
Geheugen, - hingen, zw. ww. tr. i) Gedoogen,
toestaan, verdragen, uithouden; goedvinden, bepalen,
als znw., wil, toestemming; met God als ondw.,
gehengen, laten geschieden; met een dat., toelaten,
toestaan, veroorloven; inwilligen, genoegen doen;
enen rechts g., iem. recht laten wedervaren. 2) iets
uitwerken, tot stand brengen.
Gehengenisse, gehinge-, gehenc-, geheng-, znw.

vr. i) Toelating, lijdelijkheid. 2) toestemming, ver gunning, gunst. 3) macht, kracht, met een gen.,
kracht tot iets.
Gehengent, -hingent, bijw. Met een vischhaak
of hoek voorzien.
Gehenger,, -hinger, znw. m. Hij die iets toelaat.
Gehengich, -hingich, bnw. Ondergeschikt, onder.
danig.
Gehent. Zie enten.
Gehenxt, bnw.; wel g., op een flinken hengst
rijdende.
Geherbergen, zw. ww. — I. Trans. Herbergen.
-- II. Intr. Een onderkomen vinden, gehuisvest
worden.
Geherde, bijw Hard, luid.

Geherden,

-harden, -haerden, - heerden, zw.

ww. tr. — I. Trans. Uithouden, uitstaan, verduren;
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GEHOOR.
volhouden.
bieden.

— II. Intr. Stand houden, tegenstand

Geherdieh, bnw. Flink, tegen vermoeienis bestand.
Geberm, znw. o. Rust; themelscheg., de eeuwige

rust.

t ehermen, -harmen, -haermen, zw. ww. -- I.

Intr. Rusten, rust genieten ; enen laten g., iem. met
rust laten; iet laten g., iets laten rusten, laten blijven.
— II. Wederk. Rusten, zich rustig houden.
Gehermich. Zie o n g e h e r m i c h, onrustig.
Geherst, -harst, bnw. Met hars besmeerd.
Geherst, deelw. bnw. ; geperst broot, geroosterd
brood.

Gehort. Zie herten.
Gehertet, -hert, -hart, bnw. i) Een hart hebbende
(als).

2)

moedig, onverschrokken.

Gehertich, - rticln- bnw. Hetz. als g e h e r-

tet,

2).

Geheten. Zie g e ë ten.
Geheten, : heeten, st. ww. tr. Bevelen, gelasten.
Geheuchnisse. Zie gehoochnisse.
Geheven, deelw. bnw. i) Gerezen, gezuurd. 2)

gezwollen, opgezet. 3) g. ambacht, een in leen
vangen ambachtsheerlijkheid of schoutambacht.

ont-

Gehiere, -hier, -heer, -huer, ghier, bnw. Lief,

zachtzinnig, vriendelijk; liefelijk, zacht; lief, dierbaar.
Gehilict, deelw. bnw. i) Gehuwd. 2) behuwd,
aangehuwd.
Gehinde, -en. Zie g e h e n d e, -e n.
Gehinderen, zw• ww. tr. Hinderen, deren.
Gehinge, -en. Zie g e h e n g e, -e n.
Gehint. Zie gekende en enten.
Gehitsich , bnw. Voortvarend, d ri ftig (oostmnl.).

— Gehitsicheit.
Gehitten, zw. ww. -- I. Trans. i) Treffen, er

in slagen iets te krijgen. 2) iets gedaan krijgen. —
II. Intr. Het geluk hebben te.
Gehiwen. Zie gehuwen.
Gehochte, -kuchte, znw. o. Gehucht; gesticht,
de gezamenlijke bij elkaar hoorende gebouwen.
(behoeden, -hueden, -hoen, zw. ww. — I. Trans.
Behoeden, beschermen. — II. Intr. Zich wachten of
op zijn hoede zijn voor (m. d. gen.). — III. Wederk.
i) Zich in acht nemen; zich hoeden, zich wachten
voor (m. d. gen., of van, vore, jegen) ; zich onthouden van, iets nalaten. 2) ergens op verdacht zijn,
iets vermoeden of verwachten.
Gehoet 9 - hoedt, bnw. Een hoed ophebbende.
Gehoect , bnw. i) Een hoek makende. 2) hoekig.
Gehoefslaecht, deelw. bnw. Zie hoefslagen.

Gehogen, -hoegen, -huegen, - heugen, zw. ww.

— I. Intr. Zich herinneren, gedachtig zijn aan. —
II. Trans. Zich te binnen brengen. — III. Onpers.
Ik herinner mij, mij heugt.
Gehogen. Zie geogen.

Gehoget, -hoocht, -huecht, deelw. bnw. van
hogen. Verheven, groot, geëerd.
Gehoget , -hueget, -hoocht, deelw. bnw. van ge.
Bogen; g. sin, ergens op bedacht zijn.
Gehoict, -huyct, -huuct, bnw. Een kapmantel
omhebbende.

Geholt, -hult, -hoolt, deelw. bnw. Uitgehold, hol.
Gehonen, -hoonen, zw. ww. tr. Misleiden, bedriegen; verleiden, te schande maken.
Gehonicht, bnw. Met honing gemengd
honingzoet, liefelijk.

of bereid;

Gehoochl}]c, -huechljc, bnw. ; gehooehlike cracht,
de kracht van het geheugen. — Gehooehlike, in
of met het geheugen; g. houden.
Gehoochnisse, gehoge-, gehuech-, geheuch-,

znw. vr. i j Geheugen. 2) geheugenis, gedachtenis;
herinnering, herdenking; middel tot opscherping van
het geheugen.
Gehooft. Zie gehovet.
Gehooftstoelen. Zie gehovetstoelen.
Gehoopt, y-, deelw. bnw. i) Opgehoopt, op
hoopen liggende.

2)

opgehoopt, boordevol.

Gehoor, znw. o. i) Het gehoor. 2) het hooren of

i go
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luisteren naar; dat g. hebben, het oor hebben, met
aandacht worden aangehoord. 3) verhoor, het ge
-hord
worden. 4) gehoorzaamheid, onvrijheid.
Gehoorlij c, bnw. Gehoorzaam, onderdanig.
Gehoorut. Zie gehornet.
Gehooraam, ge/oir-, gehore, •saem, bnw. Ge
volgzaam, onderdanig; luisterende naar,-horzam,
gehoor gevende aan ; als znw., onderdanige dienaar,
vereerder; g. sign, iem. ten dienste staan, aan zijne
verplichtingen jegens iemand voldoen. — Gehoor -

samheit, -lic e -like.
Gehoorsam, znw. m. Gehoorzaamheid.
Gehoorsamen, gehor , zw. ww. intr. Gehoor.
-

zaam zijn.

Gehoorsamich, -heit. Hetzelfde als gehoor.

sam, -heit.

Gehoort. -fit, .hoiri, deelw. bnw. Geacht, ge.
zien, in tel ; wel g. ss^n, hoog staan aangeschreven.
Gehordeert . Zie h o r d e r e n.
Gehordijst, geord-, bnw. Verschanst, van palissaden voorzien.
Gehoren, zw. ww. — I. Trans. i) Hooren, ver staan. 2) luisteren naar, gehoor geven aan; verhooren. 3) hooren, vernemen. — II. Intr. i) Gehoor.
zamen. 2) behooren, betamen. 3) toebehooren aan,
behooren bij.
Gehorich, bnw . i) Gehoorzaam, onderdanig. 2)

hoorig. — Gehoricheit .

Gehornet, -hoorn', -horent, bnw. i) Gehoornd.
2) gehoekt, hoekig; ook gehornict (-hoornict).
ehoset, - hoost, bnw. Met „hosen" (kousen, of
een broek) aan.
Gehoude n -kouwe, - hulde, -hout, -hou, bnw.
Getrouw, genegen, houw en trouw.
Gehouden, ha ten, halden, (oostmal.), st. ww.
-

-

— I. Trans. i) Houden, vasthouden, besloten houden, dicht houden; bewaren, beschermen; in een
bepaalden toestand houden; bevatten, inhouden;
volhouden, niet opgeven; houden, in acht nemen,
een gebod; houden, volgen, een weg; in stand
houden, houden, tegenhouden, volhouden, bewijzen,
staande houden, eene aanklacht; het g., het uithouden. — II. Intr. i) Stand houden. 2) stil houden.
— III. Wederk. Zich houden, gedragen; zich in
stand houden, voor zich zelf zorgen; zich houden.in
of bij iets, er bij blijven; zich weerhouden, bedwingen; zich houden also£
Gehouden , deelw. van houden. i) Gehouden,
verplicht, verbonden; g. sf/n in enen, jegens iem.
verbonden zijn; aan iem. ter verzorging aangewezen
zijn, voor iemands rekening komen. 2) met eene
zaak als ondw., g. sign, eene verplichting of noodzakelijkheid zijn. 3) bewaard, weggeborgen; iet g.
leggen. 4) weggelegd voor (dat.), voorbeschikt, door
het noodlot bepaald.
Gehouden, deelw. bnw. van hem houden; welg.,
welvarend, welgesteld.
Gehoudich, bnw. Goedgunstig, genegen.
Gehout -halt, znw. o. t) Inhoud. 2) het leveren
echtelijk bewijs; het bewijs; de bewijsvan het ger
eed . 3) schikking, wijze. 4) gedrag. 5) ontvangsten.
Gehout, Gehouw. Zie ge hou de.
hou, znw. o. Het houwen, toebrengen
van wonden, ook met de tong.
Gehouwen, st. ww. tr. Houwen.
Gehovet, - hooft, bnw. Een hoofd hebbende (als).
Gehovet, .hooft, bnw. Een hof, erf hebbende.
(ehovetsmalt, gehooft-, bnw. Uitgesneden aan
den hals (van kleederen).
Gehovetstoelen, gehooft-, zw. ww. tr. Den inkoo sprijs er uit halen, zijne kosten goedmaken.
(ehu, -huw, -houw, znw. o. Geschreeuw, krijgsgeschreeuw, krijgsrumoer, wapenkreten; rijn g. maben, rumoer, beweging maken.
tehnehte . Zie g e h o c h t e.
Gehuden, zw. ww. tr. Verbergen, geheim houden.
Gehueden, -huegen. Zie g e h o eden, - hogen.
Gtehueren . Zie g e h u r e n.

GECAPT.
Gehulde, - huldich .

d i c h.

Zie

g e h o u d e, -hou-

G}ehulpel jc, -hulpen, enz. Zie g e h e 1 p e 1 ij c enz.

Gehul^1 salri, bnw. Behulpzaam.
Gehu1 -huldt, deelw. bnw. i) Ingehuldigd. 2)

gehulde man, leenman.

Gehuren, zw. ww. tr. Huren.
Gehusen, zw. ww. tr. Huizen, ergens verblijf

houden.

Gehuset, - huurt, bnw. i) Een huis hebbende,
eigenaar zijnde van een huis; aengehuusde, eigenaar van een belendend huis. 2) met huizen bezet,
van grond.
Gehuuft . Zie gehuvet.
GehuuC, -huyc, znw. o. Geschreeuw; krijgsrumoer.
Gehuuct, -huict, -hoict, bnw. Een huik aan hebbende.
Gehuul, -hule, znw. o. Gehuil, gekrijsch.
tehnnsch, -husche, znw. o. Geslacht, familie.
i ehuust. Zie huuschen.

Gehuut, bnw. Eene huid hebbende (als).
Gehulden, : hiwen, - houwen, zw. ww. — I. Intr.
Huwen; van dieren, paren. — II. Trans. Uithuwelij ken.
Gehuwet, -huut, deelw. bnw. Gehuwd; behuwd;
als znw., gehuwd man, vrouw; mv., echtelieden.
Ge"st , bnw. Met ijs, waar ijs is.
(}eikat deelw. bnw. Geijkt, van maten.
Geil, geel, bnw. i) Vroolijk, lustig. 2) weelderig,
dartel, wulpsch. 3) geil op, belust op. 4) vruchtbaar,
welig.
Geilheit, geilicheit, znw. vr. i) Wulpschheid.
2) vruchtbaarheid, weligheid.
heilsacht . Zie geelsucht.
Geingient. Zie geëngient.
Geinen, zw. ww. tr. Innen.
Geinre-, Gems. Zie (n e) g e e n r e-, gins.
Geinster, (eiset. Zie genster, gesel.
Celsen, zw. ww. tr. Behandelen, genezen. —
Geisinge Geiser (geslachtsnaam).
Geiserr bnw. Van ijzer of staal voorzien.
Geist, 4eister. Zie geest, genster.
Geit, geet, znw. vr. Geit; verklw. ge:tk>n, geet-,
-bin; geitsbete, -hoer, -horn, -cotel, -melc, -vel,

-voet; geitencotel, -vleesch, -horn, - herrie, -stal,
-verwaerre.
Geitadere, geet-, znw. vr. Halsader.

Geitebaert, znw. m. Sik; het schaamhaar.
Gein, geiten, bnw. Geiten -, geite-.
Geitsvoet, znw. m. i) Zie g e i t. 2) een van
voren gespleten breekijzer.
Gejach, znw. o. i) Strijdgewoel, gedrang. 2)
jachtbuit, vangst.
Gejachte, znw. o. i) Hetz. als g e j a c h, i). 2)
jachtveld, warande.
Gee aart, bnw.; out g., bejaard; outst gejaert.
Gejage, znw. o. Wat iemand najaagt, plan.
Gei agen, zw. ww. — I. Trans. Jacht maken op,
opjagen. -- II. Intr. Aanstormen, aanrennen op (?).
gejane, znw. o. Gejank, klaaglijk geluid.
Gej ole. Zie ge o 1 e.
Gejonnen st. onr. ww. tr. Vergunnen, toestaan.
joonstich, bnw. Gunstig. — Ge Gej onstich;
j onsticheit, goedgunstigheid.
Gec, bnw. Gek, dwaas, dol.
Goc, znw. m. i) Een gek, dwaas. 2) nar.
GeCa1, znw. o. Gesnap, zotteklap.
Gecameloot, bnw . In kamelot gekleed.
Gecamert , bnw. Gewelfd, gezolderd.
Gecammet, -kemmet, bnw. Een kam hebbende,
van dieren.
Getampt, bnw. Een kamp land in eigendom
hebbende.
Gegauceleert. Zi e ongecauce1eert.
Decant, bnw. Kantig, hc,ekig.
Getapt, bnw. Een kap dragende.

GECA.RTEELT.

GECROCH.

Gecarteelt, bnw. Van karteelen of borstweringen voorzien.
Gecasseren, zw. ww. tr. Te niet doen, uitwis schen, delgen, schuld.
Gecasteelt, bnw. „Topkasteelen" hebbende, van

schepen.

Gecasteleert, bnw . Gekanteeld, van wapens.
Gocastiën, zw. ww. tr. Kastijden, iem. de les lezen.
Gecauchiet, bnw. Bestraat.

Gekeer, -here, znw. o.; g. doen, wederkeeren.

Gekenimet. Zie gecammet.
Gekennen, - kinnen, zw. ww. tr. i) Kennen,

herkennen. 2) erkennen. 3) te weten komen.
Gehepert, bnw. Gekeperd, van wapens.
tlekeren, zw. ww. — I. Trans. i) Keeren, in
eene zekere richting sturen. 2) afkeeren, beletten.
. II. Intr. Keeren, wenden.
Gekerm, -carm, -carem, znw. o. Gekerm, misbaar.

Gekernt, -kerent, deelw. bnw. ; gekernde mets,

karnemelk.

Gekerstent, deelw. bnw. Gedoopt, tot het chris-

tendom overgegaan.

Gehetent, bnw. Door een ketting of keten ge— Geketentheit.

bonden of verbonden.

Gekeurt, deelw. bnw. Waarop eene keur of ver
-ordenig
gelegd is.
Gecheit, znw. vr. Dwaasheid, zotheid, domheid,

onzinnigheid; zedelijke verdorvenheid.
Gekiesen, st. ww. tr. i) Verkiezen, liever hebben. 2) kiezen, benoemen.
(e$ij f , znw. o. Twist, oneenigheid; mv., geschillen.
Gekinbact, bnw . Een kinnebakken hebbende (als).
Gekiven, zw. ww. intr. Kijven, twisten. -- Ge -

hlYin e.

Ge'te " C
^,

,

bnw. Dwaas, gekkelijk; onzinnig, mal.

— eckelike bij

zw. ww. -- I. Intr. Gekheid maken; g.

met, den spot drijven met. — H. Trans. Begekken,

bespotten; wederk., zich zelf misleiden.

Gfecherdie, geckerie, geckinge, leekiéheit^

znw. vr. Dwaasheid, domheid, doohei

onverstand.

Gechinne, znw. vr. Zottin.

Geclach, znw. o. i) Geklaag, 2) klacht; aan
reden tot beklag, jammer, ellende. 4) lot,-klacht.3)
toestand; een ongeljfc, swaer, hart g.; op sin g.
comen. op zijn verhaal komen, in den (goeden) toestand komen om iets te doen.
Geslachte, znw. o. z) Klacht, beklag. 2) klacht,
aanklacht, eisch in rechte.
Geslagen, * zw• ww. intr. Klagen, ook in rechte.
Gedane, znw. m. i) Klank, stemgeluid, muziek.
2) gedruisch, rumoer, wapengekletter.
Geclap, znw. o. Gezwets, geklap; geklapper.
Geelas, znw. o. Gedruisch, geraas; geklots.
Geclauwet, bnw. i) Klauwen hebbende (als). 2)
geklauwd, afzonderlijk gekleurde klauwen hebbende,
van dieren op wapens.
Gecleden, zw. ww. tr. i) Kleeden; ook wederk.
2) bekleeden, met hout beschieten.
GFecleet gecleit, gecliet, deelw. bnw. -- I. Deelw.

Gekleed, kleeren aanhebbende; g. hebben, aanhebben. -- II. Deelw. bnw. z) Gekleed; wel, qualike,
oevel g., ingekleed, voorzien; g. sign in, bekleed zijn
met, recht hebben op. 2) van kleederen voorzien,
vol met kleeren; dat recke (de kapstok) is gecleet.
Geclemmen, - slimmen, st. ww. — I. Intr. Klimmen, opklimmen; zich verheffen. -- II. Trans. Beklimmen, bestijgen.
Geclinc, znw. o. Geluid door slaan veroorzaakt.
GFeclisset, bnw. In een klis zittende, verward.
Gecliven, st. ww. intr. Klimmen, opklimmen.
Geclontert, bnw. Gewrongen; ineengeclontert,
ineengedraaid; gestold, geronnen.
Gecloostert deelw. bnw. In een klooster gedaan.
Geclop, geclujt, znw. o. Geraas, gedruisch.
Gecloven, deelw. bnw. van clieven. Gebarsten,
een kloof of kloven hebbende.
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Gesnoept, bnw. Bedienden of knapen hebbende,
Gecnede, znw. o. Kneedsel, het kneden.
Gemeden, st. ww. tr. Kneden.

Geenielen, zw: ww. intr. Knielen.
Geonocbt, -cnoft, -cno^t, -cnujt, deelw. bnw.

z) Geknoopt, vereenigd, onderling verbonden. 2)
geknoopt ; geknu le netten. 3) geknoopt, met knoopen. 4) van pezen of spieren voorzien, gespierd.
Gecnoos, -cnose, znw. o. Kraakbeen.
( ecnoppet, -cno, i, bnw. Met knoopen versierd.
Gecnorch, znw. o. Geknor, gebrom.
Gecnort, bnw. Knoestig.
Gee-nose, znw. m. Gekneus; een gek, zot, dwaas.

Gecnose. Zie g e c n o o s.
Gecnoseit, -cnoset, -cnosick, bnw. Uit kraak-

been bestaande.
%onnpt. Zie g e cn, p c h t.
Gevoel en, zw. ww. — I. Trans. Koelen, verkoelen. -- II. Intr. Koel worden, verkoelen.
Gevoelt, -cuelt, deelw. bnw. Koel; met gekuelden sinne, in koelen bloede.

Gecomen, st. ww. tr. Komen; komen in het bezit
(met aen) ; in handen komen (met den datief) ; uit de
handen komen van (met van) ; strekken tot (met te).
Gecomplexiet, bnw. Een (zeker) lichaamsgestel

hebbende.

Gecondet, gecundt, deelw. bnw. Gekruid, van

spijzen.

Geconformeren, zw . ww. tr. Gelijkvormig maken.

Geconforteren, zw. ww. tr. Versterken, be-

moedigen.

Geconne, znw. o. Geslacht.

Geconnen, -kunnen, st onr. ww. -- I. Als modaal ww. Kunnen, in staat zijn om. -- II. Als trans.
ww. i) Vermogen, in staat zijn tot. 2) kennen,
verstand hebben van.
Geconterfeiten, zw. ww. tr. Nabootsen.

Gecopen, zlv. onr. ww. tr. Koopen.
(decorent, - cornt, -coirnt, bnw. (Een zekeren)
voorraad van graan hebbende.
Gecorrumpeert, deelw. bnw. Verdorven. -Gecorrumpeertheit.
Gevorst, bnw. Een korst hebbende.
Gecorten, zw. ww. tr. Korten; bekorten.
Gecostumeert, bnw. Gewoon.
Gecostumeren, gecust-, zw. ww. intr. Gewoon zijn.
Gecoust, bnw.; g., gescoeyt, met kousen en

schoenen aan.

Gecovelt, bnw. Een keuvel of kap ophebbende.
Gecraey, znw. o. Geraas, lawaai.
Gecrac, znw. o. Gekraak, geraas; praatjes, ru-

moer; strijdgewoel.
Gecrake,

-

craec,

znw. o. Gekraak; gedruisch.

Gecrammet, - cramj5et, bnw. Een ring door den

neus hebbende, van varkens.

Gecrasset, deelw.; dat gecrassede, kras, schram.

Gecrei , gecree, znw. o. Geroep, geschreeuw.
Gecreit, deelw. bnw. Geplaagd, getergd.
..
Geert, znw. o. i) Geschreeuw; wapenroep, strijdleus. 2) toejuichingen; pass., roem, roep die van iem.

uitgaat.

Gecriel, znw. o. Gekrioel.

,

Gecrigeljc, bnw. i) Te pakken, te krijgen, van
personen. 2) te krijgen, te verwerven, van zaken.

Geen1' g en, st. ww. tr. i) Met eene zaak als obj.,
krijgen, bekomen; een hint g.; ondervinden, smaken.
2) met een pers. als obj., krijgen, een vriend, helper;
in handen krijgen; iem. ergens vandaan krijgen
(met van) ; iem. ergens toe krijgen (met een bijzin).
Gecnijch, znw. 0.; enen g. doen, maken dat iem.
krijgt, verschaffen.
Gecrijsch, bnw. Gekrijsch, woest geschreeuw;

tandgeknars.
Gee t, -crite, znw. o. Gekrijt, geschreeuw;
geschrei, gejammer.

Gecrisel, znw. o. Tandgeknars.
Gecrispet, -kersj5et, bnw. Gekruld, van haar.
Gecroch, znw. o. Gesteen, gekerm.

GECROMMET.
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Gecrommet, -crom(j5)t, bnw. Krom, gebogen.
Geerone. Zie gecroon.
Gecroneert, bnw. Gekroond, van wapens.
Gecronen zw• ww. tr. Kronen.
Geeronkeit, bnw. Gekronkeld ; gekruld, kroes.
Gecroon d -crone, znw. o. Geklaag; klacht; reden

van beklag.

Geeroont, bnw. Eene kroon dragende; ook van

wapens.

Geeroos, -crose, znw. o. Kraakbeen.
Gecrueet. Zie gecruset.
Geerude, -cruut, znw. o. i) Moeskruiden. 2)

specerijen, kruiderij.

Gecrudet , deelw. bnw. Gekruid.
Geeradieh, bnw. Wel ri ekend. — Geeradicheit.
Gecrult, bnw. Gekruld, van haar.
Gecrunet, -cruuni, bnw. Eene „crune" hebbende,

de tonsuur hebbende ondergaan.

Gecruset, geerucet, gecruust. — I. Deelw. van
crusen, kruisigen. — II. Deelw. bnw.; g. liggen,
kruiswijs, in den vorm van een kruis, met uitgestrekte armen, op den grond liggen. — III. Bnw.
i) Een kruis dragende, als zinnebeeld van het ch ristendom ; ook van kruisvaarders. 2) een kruis ( li chaamsdeel) hebbende (als).
Geernnft, geeruunt. Zie ge cru vet, gecru net.
Gecruust, bnw. Gekroesd.
Geeruuste, znw. m. De gekruisigde, Christus.
Gecruvet, -cruuft, bnw. Gekruld, van haar; ook
van boombladeren.
Gecsmare, -maer, znw. vr. Gekkepraat, beuzel taal.

Gecsprakich, bnw. Zotteklap uitslaande.
Geeuddet, gecut, bnw. Geschaard.
Gecusse, -cus, znw. o. Gekus; kus.
Gecussen, zw. ww. tr. Kussen.
Gecust , deelw. bnw. Tevreden, rustig; m. e.
gen., gerust op, tevreden met. — Gecustheit.
Gecusten, zw. ww. — I. Trans. Tot rust brengen,

tevreden stellen. — II. Wederk. i) Zich rustig
houden, tevreden zijn. 2) zich troosten met (met
een gen.).
Gecut. Zie gecuddet.
Gelaboren, -laburen, zw. ww. tr. Bewerkstelligen.
Gelach, ook gelage, znw. o. --I. Van liggen
(geliggen) i n de bet. „liggen ". i) Ligging, gelegenheid ; mv. met allen, anderen, g., met al wat er
(verder) gelegen is. 2) nachtverblijf, logies. 3) geschikte ligging; te enes gelage, binnen iemands bereik. 4) hulp, bijstand. 5) hinderlaag; valschheid. 6)
gesteldheid, toestand, vooral een onaangename. —
II. Van geliggen in de bet. „samenliggen". i) Geld
om op gezamenlijke kosten te eten; kosten voor
gemaakte verteringen; dat g. gelden, betalen, de vertering betalen, schuld aan eten en drinken voldoen,
ook overdr., schuld voldoen, tol betalen; den tol aan
de natuur betalen; zich moeten verantwoorden, in
het jongste gericht; het hard te verantwoorden hebben; in enes g., op iemands kosten, ten koste van
iemand. 2) het eten en drinken, vertering, kost;
goet gelach, lekker maal; een goed leventje, eene
goede behandeling. 3) maaltijd, drinkgelag; vroolijke bijeenkomst, een gezelschap van vroolijke maats;
ook: gevecht, en; plechtige vergadering, rechtszitting.
Gelach, znw. o. Gelach.
Gelacheert, -chiert, deelw. Vastgebonden; den
helm g., met vastgebonden helm, ten aanval gereed.
Gelachen, st. ww. intr. Lachen.
Gelachte, lacht, znw. o. Vadem.
Gelaehtert, deelw. bnw. i) Gesmaad, veracht.
2) afgekeurd, van een dijkvak.
-

Gelade, znw. o. Uitnoodiging.
Geladen, deelw.; geladen sy* n (met,): i) gekweld

zijn.

belast zijn.
Geladen, st. ww. tr. Opladen, bevrachten.
2)

Geladen, zw. ww. tr. Uitnoodigen.

GELATEN.

Gelaechealn, bnw. Goed of gunstig gelegen.
Gelaeehsamicheit, znw. vr. In het mv., al wat

in een bepaald geval noodig is.
Gelaechte, znw. vr. Ligging, gelegenheid.
Gelaect, deelw. bnw. Door de overheid afgekenrd.
Gelaerst. Zie geleerst.
Gelaes -. Zie glas -.
Gelaet, znw. .o. i) Wijze van zich voordoen,
voorkomen, uiterlijk; valsep g., een g. driven, de
eene of andere stemming door zijn uiterlijk laten
blijken; g. togen, laten blijken; met gekste, gelaten,
door de wijze van zich voor te doen, met gebaren;
sin g. houden met enen, zich op hoofsche wijze
onderhouden met iem. ; sin g. houden met ere dinc,
zijn fatsoen of stand met iets ophouden; g. van
minnen, uiterlijke teekenen van verliefdheid; uit
g. togen, maken, het uiterlijk-drukingeo;
of de houding aannemen, zich houden alsof; ook
van dieren en voorwerpen, uiterlijk, gedaante. 2)
wijze van doen, manieren, gedrag; sin g. verliezen,
niet houden, zijne zelfbeheersching verliezen, de
kluts of zijn tramontane kwijtraken; in enen gelote
sin, leven, in een zekeren toestand verkeeren. 3)
misbaar, uitwendige teekenen van hartstocht.
Gelaf, znw. o. r) Lafenis. 2) laafdrank.

Gelage. Zie gelach.
Gelage, bnw. i) Gunstig gelegen; nabijgelegen,

aangrenzend.

2)

geschikt, wat den tijd betreft.

Gelagelijc, bnw. Gepast, in een bepaald geval

noodig.

Gelagelijeheit, znw. vr. Geriefelijkheid; mv.,
al wat vereischt wordt of gepast is.
Gelagelike, gelaech-, gelach -, bijw. i) Op eene
geschikte plaats. 2) op een geschikten tijd.
Gelagen, zw. ww. tr. Belagen, lagen leggen aan.
Gelagesman 9 znw. m. Deelgenoot aan een gelag of gemeenschappelijken maaltijd.
Gelagen, zw. ww. tr. Laken, berispen.
( elaye. Zie g 1 a v i e.
Gelande ? znw. m. en vr. Evenredig aandeel,
evenmatig deel; na, naer (die) gelande, naar evenredigheid ; na g. dat, naarmate; ook gelandelike,
-gelike.
Gelande, znw. m. Landeigenaar.
Gelande, znw. m. Belendende eigenaar, medeeigenaar.
Gelanden, zw. ww. intr. Landen, aan land komen.
(elanden, zw. ww. tr. Iem. ergens toe krijgen
of overhalen.
Gelandet, gelapt, gelept, bnw. Eigenaar zijnde
van eeh zeker grondstuk.
Gelange, znw. 0.; na gelange, naar gelang, naar
evenredigheid.
Gelang en, lengen, zw. ww. — I. Trans. i) Bereiken, reiken tot. 2) bereiken, beet krijgen; ontvangen, bekomen. — II. Intr. Reiken tot een zeker punt.
Gelangen, zw. ww. onpers. Verlangen; mi en
can niet g. om, ik verlang niet naar.
Gelaatsalp, langsaem, bijw. Geleidelijk, langzamerhand.
Gelapt. Zie gelandet.
Gelappet la16t, bnw. Gelapt, versteld; haveloos.
Gelardeert bnw. Gelardeerd, opgevuld.
Galas, Gelasijn. Zie glas, g1asijn.
Gelast, deelw. bnw. Bevracht, beladen; ook:
belast, bezwaard met (geldelijke) lasten; vervuld.
Gelasuurt, bnw. Hemelsblauw.
Gelat. Zie g 1 a t.
—Gelateljjc, bnw. Bedaard, zachtaardig, innemend.
-

-

-

?

.

(fie ateljjc e't.
Gelatelike. Zie gel atenlike.
Gelaten, deelw. bnw. i) Onderworpen, eenswil-

lend met God, geduldig onder rampen. 2) gelaten
wille, onderworpenheid.

Gelaten, deelw. bnw. Alleen gelaten, verlaten.
Gelaten, st. ww. — I. Intr. i) Laten, toelaten.

2) nalaten, laten; verloochenen. 3) laten varen, in
den steek laten, aan zijn lot overlaten. — II. We-
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derk. r) Zich vertoonen, zich voordoen; heira g. of,
al of, als of, zich gelaten, houden alsof.

zich
houden, zich gedragen; zich weren, in een strijd;
zijne wereld verstaan, zijne contenance bewaren;
hein connen g. met, weten hoe men met iem. of
iets moet omgaan. 3) zich aanstellen, te keer gaan.
4) zich verloochenen, berusten; kalm zijn. 5) hein
des (in iel) gelaten, voor iets geschikt zijn; zich
veroorloven, de vrijheid nemen; zich tot iets zetten,
iets over zich verkrijgen. — III. Intr. i) zich ver
zich voordoen. 2) zich houden, zich gedra--tone,
gen. 3) zich aanstellen, tieren.
G elatenheit, znw. vr. i) Lijdzaamheid, berusting. 2) vriendelijkheid, voorkomendheid.
Gelatenheit, znw. vr. Verlatenheid.
Gelatenlike, -latelike, bijw. Op eene geduldige
wijze, gelaten.
Gelatich, bnw. Welgemanierd, zedig, innemend;
een goed uiterlijk hebbende. 2) gelaten, berustend,
onderworpen. -- Gelaticheit.
Gelauwe, - Jouwe, znw. m. Greep, klauw.
Gelauwen louwen, st. en zw. ww. tr. i) Pakken, grijpen, beet krijgen. 2) ontvangen, deelachtig
worden, genieten; met een pers. als obj., krijgen,
een minnaar.
Gelaven, zw. ww. tr. Laven, verkwikken.
Gelavie. Zie g l a v i e.
Geldachtibh, geit-, bnw.; g. goet, goed, waar
van eene bepaalde geldsom moet worden opgebracht.
Gelddaeh, geit-, znw. m. Betaaldag, vervaldag.
Gelde, geit, bnw. Onvruchtbaar, ondrachtig, van
land en dieren. — Geldelant.
Geldeloos, bnw. Zonder geld.
Geldel}jc, geit-, bnw. i) Geldelijk. 2) betaalbaar.
Gelden, st. ww. — I. Trans.r) Betalen; dat gelach
g. (zie gel a c h); iem. op eene onaangename wijze behandelen, hem overlast, moeite aandoen; doen smaken,
ondervinden ; toebrengen, lof, dank; zonder uitgedrukt object, zijn aandeel in iets bijdragen. 2) ver
vergoeden, beloonen; iem. iets betaald zet=-geldn,
ten, hem iets inpeperen. 3) iets ontgelden, boeten
voor iets. 4) opbrengen. — II. Intr. i) Gelden,
waard zijn, kosten. 2) gelden, gemunt zijn op (16de
eeuw).
Gelder(e), znw. m. i) Betaler. 2) vergelder.
Geldinge n zuw. vr. i) Betaling, voldoening eener
schuld. 2) schatting, opbrengst in geld.
Gelach, znw. o. Toestand, toedracht (oostmnl.).
Gelede, -leden. Zie geleid e, -e n.
Geledert, bnw. Met leer overtrokken.
Geledet, geleel, bnw. Leden hebbende; goet,
wale g., een goed figuur, eene schoone gestalte
hebbende.
(beleeft , - level, bnw. Ervaren.
Geleemt, -liemt, deelw. bnw. Met leem besmeerd.
(teleel'. Zie gelere,
Geleerst. Zie gele r s t.
Geleert, deelw. bnw. i) Knap, ervaren; geleerd,
boekenkermis hebbende; als znw., beschaafd, welopgevoed man; geleerde, ook als titel, van geestelijken;
rechtsgeleerde. 2) zeker, overtuigd (met een gen.).
3) gewoon, gewend (met een gen.).
Geleersam, bnw. Ervaren, geleerd. — Geleer2)

samheit.
Geleeste, - leest, znw. vr.; iet te siere g. hebben,

over iets de beschikking hebben.
Celeesten, - leisten, zw. ww. tr. i) Tot stand
brengen, praesteeren; een gelof g., eene belofte vervullen ; al dat ic g. mach, wat ic g. can, zoo goed
als ik kan, als waartoe ik in staat ben. 2) opleveren;
kunnen geven; mededeelen (met van). 3) bijeen brengen, verzamelen. 4) aan den dag leggen, bew ij zen.
Geleesteren, -eeren, - ieren, zw. ww. tr. Hetz.
als geleesten, i).
Gelege, znw. o. (?). i) Hetzelfde als ge 1 age
(g e 1 a c_h) ; sin g. quiten, zijn tol betalen, zich van
zijn plicht kwijten. 2) kasteel, huizing; vgl. ge s ate.
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Gelegen, deelw. bow. i) Gelegen sin : a) gelegen zijn. b) zijn gaan liggen, van den wind. c)
geschapen staan. 2) gelegen sijn, bevallen zijn (ook
g. s. van kinde), van „geliggen". 3) als bnw.: a) geschikt
gelegen. b) behoorlijk, gepast. c) so g., zoodanig.
Gelegenheit, gelegent-, znw. vr. Toestand, stand
of staat van zaken ; na der g., overeenkomstig den
toestand, de toedracht der zaak.
Gelegenisse, -esse, znw. vr. Hetzelfde.
Celegge, znw. Korenschoof, garf.
Geleggen, zw. onr. ww tr. i) Leggen, plaatsen.
2) iet obi enen g., iets aan iem. toeschrijven; toekennen ; ten laste leggen.
Geleide, -lede, znw. o. en vr. ; geleet, -eit, znw. o.
I) Leiding, begeleiding; buien g., zonder geleide,
alleen ; leiding, bestuur ; leiding van eene onderneming. 2) geleide : a) leidsman, aanvoerder. b) 'geleide als verzamelwoord, bedekking, escorte. 3) geze l schap . 4) bescherming op een tocht; vrijgeleide;
binnen, buien g., binnen den tijd waarvoor, het gebied waarop, iemands persoonlijke veiligheid is ge.
waarborgd; o f enes g., onder iemands persoonlijke
bescherming, zóó dat iem. zich daarvoor verantwoordelijk stelt; in enes, Gods, g., in iemands bescherming, hoede; in Gods g. gaen, op goed geluk
er op uitgaan ; enen . nemen in sin g., iemand nemen
tot geleider of beschermer; letteren van g., brieven
van vrijgeleide. 5) bescherming, verdediging; ver
veiligheid; macht, vrije be--antwordelijkh.6)
schikking; van een persoon, gebieder, gebiedster.
7) fourageertocht, strooptocht. 8) het geld dat voor
de veiligheid van personen of den vrijen doorvoer
van waren wordt betaald, convooien en licenten;
eene plaats waar tol geheven wordt.
Geleidebrief, geleides -, geleids-, znw. m. Brief
van vrijgeleide.
Geleiden , -le(e)den, zw. ww. tr. i) Iem. geleiden,
hem uitgeleide doen; ook met God en den duivel
als ondw. 2) brengen op eene bepaalde plaats. 3)
afbrengen, verwijderen (met van). 4) iet g., iets
inrichten, (zoo) aanleggen. 5) den tijd, doorbrengen.
Geleidegelt. Hetz. als ge leid e, 8).
Geleidenisse, geleit(e)-, znw. vr. i) Gerechtelijke schouwing (limb.). 2) gerechtelijke inbezitstelling, beleening.

Geleider, -le(e)der, -ere, znw. m. i) Leidsman,
aanvoerder; hoofdaanlegger. 2) ambtenaar die in
het bezit is van het geleiderecht van koopwaren.
3) tolheffer. •

Geleye. Zie g l a v i e.
Gelere, znw. vr. Zangwijze, melodie.
Geleyer.. Zie gleyer.
Geleise (spoor). Zie 1 e i s e.
Geleisich, bnw. Gewoon.
Geleist, -en. Zie geleest, -en.
Geleit, znw. m. i) Inbezitneming. 2) afgrenzing,

afpaling. Zie ook

gel ei d e.

Geleit, deelw. z) Van leiden. Geleid, van boom

-

takken. 2) van leggen. Ingesteld, gewoon, gebruikelijk.
Geleitsman, geleels•, znw. m. Leidsman, gids.
Geleken, st. ww. intr. Vloeien, leken; voortvloeien, voortspruiten.

Gelecken, -lichen, zw. ww. tr. Likken, belikken.
Gelectrijnt , bnw. Van een lessenaar voorzien

(van eene kerkbank).

Gelenden, -linden, zw. ww. intr. Afloopen met,

worden

van; waert (hoe het) metten man gelinde.

Gelenen, zw. ww. intr. Leunen; hem neder g.,

zich nederbuigen.

Gelenen, zw. ww. tr. Leenen.
Gelengen, -lingen, zw. ww. tr. Verlengen,

uitrekken.

Gelengen. Zie gelangen.
(telent, gelende, gelinde, glent, glint, znw. o.
Balustrade, hekwerk; omheining, schutting, afsluiting.
Gelopen, gleden, zw. ww. intr. Leepoogen hebbende.
13
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Gelere, geleer, znw. vr. en o. (?). x) Leering. 2)
invloed, werking (der minne).
Geleren, leeren, zw. ww. tr. i) Leeren, onderwijzen. 2) leeren, zich iets door onderwijs of oefening eigen maken. 3) nagaan, te weten komen.
Gelerich, leericli, bnw. Weetgierig.
Gelerst, -leent, laerst, bnw. Gelaarsd ; gelerst
ende gesj400rt.
Geles, znw. o. Evangelieles, tekst uit de Evan-

verbonden zijn met, bestaan in; met veranderd
ondw., hebben, bezitten ; het geleget ane, het hangt
af van, komt aan op; van belang zijn, gelegen zijn
aan, voor iem. verbonden zijn met, voortvloeien uit.
6) te vinden zijn, staan (in een boek). 7) toebehooren. 8) gelegen komen. 9) gelegen zijn, gunstig zijn;
het medebrengen, zich toedragen; gesteld zijn, zijn.
Geljft, bnw. Lichamelijk. substantie hebbende.
Gelijftochticht, -tuck/ic/it, bnw. Een lijftocht of
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-

geliën.

Gobs, bnw. i) Zeker van iets. 2) gewoon. 3)

bereid.

Gelesen, deelw. bnw. Gevouwen, geplooid; ge-

rimpeld.

telesen, st. ww, tr. x) Verzamelen. 2) samen leggen, vouwen, plooien. 3) lezen. 4) bidden. 5)
voorlezen ; mededeelen ; beschrijven, verhalen.
Gelesschen, lesclien, zw. ww. -- I. Intr. Uitgaan, uitgedoofd worden. — II. Trans. Blusschen,
uitdooven.
Geletten, zw. ww. tr. Belemmeren, beletten,
-

hinderen.

Gelettert, bnw. Geletterd, geleerd.
Gelen. Zie geel.
Geloven, zw. ww. -- I. Intr. Leven, blijven le-

ven. — II. Trans. Beleven.

televeren, zw. ww. tr. Overleveren.
Gelevert, bnw. Gestold, dik geworden.
Gelevert, bnw. x) Lever hebbende. 2) lever-

kleu ri g, geel.

Gelevet. Zie g e 1 e e f t.
Golf. Zie ge1ve.
Gelfslach, znw. m. Golfslag.
Gelheit. Zie geelheit.
Geli, znw. Stroo, glui. Vgl. g 1 o y.
Geliceneleert, bnw. Naam van een academi.

schen graad, eenigszins te vergelijken met ndl. can-

didaat.

GFeliehten, luchten, zw. ww. intr. Licht geven.
Gellchten, zw. ww. tr. Lichten, troepen.
Geilden, st. ww. — I. Intr. x) Voorbijgaan, pas.
-

seeren; gaan; voorbijgaan, vergankelijk zijn; te
nieute g., te niet gaan. 2) gaan, heen en weer gaan,
glijden. -- II. Trans. x) lem. voorbijkomen of -gaan.
2) door iets heen gaan. 3) doorbrengen, slijten,
den tijd.
Geliden, st. ww. -- I. Trans. Lijden, dulden;
gedoogen, verdragen, uithoudeh. — II. Wederk.
i) Geduldig zijn, zich staande houden. 2) zich weer.
houden, zich inhouden (met een af h. zin).
Geliden. Hetz. als gel i ë n.
Lelie, bnw. Luw, tegen wind beschut.
Geliede, znw. m. mv. Bij elkander behoorende
manschappen.

Gelief, gelieve, bnw. Door onderlinge liefde ver-

bonden; znw. mv., gelieven, een minnend paar.
Geliefe, znw. vr. Welbehagen, zin, lust, believen.
Gebefte, znw. vr. Onderlinge liefde.
Leliegen, zw. ww. intr. Liegen.
Geliemt. Zie gele eart.
Geliën, zw. ww. tr. Belijden, bekennen, ergens
voor uitkomen; verklaren, vertellen.
Geliën. Hetz. als gel i den, voorbij gaan.
GFelieve. Zie gelief.
Gelievelic, gelief-, bnw. Liefelijk; enen g., wel
-gevali,
aangenaam. — Gelieveltjcheit.
Gelieven, zes. ww. — I. Intr. Aangenaam zijn;
enen g., iem. ter wille zijn; hem voldoening, schade
geven; met eene zaak als ondw., beha--losteing
gen ; hem laten g., zich laten welgevallen; na min
g., naar mijn welbehagen. — II. Trans. Enen ietg.,
iem. iets aangenaam maken.
Geliggen, leggen, st ww. intr. x) Blijven liggen; gaan liggen, van den wind. 2) blijven liggen
in het kraambed, bevallen. 3) van een weg, liggen,
gericht zijn, leiden, voeren. 4) - van een bepaalden
dag, een feest, plaats hebben, invallen. 5) met eene
zaak als ondw., gelegen zijn (in); gelegen zijn aan,
-

lijfrente hebbende.
Geljjc, gelike, bnw. x) Gelijk, onderling gelijk,
even groot. 2) glad, effen. 3) kalm, effen. 4) billijk,
rechtmatig ; gepast, geschikt; enen geliken dock ramen ; ene gelike herberge, een geschikt of gepast
verblijf; geljc man, een ondergeschikte of leenman
die zijn plichten trouw nakomt. 5) met een dat., gelijk
aan, gelijkende op, overeenkomende met; genen g.,
uitmuntende boven allen. 6) iet is gel c te, het is te
vermoeden, te vreezen, • te wachten dat ; er is kans
of vrees dat, vermoedelijk of waarschijnlijk zal.
Gelijc, bijes. en znw. Zie g e l i k e.
Geljc, znw. o. Recht, billijkheid, gelijk.
Gelljc, onb. vnw. Iedereen: a) van personen,
onsergel jc, ieder van ons; saver gel/c, uwerlijc,
haergelijc, haerlj/c, ieder van hen; elkerljfc (z. ald.),
manloc (uit manneljc), z. ald. b) van zaken, tenninge gelijc, ieder der penningen; vooral van tijds
alre dage gelike, alre /14e gelike, jaer--bepaling;
gelj/cs, eiker dagelike, alle dagelike, alle nachtelike;
vgi. ndl. „jaarlijks, maandelijks e. a."
GeljjC , gelike(r), voegw. x) Van eene werkelijke
gelijkheid, gelijk, - als. 2) van eene vermeende gelijkheid, alsof.
Gelijcformelic, -formich, •vormeljc, -vormich,
bnw. (i elijkvormig. --- Gelioformicheit.
Gelijcheit, znw. vr. t) Gelijkheid. 2) g. des geb
moets, gelijkmoedigheid. 3) uiterlijk vertoon; ene g.
doen, den schijn aannemen. 4) billijkheid.
Gel) eludinge, -luydinge, znw. vr. Harmonie.
Gelijeinakinge, znw. vr. Het aanbrengen van
evenwicht.
7Geliomoedelijo, -moedieh, bnw. Gelijkmoedig.

-- Gelijcmoedicheit, -like.

Gei enachteljc, -naehtich, bnw. Op de nacht.
evening betrekkelijk.
Gelicsam, bnw. Gelijk, gelijkvormig.
GelVcsamen, zes. ww. tr. Gelijk maken.
t elicsenen, zw. ww. intr. Huichelen. — Ge
-1ijcsenaro.
t eljjcstemmieh, bnw. Eenstemmig.
Gelljctideljia, bnw. Gelijktijdig.
elijct, bnw. Vleesch hebbende, voor het vleesch

levende.

Geljjcte, znw. vr. Gelijkheid; na der g., over-

eenkomstig.

Gelijst, bnw. Van een rand voorzien, geboord,

omboord.

Gelike, -lac - liken, bijw. x) Op gelijke wijze,
gelijkelijk; gi sjirect hoer (dat.) boven mate geljjc,
gij lijkt sprekend op haar in uwe spraak; gekke
staen, dragen, onpartijdig zijn; ook (met een datief):
gunstig zijn. 2) op de wijze van, op eene gelijke
wijze als; als (als vergelijkend voegw.); gheljc der
zee vint menne snel. 3) op evenmatige wijze, naar"
evenredigheid ; dat gelt sal men roede roedegelj/c
betalen; pont )bont gelike, pondpondsgewijze. 4) te
gelijk, ter zelfder tijd. 5) evenzeer, even; gelike sere,
even zeer; gelikewel (z. ald.). 6) eveneens, desgelijks. 7) met kalmte, met een effen gemoed. 8) versterkende bepaling bij alle, also, of, dat.
Gelike, voegw. Zie g el ij c.
Gelike, gelJc. i) znw. - m. en vr. De, een ge lijke van; sonder g., onvergelijkelijk, zonder wedergade, enes g. stjn, gelijken op, te vergelijken zijn
bij. 2) znw. o., het gelijke van: hetzelfde; hetgeen
iets nabijkomt; dese gelike, in dier voege; des-, dies-,
diergelike.

Gelike,

gelj►c,

znw. o. i) Gelijkenis, overeen-

GELIKE.
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komst. 2) het uiterlijk voorkomen van iemand, zijn
beeld, evenbeeld; afbeelding; beeld, voorstelling. 3)
gedaante, uiterlijk. 4) gelijkenis, een verhaal met

Geloeyt, -loyt, -loyet, bnw. Gloeiend.
Geloeme. Zie g e 1 o m e.
toelof, znw. o. i) Goedvinden, wil; openlijke bekendmaking; te enes ge/eve, tot iemands dienst,
bereid om aan een opontbod gehoor te geven. 2)
belofte ; een g. doen : , a) eene belofte doen. b) eene
belofte vervullen ; een g. breken, tebreken, niet gestand doen ; min gelof : a) hetgeen ik beloof. b)
hetgeen aan mij beloofd wordt; gelofte. 3) verbintenis, overeenkomst; betalingsbelofte ; dat g. van der
tafelronde, de ridders van de tafelronde, die zich
onderling verbonden hadden de graal op te sporen;
eene onderneming waaraan eene belofte, eene be.
boning verbonden wordt.
Gelof znw. o. Lof, eer.
Gelo aB t, -vast, bnw. Door eene belofte of gelofte verbonden.

eene zedeles.
Gelike, geljjc,, znw. vr. i) Gelijkheid, overeenkomst; zn gel:ken, op gelijke wijze; in deser, ,
dier, die g., op deze zelfde wijze; in des g., insgelijks, in die (dier) g. dat, op zoodanige wijze als;
te, na geliken, gelijkelijk, naar recht en billijkheid;
van geliken, op dezelfde wijze; insgelijks; bi geliken, gelike, op dezelfde wijze; ii g. dat, zooals ; bi
g. of, alsof; bij benadering, zoowat ; waarschijnlijk,
wellicht. 2) uiterlijke schijn; g. doen, maken, togen,
tonen, eene houding aannemen, zich houden alsof,
veinzen; met eene ontkenning, ontveinzen, zich
houden alsof — niet. 3) een zweem. 4) uiterlijk blijk;
else degene die gelike van stade doet, die klaarblij kelijk slaapt. 5) het uiterlijk voorkomen van iets:
a) beeld, model. b) gestalte, gedaante : ridders g.,
op de wijze van een ridder. c) beeld, afbeelding.
d) beeld, iets dat schoon is. e) beeld, zinnebeeldige
voorstelling. f) voorstelling der beeldende kunst. 6)
,

beeldspraak, zinnebeeldig verhaal; voorbeeld.
Gelike, vn w. Zie g e l ij c. M a n n e g e l i k e,
iedereen.
Gelikeltjc, bnw . i) Te vergelijken. 2) gelijkvormig, gelijksoortig.
Gelikeljjehede, znw. vr. Gelijkmoedigheid.
Gelikelike, bijw. i) Gelijkel jk, naar evenredigheid. 2) op dezelfde wijze, eveneens. 3) in dezelfde
mate. 4) redelijk, tamelijk.
Geliken zw. en st. ww. — I Trans. z) Gelijk
maken: a) juist zoo maken als iets anders. b) effen
maken, effenen. 2) vergelijken, gelijkstellen. 3) In
rechte iemand verzoenen, een geschil vereffenen.
--II. Intr. i) Gelijk zijn aan, gelijken op, overeenkomen niet. 2) behagen, aanstaan. 3) blijken. 4)
toeschijnen.
Gelikenen , zw. ww. — I. Trans. Vergelijken.
— II. Intr. Gelijken op, overeenkomen met.
Gellkenisse, -esse, znw. vr. i) Overeenkomst,
gelijkenis. 2) vergelijking; gelijkstelling. 3) uiterlijk
voorkomen, gedaante; gestalte; beeld, voorbeeld. 4)
gelijkenis,
zinnebeeldig
gelijkenis,
bijes.verhaal; big., in beeldspraak.
uitdr. Gelijk, te gelijk, gei

meerischappelijk.
Golikerwise, bijw. uitdr. Op dezelfde wijze,
eveneens; g. als, dat, evenals.
Gelikewel, -wale, -wal. — I. Bijw. Even zeer,
even goed. — H. Voegw. Evenwel, niettemin.
Gelikich, bnw. Gelijk. -- Gelikicheit.
(lelikinge, znw. vr. Gelijkstelling.

Gelimpe, -limp, znw. vr. en m. i) Voegzaam

betamelijkheid, fatsoen; met g., met fatsoen,-heid,
op Gene betamelijke wijze. -= Gelimpeljje, Ge -

limpellke (oostmnl.).

Gelimpen, st. ww. intr. Voegen, passen, betaGelinden, -Tingen . Zie g e l e n d e n, - lengen.

men (oostmnl.).

Delingen, st. ww. intr. (oostmnl.). i) Gelukken,
naar wensch gaan. 2) te beurt vallen. 3) aanstaan,

behagen.

Gelinsteren. Zie glinsteren.
(felit, znw. o. Gelid.
Gellecone, znw. vr. Eene vrouw die eene koopwaar schreeuwende- vent, omroepster.

(lellen, st. en zw. ww. intr. Gillen, schreeuwen.
Geloch, znw. o. Hetz. als g e 1 a c h.

Gelochenen -loochenen, - logenen, zw. ww. tr.

Loochenen, ontkennen.

Gelodet, bnw. Met een boden knop.
Gelodet, deelw. bnw. Gesproten; van een zekeren stand.
Gebogen, zw. ww. wederk. Zich schikken in,
met iets genoegen nemen.
(eloey, -joy, znw. o. Geloei.

Gelogen, zw. ww. intr. Gloeien. — Gelovende ;

Gelopentheit.

-
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Gelofnisse, - loffenisse, - loofnisse, - lovenisse, - esse,

znw. vr. Belofte; verbintenis, verplichting die men
op zich genomen heeft.
Gelofte , znw. vr. i) Belofte ; verplichting die
men in rechte op zich neemt; betalingsbelofte. 2)
gelofte.
Gelogen,

deelw. bnw. Onwaar.
Gelogenen. Zie ge1ochenen.

Gelogeren, - ieren, zw. ww. intr. Gehuisvest
worden.

Gelogenljje, bnw

.

Leugenachtig, onwaar.

Ge10 , -loyet. Zie geloey, geloepet.
deelw. bnw. Gesloten; aaneengesloten,
n
Geloke
ongespleten, van hoeven.
Gelome, -loeme, -bums, bijes. z) Aanhoudend,
vaak. 2) in overvloed, weelderig; g. bloeyen.
Gelonen, zw. ww. tr. Beloonen.
Geloof. Zie gelove.
Geloofde - lovede, znw. vr. Belofte, in rechte

aangegane verplichting.
Geloof heit, znw. vr. i) Vermoeidheid. 2) lafheid, laaghartigheid.
Geloo#i e. Zie g e 1 o v e 1 ij c.
Geloofnlsse. Zie g e 1 o f n i s s e.
Geloofsara, - lovesam, bnw. Geloofwaardig.
Geloofsamheit znw. vr. Vertrouwen, crediet;
ook geloofsamicheit^
Gelooft, deelw. bnw. z) Vertrouwd, in aanzien.
2) crediet hebbende.
Gelooft, - lovet, deeles. bnw. Door de overheid
goedgekeurd.
Gelooft, bnw. Loof hebbende, geloverd.
GelooÍte, - looft, znw. vr. i) Belofte, eene verplichting die men vrijwillig op zich neemt; plechtige afspraak; verplichting in rechte. 2) gelofte.
Gelooftoeht, - tucht, znw. vr. Eene in rechte
afgelegde belofte of aangegane verplichting.
Geloop, znw. o. i) Geloop; toeloop; loop, van
hemellichamen. 2) drukte, gewoel; strijdgewoel, gedrang; oploop, standje; strijd. 3) verloop, van den
tijd. 4) beloop, bedrag; na gelofte, naar gelang.
Geloot. Zie gelodet en loten.
Gelopen, st ww. — I. Intr. i) Rennen, loopen;
vloeien, stroomen. 2) vervallen, van renten. -- II.
Trans. Beloopen, bedragen.
Gelorie enz. Zie glorie.
(Gelose. Zie glose.
Gelose, znw. vr. Leus, wachtwoord.
Gelosen, zw. ww tr. z) Loslaten; moeten loslaten, - prijsgeven. 2) loozen, kwijtraken. 3) van de
hand doen, verkoopen. 4) aflossen, schuld. 5) onttrekken, ontnemen.
(}elosen. Zie g 1 o s e n.
Gelossen, zw. ww. tr. i) Loslaten. 2) kwijtraken.
3) lossen, loskoopen.

Gelost, deelw. bnw. Losgemaakt, vrijgelaten, vrij.
Gelost. Zie gelust.
Gelotternie. Zie g l o t t e r n i e.
Getouwen. Zie g e 1 a u w e n.
Gelove, -loof, znw. o. Belofte, eene vrijwillig
aangegane verplichting of verbintenis.
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Gelove, -loof, znw. vr. en o. i) Vertrouwen,
dat

CGELUUT.

CTELOVE.

men stelt, en : dat men geniet, krediet, gezag;

dal g., al tg. hebben bi enen ; van g. veesen, sin:
a) geloofwaardig zijn, het vertrouwen genieten. b) in
eene bepaalde betrekking erkend worden; brief, letteren van g., lastbrief, machtigingsbrief. 2) het ge-

looven van iets, het vertrouwen op de waarheid van
iets, overtuiging; boven g., meer dan gelooflijk is;
g. hebben, geloof hechten of slaan, van iets overtuigd zijn. 3) godsdienstig vertrouwen, geloofsvertrouwen, geloof. 4) geloofsleer, belijdenis. 5) vertrouwen in geldzaken, krediet; in geloven ontfaen,
een goed op zijn naam doen zetten, om het voor een
ander te bezitten; in geloven sin, op naam van
een ander staan. 6) trouw; bigeloven, op mijn woord.
Gelove, bnw. Doodmoe, uitgeput; g. liën, zich
overwonnen verklaren, zich onderwerpen ; g. maken,
iem. dwingen tot onderwerping.
Gelovebreker, znw. m. Verbreker eener belofte.
Gelovebrief, znw. m. Lastbrief, machtigingsbrief.
Gelovede. Zie geloofde, -t e.
t*el0Ye1ijC, loofre, bnw. i) Geloofwaardig, betrouwbaar, van personen en zaken ; geconstateerd,
in rechte bekrachtigd. 2) vertrouwd; enes vorsten
-

gelooflike rael.

Gelove1ijC, looftic, - lofloc; bnw. Ambtelijk goed-

gekeurd, gewaarmerkt.

Gelovelijoheit, looflijcheit, znw. vr. r) Geloof-

waardigheid, aannemelijkheid, betrouwbaarheid. 2)
geloof, vertrouwen; godsdienstig geloof.
Gelovelike, - loofre, bijw. i) Op eene geloofwaardige, betrouwbare wijze. 2) in trouwe, op iemands
woord.
Gelovelike, -loo, fdijc, bijes. Op eene prijzenswaardige wijze, zooals het behoort.
Geloven, gloven, (oostmol.) gelaven, zw. ww. —
I. Intr. i) Vertrouwen stellen in iemand; enen ere
dine g., iem. tot iets in staat achten; enen des g.,
berusten in iemand(s uitspraak), ergens genoegen
mede nemen. 2) vertrouwen stellen in iemands woorden; des gelovet mi, ik verzeker het u. 3) gelooven
in God en zijn woord; als znw., geloof. — II. Trans.
i) Gelooven, voor waar houden. 2) crediteeren, leenen, borgen. 3) veroorloven, vergunnen.
Geloven, zw. ww. tr. Y) Loven, volprijzen, iemand;
iem. verschoonend behandelen. 2) iets prijzen; in

het pass., goedgevonden, bepaald zijn. 3) inwilligen,
toestemmen; verzekeren, verklaren, ook in rechte.
Gelovende, deelw. bnw.; cori g., ergdenkend.
Gelover, -ere, znw. m. z) Hij die eene belofte
doet. 2) hij die zich tegenover een ander tot iets
verbindt; borg.

Gelovenisse. Zie g e 1 o f n i s s e.
Gelovert, bnw. Met loof bezet, geloverd.
Geloverte, znw. o., Struikgewas.
Gelovich, bnw. z) Geloovig, godsdienstig geloof

hebbende.

2)

betrouwbaar, geloofwaardig.

Gelovich, bnw. i) Uitgeput, afgemat. 2) over-

wonnen in een tweekamp; g. doen liën, g. bringen,
maken, iem. dwingen om zjich te onderwerpen, ongelijk te erkennen. 3) lafl}artig, laaghartig.
Geloviehede, znw. vr. i) Geloovigheid. 2) ge
geloof, godsdienstige overtuiging.-lofwardighe.3)
Gelovigen, zw. ww. tr. Waar maken; bewijzen,
aan den dag leggen.
Gelp, bnw. Welig, weelderig, geil.
Gelpen, st. ww. intr. Schreeuwen, gillen; loeien,
brullen.

Gelpsch, bnw. Schreeuwerig, drukte makende

(oostmnl.).

Gelresch, bnw. Geldersch. -- Gelrelant.
GFelpelike, bnw. Op eene overmoedige of brutale

wijze.

Gelsterachtich, gaiter-, bnw. Vettig, stinkend,

een onaangenamen reuk verspreidend.

Geit, geld, gilt, geld, gulf, znw o. i) Vergelding;
betaling; loon, belooning. 2) geld; ongave g., dat
niet gangbaar is; droock g., contanten; licht g.,

geld van minder allooi; dat g. sctten, den koers van
het geld bepalen ; eene som gelds ; verklw. geldekijn,
geldje.

Celt, geld, bnw. Onvruchtbaar, van dieren.
Geltamt, znw. o. Beheer van geld.
Geltborer, - boorre, znw. m. Ontvanger.
Geltbroke, -breuclee, znw. vr. Geldboete.
Geltbudel, znw. m. Geldbuidel, beurs ; ook gelt-

borse.

Gelte, znw. vr. Gesneden wijfjesvarken; zeug;
verklw. geliekijn, geltkijn.
Gelte, gilte, znw. vr. Eene maat voor vloeistoffen, vooral wijn en bier; geltetot.
Geltgierieh, bnw. Hebzuchtig.
Gelthuus, gilt-, znw. o. i) De munt. 2) schatkist.
Geltlneester, znw. m. Betaalmeester.
Geltpaeht, znw. vr. In penningen op te brengen pacht.

Geltpene, znw. vr. Geldboete.
teeltrente, znw. vr. Rente in geld.
Geltsac, znw. m. Geldzak.
Geltsohout, - schalt, znw. vr. Geldschuld, schulden.
Geltslaen, st. ww. intr. Munten.
Geltsucht, znw. vr. Geldgierigheid.
Geltswert, -waert, znw. Iets dat eene zekere gelds-

waarde heeft.

G}eltwisselaer, znw. m. Wisselaar, bankier.
Gelu enz. Zie geel.
Gelubt , deelw. bnw. Ontmand, gelubt.
Gelucht, deelw. bnw.; g. sin, zijn lucht (of licht)
ontvangen.

Geluchte, znw. o. Uitspansel.
Geluchten, zw. ww. tr. Uitstaan, de nabijheid
verdragen.

Geluchten. Zie geli chten.
Geluchtich, bnw. Licht hebbende of gevende,

van sterren.

Geluge. Zie geliede en geluut.
Geladen, zes. ww. tr. Luiden (de klok).
Geluye. Zie g 1 o y.
GelA ert , deelw. bnw. Gelubt, van een paard.
Gelugieter, -heit. Zie geel -.
Geluken, st ww tr. z) Sluiten, dicht maken.

2) besluiten, omsluiten; vangen,
overhalen.

tot zijn gevoelen

Gelucke, -luuc, -luyc, -luc, glue, znw. o. Geluk,

gelukkig

lot, voorspoed, fortuin.

Geluckeijjc, bnw. Gelukkig, voorspoedig. —
Geluckelijcheit, Geluckelike.
Gelucken, zw. ww. intr. Gelukken, goed uit-

vallen; mi gelid, ik slaag; het gaat mij goed; ook
met een pers. als subj., er in slagen.
Geluckich, bnw. en bijw. Gelukkig, voorspoedig; van plaatsen, gezegend. — Geluckicheit.
Gelusiec 3 -te. Zie geel -.
Gelust, -lost, znw vr. r) Lust ; begeerte, trek.
2) lust, genot, genoegen.
Q elust, -lost, bnw. (Eet)lust hebbende.
Gelustelijo, bnw. Aantrekkelijk, smakelijk, appe-

tijtelijk.

Gelusten, zes. ww. — I. Onpers. Ik heb lust,
trek; ik schep behagen. — II. Intr. Lust hebben,
verlangen. — III. Trans. Trek hebben (in spijs of
drank).
Gelustieh, lostich, bnw. i) , Gretig, trek hebbende. 2) pass., smakelijk.
Gelnstieheit, lost-, znw. vr. Lust, begeerte,
verlangen; zinnelijke lust, weelderigheid, wellust.
Gelusucht. Zie geel -.
GeluuC. Zie g e 1 u c.
Geluussohen, -lusclaen, zes. ww. intr. Schuilen,
-

-

veilig zijn.

eluut, -luyt, znw. o. en vr. t) Geluid, in den
ruimsten zin ; rumoer. 2) gelui. 3) gerucht, faam. 4)
hetgeen iem zegt, woorden, gezegde; ook: gewag;

geluut maken.
{teltint,

bnw. Rumoerig, luidruchtig; g. werden,

in beroering gebracht worden.

GELUWE.

GEME.

GeluWe, znw. vr. Geelzucht.
Geluwen, zw• ww. tr. Geel verven.
Delve, gelf, golve, znw. vr. Golf.
Golven, zw. ww. intr. Golven, stroomen. --Gelvinge.
Gemachte, - macht, -inecht, znw. o. De teel

drukte of beweging makende. 3) druk bezig, ijverig
in de weer.
Gemaloch, -mals, znw. o. Drukte, beweging; g.
maken, drukte maken ; ook : zijn kracht doen gevoelen, opspelen, ook van zieke deelen van het

gemeckt/4jn.
-deln,is;vrkw.
Gemaehtich, -rnechtich, bnw. Gemachtigd, vol
hebbende ; ook gemachtichi ; znw. gemach--macht
tichde.
Gemaech, znw. en bnw. Zie g e m a g e.
Gemaechschap, znw. vr. Maagschap.
Gemaecht. Zie gemaget.
Gemaechtaelt, bnw. Verwant.
Gemaecsel, znw. o. Gestalte, gedaante.
Gemaeet, deelw. bnw. i) Er uitziende (als). 2)
afgericht. 3) gemaecte sloe, met ijzer beslagen staf
of gescherpte stok.
Gemaectheit, znw. vr. Inrichting, eigenaardig

-heid.

Gemaal, gemale, znw. o. Het gemalen koren,

gemaal ; het malen van graan, ook : het recht daartoe, en : het gebied waarvoor de „banmolen" geldt.
Gemaalde, znw. o. Schilderstuk; ook gemaelt,
gemeelt.
Gemaal elt, znw. o. Belasting op het gemaal.
Gemaelt, deelw. bnw. Geschilderd, gekleurd.
Gemaent, bnw. Manen hebbende, van dieren.
Gemaet , bnw. en znw. Zie g e m a t e.
Gemaetheit, znw. vr. Matigheid, ingetogenheid.
Gemage, -;Waage, - Knagen, znw. m. mv. Bloed verwanten; na, nauwe gemagen.
Gemage , -nmaeclz, bnw. Verwant, vermaagschapt.
Gemaget , - naecht, bnw. Verwanten hebbende.
Gemaglstreert, deelw. bnw. Den titel ,,magister" hebbende.
Gemat, bnw. i) Verbonden met. z) zacht, stil,
van het weer. 3) gemaakt; g. sin, toebereid zijn. 4)
met den dat., aangenaam, welgevallig (oostmnl.).
Gemac, -macke, znw. o. i) Toestand van rust
en vrede, genoegen, aangename stemming; zijns
gemakes Plegen, goed voor zich zelf zorgen; met
gemake, met genoegen, in rust en vrede, in eene
behaaglijke stemming; ook: goedschiks; te gemake,
tevreden, opgeruimd, in zijn schik; enen te gemake
doen, iem. van het noodige voorzien; hem te gemake
doen, zich op zijn gemak zetten, zich te goed doen;
hem te gemake stellen, zich tevreden stellen; in sin
g., rustig; g. nemen, sin g. houden, rust nemen. 2)
voordeel; zijn g. doen met, het juiste oogenblik,
kans op voordeel. 3) verzorging, verpleging; enen,
hem zelven g. doen. 4) kalmte, bedaardheid; het
niet doen van rustverstorende feiten. 5) nut dat men
doet. 6) behoefte, nooddruft; levensbehoeften.
Gemake, znw. o. Gedaante, uiterlijk.
Gemakeljjc. Zie g e m a c k e 1 ij c.
Gemaken, •maecken, zw. ww. tr. i) Maken;
scheppen. 2) herstellen, maken. 3) volbrengen. 4)
bewerken, veroorzaken.
(i emackeljjc, -makeljc, -sneckeljc, bnw. i) Kalm,
rustig, vreedzaam; mak, tam. 2) gemakzuchtig. 3)
geschikt, eigenaardig.
Gemackel}jCheit, znw. vr. Gemak.
Gemaekellge, -snakelike, -mmaeckelike, bijw. i)
Kalm, rustig, in vrede; op eene bedaarde wijze,
voorzichtig ; zachtjes, stilletjes; langzaam, op zijn
gemak. 2) op eene passende, geschikte wijze; van
kleederen, passende, keurig (zittende).
Gemacheit, znw. vr. Verbondenheid, het bij
elkaar hooren of één geheel vormen.
Gemacsam• bnw. Rustig, kalm.
Gemale. Zie ge m a e 1.
Gemaleert. Zie maleren en amelgeren.
Gemalen, deelw. bnw.; g. gout, goud in poeder.
Gemalen, deelw. bnw. (voor gemaelt). Gekleurd,
bont, veelkleurig.
Gemalen , st. ww. trans. Malen (graan).
(*emalsch, -mals, bnw. i) Stout, overmoedig. 2)
;
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lichaam.

Gemammet, bnw. Borsten hebbende (als).
Geman. Zie g e l i ede.
Gemanen zw. ww. tr. Aanmanen, herinneren

aan eene verpl
ichting, ook: aan eene geldelijke.
Gemangeert, -ier!, deelw. bnw. Verminkt, ge-

brekkig.

Gemanier(de)l ke, bijw. Naar den eisch, vol-

komen.

Gemaniert, bnw. Manieren hebbende, zedig. —
Gemaniertheit.
Gemanc, -mang, -menc, -mine, znw. m. en o.

i) Menging. 2) vermenging : a) gezelschap, aanraking met menschen; vijandelijke ontmoeting. b) gemeenschap ; vleeschelijke gemeenschap ; overeenkomst
in natuur of aard. 3) groote voorraad, massa; bijeenkomst, vergadering, samenscholing. 4) gezel. 5)
int g., in het algemeen.
Gemanc, ymanc, gemanct. — I. Bnw. i) Gemengd.
uit verschillende deelen bestaande, onder iets anders
gemengd ; verbonden, vereenigd ; allerlei. 2) uit verschillende soorten afkomstig of gesproten. 3) samengaande, overeenkomende met. 4) afhankelijk van,
nauw verbonden met. — II. Bijw. i) Ondereen, te
samen ; g. — ende, zoowel — als, niet alleen — maar
ook. 2) gezamenlijk; ook: geheel en al. — III.
Voorz. Tusschen, onder.
Gemaneheit, znw: vr. Vermenging, vereeniging;
vleeschelijke omgang.
Gemanccorn, znw. o. Tweeërlei koren ondereen.
Gemancschap, gemene-, znw. vr. Vleeschelijke
omgang.
Gemanct. Zie g e m a n c.
Gemannet, -mant, deelw bnw. i) Ten huwelijk gegeven; getrouwd. 2) van gewapende mannen
voorzien.
Gemant, vnw. Zie g i e m a n t.
Gemantelt, bnw. Een mantel omhebbende.
Gemnare, bnw. Vermaard, beroemd.
Gemarke, -merke, znw. vr. Mark, district; mv.,
landpalen.
Gemarhen. Zie gem erken.
Gemartlliet. Zie marti1iën.
Gemast, bnw. Een mast hebbende.
Gemate, - maat, bnw. y- A. Van personen. i)
Maat houdende, de juiste maat kennende, ingetogen;
vriendelijk; mak, zachtzinnig. 2) middelmatig van
stand, aanzien; onaanzienlijk, arm; ook als znw. —
B. Van zaken. i) Middelbaar, gemiddeld; klein;
mcllijc no g., niet gering. 2) gematigd, niet in
uitersten vervallende.
Gecoate, znw. vr. i) Matigheid. 2) matiging, bescheidenheid.
Gecoate, znw. o. Maat; int gemate, gemaet, met
mate; te g., tamelijk, vrij.
*Gemate, znw. m. Maat, kameraad.
Gematelheit, znw. vr. Matigheid.
Gemateljc, bnw. Gematigd. — Gemateljjcheit.
Gematellge, bijw. i) Op eene gepaste, doelmatige wijze. 2) gematigd, zedig, nederig. 3) met mate.
Gematen, zw. ww. — I. Trans. i) Matigen, intoomen ; met van, terughouden; enen g., iem. klein
krijgen, onderwerpen. 2) iets verkleinen, verminderen. — II. Wederk. i) Zich matigen, inhouden. 2)
nederig of bescheiden zijn; zich onderworpen of
deemoedig gedragen; met van, zich onthouden van,
iets nalaten.
Gematich, bnw. i) Matig, gematigd; nederig;
ook gematicht, -meticht. 2) gematigd, middelbaar,
van zaken. — Gematicheit.
Gematinge, znw. vr. Matiging, ingetogenheid.
Gematten, zw. ww. tr. Onderwerpen, klein krijgen.
(neme, znw. Spel ; grap, streek.
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GEMECHTE.

GEMINLIKE.

Gemechte, -mechtich. Zie g e m a c J t e, -i c h.
Gemeen me(e)n, - mein(e), -mien, bnw. ; comp.

gemeender,Y- meiader. i) Gemeenschappelijk; dat g.
leven, een leven voor •de belangen eener gemeen

allen gemeenschappelijk ; dat g., het ge--schap;vn
meenschappelijk eigendom ; g. hebben, te zamen
hebben; iets te maken of uit te staan hebben. 2)
voor allen gezamenlijk, algemeen : a) alle of de meeste
menschen betreffende, bij hen bekend, geldende enz.;
algemeen, openbaar, voor algemeen gebruik bestemd;
dat g., het algemeen belang, welzijn, het gemeene
best; het algemeen, het volk; int g., in het alge
trekken; in het openbaar, open--men,ialg
lijk ; int g. gaen, algemeen eigendom worden ; van
eene vrouw, in een bordeel gaan. b) algerrleen, geheel; gezamenlijk, al; die g. poorteren, de burgerij;
int g., in het geheel, over het algemeen. 3) gewoon,
alledaagsch. 4) gemeenschap hebben, in betrekking
staande tot. 5) deelachtig, deel hebbende aan ; g.
werden ere dine, in het bezit van iets komen, iets
meester worden; behoorende tot, deel uitmakende
van. 6) gemeenzaam, vriendelijk.
Gemeende, -meirede, znw. vr. i) Gemeenschap.
2) gemeente.
Gemeenderhant. Zie g e m e n e r h a n t.
Gemeenheit, znw. vr. i) Gemeenschap, omgang.
2) het volk, de gezamenlijke burgers.
Gemeenicheit. Zie gemenicheit.
Gemeenitje, -meinij c, bnw. i) Algemeen. 2)
gewoon, alledaagsch. 3) gemeenzaam.
Gemeenitjcheit, -mein-, znw. vr. i) Algemeenheid, openbaarheid. 2) gemeenschap.
Gemeenlike, gemein-, bijw. i) Gemeenschappelijk. 2) in algemeene trekken. 3) gezamenlijk, te
zamen. 4) over het algemeen, gemeenlijk, gewoonlijk.
Gemeenlinge, bijw. Hetz, als gemeen 1 i k e, 3).
Gemeenlieae, -lude, -luyde, zitw. m. mv. De
leden eener gemeente, vooral voorzoover zij deel
hebben aan het bestuur.
Gemeensam, gemein-, -saem, bnw. i) Gemeen.
schappelijk. 2) gemeenzaam, vertrouwelijk.
Gemeensamheit, znw. vr. Gemeenzame omgang,
gemeenschap.
Gemeenschap, geuren -, gemein-, gemeini-,
-schape, znw. vr. i) Gemeenschappelijkheid, onder ling verbond of verband. 2) gemeenzaamheid. 3)
gemeenzame omgang; vleeschelijke omgang.
Gemeenscnape, znw. m. Gemeentebode.
Gemeente, gemean-, gemien-, - meent, -meynt,
znw. vr. en o. i) Gemeenschap. 2) samenkomst,
vergadering, raadsvergadering; ook: samenscholing.
3) de burgerij, de ambachten en neringen eener
stad, in tegenstelling met de ,,geslachten"; het ge
volk. 4) gewoonte.
-hel
Gemeenteliede, -lude, znw. m. mv. Leden eener
gemeente; ook gemeentenaren.
Gemeenter p znw. m. i) Deelgenoot. 2) gemeen.

tenaar.

Gemeentman, znw. m. Een man uit het •olk.
Gemeentocht, - tucht, znw. vr. t De e-

meente, het volk. 2) Gemeenschappelijk
PPeli'k
J bezit, gg emeenschap.
Gemeesteren, -meisferen, zw. ww. tr. Vermeesteren;- iem. dwingen tot zijn wil.
Gemeet, -meit, bnw. Vroolijk, levenslustig; ook
als vereerende toevoeging.
Gemeenwijf, znw. o. Publieke vrouw.

Gemeetsamheit, *gemedesam-, znw. vr. i) Ge-

meenschap. 2) gemeenzaamheid, vriendelijkheid. Vgl.
m e d e s a m.
Gemeerscht, -merscht, bnw. Weiland bezittende.
(*emein enz. Zie gemeen.
Gemekelijc. Zie gemackelij c.
Gemeken, zw• ww. tr. Beteugelen, betoomen.
Gemeckeljj4. Zie g e m a c k e 1 ij c.
Gemecken. Zie g e m i c k e n.
(Gemelic, bnw. i) Zonderling, wonderlijk. 2)
Knorrig, slecht gehumeurd. 3) kluchtig, grappig.
.

Gemelike, gemen-, bijw. Op een knorrige, booze

wijze.

Gemelt, deelw. bnw. Getrouwd, echt, van eene
vrouw; echt, wettig, van kinderen.
Gemene, -meine, bijw. i) Gemeenschappelijk. 2)
in het algemeen. 3) gezamenlijk; met elkander, met
zijn beiden ; en ook, tevens; geheel en al; (al) g. dat,
alwat.

Gemene, - meiree, -meen, znw. vr. en o. i) Gemeenschap, 2) gezelschap. 3) vergadering; de ver
4) volk, volkshoop.
-gadern.
Gemenebest, znw. o. Het algemeen welzijn
(i 6de eeuw).
Gemenen, .-meenen, -meinen, zw. ww. tr. Mede deelen; zijn lijf g. met, gemeenschap oefenen.
Gemenen, - meenep, - meinen, zw. ww. tr. Meenen, bedoelen.
Gemenen. Zie gemennen.
Gemenerhaut, -meender-, bijw. Met gemeen
overleg.

Gemeng(e). Zie g e m a n c.
Gemengeltheit, znw. vr. Vermenging, mengsel.
Gemengen, - mingen, zw. ww. -- I. Trans. Men-

gen. — II. Wederk. Omgaan met, zich inlaten met.
(hemeng et, - mingei, - mengt, -menct, -minct,
-mneynget, deelw. bnw. i) Gemengd, samengevoegd,
uit verschillende deelen. 2) verschillende kleuren
vertoonende, bont, van stoffen.
Gemenicheit, -meenich-, -meinich-.. znw. m.
Gemeenschap.
Gemenichte, znw. vr. i) Volkshoop, menigte.
2) menigte, aantal.
Gemeninge, neininge, znw. vr. Gemeenschap.
Gemene, -schap. Zie gemanc, - schap.
Gemencsel, -mancsel, znw. o. Mengsel.
Gemennen, -menen, zw. ww. — I. Trans. Besturen, mennen. — H. Intr. Rijden met paard en wagen.
Gemercht, -met-get, -»forget, bnw. Merg hebbende.
Gemeren, - meeren, zw. ww. intr. Vermeerderen.
Gemerc, -meet-c, -merke, znw. o. i) Het opmerken, overweging. 2) opmerkzaamheid, aandacht; g.
nemen ob, iets in aanmerking nemen; opmerkingsvermogen, oordeel.
(remere, znw. o. Teeken, zichtbaar bewijs.
Gemerke. Zie gemarke.
(bemerken, - meerkeu, -macs-ken, zw. ww. tr. Opmerken, waarnemen.
Gemerctheit, znw. vr. Opmerkzaamheid.
Gemerre, znw. o. Oponthoud.
Gemes, -messen. Zie gemis, -missen.
Geelessen, -mesten, zw. ww. tr. Vetmesten;
hem g., zich te goed doen.
Geroet, ymet, znw. o. i) Naam van eene inhoudsmaat en eene landmaat. 2) maat in het algemeen.
Gemeten, st. ww. tr. i) Meten, berekenen. 2)
inzien, begrijpen. 3) genieten, zijn deel ontvangen van.
(bemiddelen, zw. ww. tr. Bemiddelen, bijleggen.
Gemieden, zw ww. tr. Beloonen; met geld voor
iets winnen; omkoopen.
Zie gemeen, -t e.
GemieII
.
1 -te.
Gemlc, -micke, znw. o. i) Oogmerk, bedoeling.
2) wat iem. verlangt of beoogt. 3) de juiste maat
of de juiste plaats. 4) raming, schatting.
Gemic, bnw. i) Gepast, geschikt, eigenaardig;
geschikt voor, van deelen der kleeding ; enen g. s jn,
iem. passen; enen g. comen, iem. van pas komen.
2) klaar, gereed; bereidwillig, op iemands wenken
lettende.
Gemickeljj c, -mickich, bnw. Handelbaar.
Geinicken, -mecken, zw. ww. -- I. Trans. i)
Beramen. 2) tot stand brengen, gedaan krijgen. 3)
berekenen, te weten komen. — II. Intr. Iem. van
pas komen, passen.
Gemineren, -eet-en, zw. ww. tr. Ondermijnen.
Gemini, znw. m. mv. De tweelingen, in den die-'

renriem.

Geminc,-mingen. Zie gemanc, - mengen.
Geminlike, bij w. Zie gem een1ike.

GEMINNEN.

Gemiunen, zw. ww. tr. Beminnen.
Geminsam, bnw. Minzaam.
Gemint, deelw. bnw. Geliefd, dierbaar. -- Ge mintheit.
Gemirret, bnw. Met mirre gemengd.
ells, -mes, znw. o. i) Gebrek, fout; sonder g.,

zonder fout, zonder mankeeren.

Gemissen - nessen, zw. ww. — I. Trans. i)

Missen, derven
.
i) Missen, falen.
reiken.

2)
2)

missen, niet raken. -- II. Intr.
mis schieten; zijn doel niet be-

Gemisten. Hetz. als gem e s t e n.
Gemme, gimme, • znw. vr. i) Knop, van bloem
en blad. 2) edele steen; juweel ; kleinood. — Gemmesteen.
Gemodereren i zw. ww. tr. Regelen, schikken.
Gemoede, -muede, -mode, -moey, znw. o. en vr.

i) Verlangen,. wench ; te enes g., naar iemands zin;
ie, bi sinen g., met g.,' met genoegen, gaarne; gelaten, zonder tegenkanting. 2) gunst, genegenheid;
toestemming, vergunning; bi, te enes g., met iemands
toestemming; enes g. hebben, iemands vergunning
hebben; in bos pers g. sitten, als burgers beschouwd
worden, met de burgers gelijkgesteld zijn. 3) gezindheid van het hart; het gemoed; „dat gemoede
des geestes". .
Gemoede, - muede, bnw. Zacht gestemd, teder

(nederr.).

Gemoeder, -mueden, ' - ,noden, zes. ww. tr. i) Bedenken, gedachtig zijn aan. 2) vermoeden. 3) voldoen aan eene verplichting.
Gemoedet. Zie gemoet.
Gemoedich, ymoedich, bnw. i) Kalm, gemoedigd;
bezadigd. 2) driftig, voortvarend. — Gemoedieheit.
Gemoeyt, deelw. bnw. Afgemat, vermoeid.
Gemoert, -mourt, bnw.; als znw., eigenaar van
moerland.
Gemoese, -muese, znw. o. Moeskruid, groente
(oostmnl.).

Gemest, znw. Q. Vergunning, verlof.
Gemoet, znw. o. en m. i) Ontmoeting, het iem.

of iets tegenkomen; gezelschap. z) aanwezigheid van
twee personen op dezelfde plaats; in enes g., in
iemands tegenwoordigheid; in min, din enz. g.,
mij, u enz. te gemoet ; te gemoete, te gemoet, tegen;
in de tegenwoordigheid of nabijheid van; op iemands
weg, in den weg (van hindernissen) ; tegen, tegenover. 3) vijandelijke ontmoeting, treffen; enen (dat.)
g. doen, iem. aanvallen; enen g. houden, aan iem.
weerstand bieden; een schoon g. doen, zich dapper
weren. 4) bejegening. 5) wederwaardigheid; kwade
kans (in het spel).
Gemoet, -moedet, bnw. i) Eene zekere gemoedsstemming hebbende, -gemoed; blide, evel, gram,

groot, hoge enz. g.; wel g., opgewekt; kalm, rustig;
aangenaam gestemd; welgezind, welwillend; quaet,
fel g., kwaadaardig, boosaardig; geljc g., gelijkmoedig. 2) gestemd, gezind. 3) moedig, flink. 4) geaard.
Gemoeten, - mueten, - moten, zw. ww. tr. i) Ontmoeten, tegenkomen. 2) te gemoet gaan, vriend
vijandelijk, tegengaan; zich verzetten,-schapelijkn
in strijd zijn met. 3) aan jets te gemoet komen, er
in voorzien.
Gemoetinge, -muetinge, -motïnge, znw. vr. Ontmoeting.
Gemoetsel, znw. o. Hetzelfde (16de eeuw).
Gemogen, st. onr. (perf.-praes.) ww. Mogen.
Gemonden, zes. ww. intr. Smaken, aanstaan.
iemont, bnw. Een mond hebbende (als).
Geldorden, - moorden, zw. ww. tr. Dooden.
Gemorget. Zie gemercht.
Gemout, bnw. Voor mout bestemd, gezegd van
koren.
Gemouwet, bnw. Met mouwen.
Gemude, -muede. Zie g e m o e d e.
Gfemuet, -moeten. Zie gem o e t, gemoeten.
Gemul, - mulle, znw. o. Stof; opgeveegd vuil
verklw. gemtillekijn, gemulken, stofje.
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Gemult znw. o. Tumult, rumoer.
Gemud, -mont, -muynt, deelw. Gemunt; als

bnw., een stempel hebbende; g. sin te, het toeleggen op.
Gemureert, deelw. bnw. Muren hebbende, om.
muurd.
(emote, -munt, znw. o. Muiterij ; rumoer.
Gem0Art, bnw. Muren hebbende, ommuurd.
Genaberen, znw. m. mv. De gezamenlijke buren
(oostmnl.).
Genabert, bnw. Naburig, aangrenzend (oostmnl.).
Genachtdach, geneeht-, znw. m. De dag aan
het einde van een bepaalden termijn, rechtdag.
Genachte, - nacht, -nechte, znw. o. i) Een bepaald aantal nachten of dagen; ook naam voor een
lijkdienst; idrariich genachte. 2) de halfmaandelijksche
termijn tusschen twee voor dezelfde zaak bestemde
rechtdagen. 3) rechtsdag. 4) rechtszaak, de behandeling der zaak in laatsten termijn. Ook genachtin (limb.).
nade, -rede, -naeye, genaed, gnade, znw. vr.
i) Rust, al wat het leven veraangenaamt; enen te
genaden werden, iem. goed doen. 2) vrije gunst, onverplichte goedheid, genade van God; leg-n comen, Gods
genade smeeken, zich voor Hem verootmoedigen;
ter g-n varen, in den hemel komen; gunstige of
welwillende stemming, van menschen ; te g-n comen,
iemands genade afsmeeken, zich op genade aan iem.
overgeven ; zich verootmoedigen of onderwerpen;
obi g., in de hoop op genade; op deemoedigen toon ;
omme g., onder voorwaarde van lijfsbehoud; gunst,
welwillendheid; ie g-n, ten gunste (van) ; te g-n comen, iem. te pas komen; net g-n, met toestem
ming, verlof. 3) hulp, bijstand; baat, troost, opluchting. 4) vrije beschikking, vrije macht of wil; te g n
sin, in iemands macht zijn; enen te g-n bringen;
eene straf die men krachtens macht of recht kan
opleggen; voorrecht, privilege. 5) de stemming van
den mindere jegens den meerdere, ootmoed, deemoed.
6) dankbaarheid; dank; enen g. seggen.
Genadeljjc, genal(jc, bnw. i) Genadig;'genade-

ge

-

like ,sine. z) genadelike sonde, zonde waarvoor genade
of vergiffenis te krijgen is, dagelijksche zonde.
Genadelike, bijw. i) Met lust, met trek. 2) op
eene ootmoedige, deerniswaardige wijze. 3) gena-

diglijk.

Genadeloos, bnw. Door God verlaten, ramp-

zalig.

Genaden, zes. ww. intr. Begenadigen, genadig
zijn, met God als ondw.; vergiffenis schenken, - van
menschen.

Genaderij s, bnw. Genaderijk.
Genadich, -nedich, bnw. i) Genadig, goedertie-

ren; een g. teken, een teeken van genade. 2) voorkomend, goedgunstig. 3) zacht, genadig, van straffen en vonnissen.
Genadicheit, genedich-, znw. vr. i) Genadig
genade; varen ter g., naar den hemel gaan;-heid,
in Gods g. vallen, zich aan God overgeven. 2) genade, vergiffenis, van menschen.
Genadichlike, genedech-, bijw. Genadig, van
God; liefderijk, van menschen.
Genadigen, zw. ww. intr. Genadig zijn, van God.
Genadiger, znw m. Hij die begenadigt; vergever (van zonden).
Genaeyen, -neyen, - nayen, zw. ww. tr. Naaien.
Genaem, bnw. en znw. Zie g e n a m e.
Genaemt, bnw. Genaamd, geheeten; met name
genoemd.
Genaest , bnw. Naastbij wonende (buren).
Genagelt, bnw. i) Met nagels, spijkers, pennen
voorzien; met (gouden of zilveren) knoppen. 2) met
kruidnagelen bereid; g. win, kruidenwijn.
Genaken, -neken, -naeyen, zw. ww. intr. i) Nabij
komen, naderen; aanbreken, van den tijd. 2) aan raken; ook van vleescbelijke aanraking; enen wive
g., enes live g., van de vrouw. 3) in aanraking komen met; omgaan met. 4) in het bezit geraken van,

GENAME.

GENITTEN.

iets deelachtig worden; sinen wille g., zijn zin krij gen. 5) raken, betreffen.
Q'ename, -naem, -neme, bnw. Aangenaam, wel.
gew allig; u Si g., waeri u g., als gij het goedvindt;
in eene aangename verhouding staande.
-gename, -genaem, znw. m. Hij die krijgt, ont-

houden, uithouden ; stand houden. - III. Intr. i)
Dén kost winnen, nering doen ; al znw., broodwinning, de kost ; q. g. hebben, er slecht aan toe
zijn. 2) zich onderhouden.
Generaal, bnw. Algemeen ; als znw. o., int
generael; als znw. m., generaal, der minderbroeders;
dat ambacht generale, het ambt van g. — Gene-
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vangt; in erfgename.
Gename bijw. Op eene aangename wijze.
Genameljo, geneme-, bnw. Welgevallig. — Ge-

nameljjcheit.
(benamen , zw. ww. tr. Aangenaam maken.
Genamene, znw. m. en vr. Naamgenoot.
Genamieh, bnw. Aangenaam. — Genamicheit.
Genanne, znw. m. en vr. Naamgenoot ; vr. genanninne.

Genant, deelw. bnw. I) Genaamd. 2) bekend.
Genaren. Zie gen eren.
Genatuurt, bnw. Geaard, eene bepaalde natuur
of aard hebbende. — Genatuurtheit.
(ende. Zie gehende.
Gender. Zie ginder.
Gene, gone, goene, guene, geune, vnw. — I.

Aanw. Gene, die daar, de gindsche, de straks ge.
noemde, bijvoegl. en zelfst. — II. Bepaling-aankon.
digend ; die (de), datgene, degene, hij; datgene, dat.
Genebt , nibt, bnw. Van nebben voorzien.
Genechte. Zie genachte.
peneden. Zie genie den.
Gienederen, -nedren, zw. ww. tr. Vernederen;
als wederk., zich verootmoedigen.
Genedich enz. Zie genadich.
Geneesster, znw. vr. Heelmeesteres.
Genegelt. Zie gen agelt.
Genegen, deelw. bnw. Genegen, geneigd.
Geneichdelij c, bnw. Neiging hebbende (tot).
Geneicht, •helt. Zie gen e i g e t, -heit.
Geneye, znw. o. Gehinnik.
Gen eigei i c, - neichlijc, bnw. i) Geneigd. 2) toegenegen. t*eneigeli jcheit.
Geneigen , zw. ww. – I. Trans. Nederbuigen,
doen overhellen. — II. Intr. Zich neerbuigen, neigen.
Geneiget, -neicht, deelw. bnw. i) Voorover
2) geneigd, genegen. — Geneigetheit-gebon.
-

,

—

(geneiehtheit).

Genegen. Zie gen aken.
Genenle enz. Zie g e n a m e.
(benemen, st ww. tr. i) Nemen. 2) wel g., met

een welgevallig oog beschouwen, van God. 3) benemen, beletten.
Genen, zw. ww. intr. Geeuwen, gapen.
{benende, -einde, -nent, znw. vr. i) Stoutheid,
moed, onverschrokkenheid; eene stoute daad ; met g.,
met moed; vrijmoedig, onbeschroomd; met kracht,
geweld; met kracht, ijver, innigheid; met spoed,
ijlings. 2) op enesg., op iemands verantwoordelijkheid.
(benende, -inde, bnw. Koen, dapper; bijw.genende.
Genendelike, -nindelike, bijw. Stout, kloek, onverschrokken; met ijver, inspanning.

(kenenden, - ninden, zw. ww. intr. en wederk.

i) Wagen, zich verstouten; zich verstouten te zeggen,
durven zeggen (met een bijzin);; moed scheppen
(zonder bijzin). 2) zich tot iets zetten, iets op zich
nemen; ook: eene verantwoordelijkheid.

Genendich, -nindich, bnw. Dapper, stout; g. Ie,
— Genendichlike.
Genendicheit, -nindicheit, znw. vr. Stoutmoe-

kracht hebbende om.

digheid, onversaagdheid; eene koene daad..
Genennen , zw. ww. tr. Noemen.
tienent. Zie genen d e.
Generen, naren, zw. ww. — I. Trans. i) Redden, behouden. 2) onderhouden, in het leven houden.
3) voeden, zoogen; laten groeien. 4) genezen. —
II. Wederk. i) Zijn leven onderhouden, den kost
winnen of verdienen. 2) voedsel ophalen; zijn voedsel
-

zoeken, azen; g. aen, zich aan iets te goed doen.
3) werken voor zijn brood; zich bezighouden, in
beoefening brengen; hem g. netten sonden, met
kwade praktijken omgaan; zich gedragen. 4) het

ralike.
Genereren, zw ww. tr. Verwekken ; veroorzaken, doen ontstaan.

Geneselije, bnw. Geneeslijk.
Genesen, st. ww. — I. Intr. i) In het leven

blijven, een gevaar te boven komen, er boven op
komen ; der dooi g., er het leven af brengen ; ook
zijns lives, metten live g. 2) met betrekking tot
ziekten, genezen, weer beter worden, bijkomen;
verlost worden van eene vrucht, bevallen ; met eene
ontk., niet tegen iets kunnen ; zalig worden, behouden blijven. — II. Trans. i) Redden, behouden;
iemands - leven redden; ook: iemands ziel redden,
iem. behouden of zalig maken ; iets goedmaken, de
schadelijke gevolgen van iets wegnemen. 2) genezen,
beter maken. — Geneser, Genesinge.
Genestelen, zw. ww. tr. Zijn nest maken.
Geneset, bnw. Een neus hebbende (als).
Genet, znw. o. Genet, klein Spaansch paard.
Genot , znw. vr. en o. Genetkat, civetkat.
Genetten, zw. ww. tr. Nat maken.
Genevelt, bnw. Nevelachtig.
penven, znw. m. mv. Neven van elkaar; verwanten.
Genever, jenever, geniver, tnw. vr. Jeneverstruik, jeneverbes (de plant); ook geneverbesie, -boom.
(enge , ginge, gange, bnw. i) Gangbaar, geldig;

gange ende gave, genge ende geve (oostmnl.). 2) be-

gaanbaar. 3) gangbaar, veel voorkomend > algemeen
erkend; in vollen gang. 4) in trek, gezien, van per.
sonen.
Genge , znw. vr. Gang, loop; loopbaan.
Gengeber, -ver. Zie g i n g e b e r.
GlenWeljc, bnw. Gangbaar (oostmnl.); ook g engich.
Genich, geenich, onb. vnw. Geen.
Genichelt, bnw. Mct spijkers of nagels.
Genichten, -niften, znw. vr. mv. Nichten van
elkaar.

Genieden, - neden, zw. ww. — I. Intr. Zich
verstouten, het wagen; zich inspannen, zijn best
doen; verlangen, willen; zich verwaardigen. — II.
Wederk. Zich verstouten. — III. Onpers. Mij behaagt; ik schep behagen; ik verwaardig mij.
Geniedich, bnw. Verlangend, belust.
Geniemaert, bnw. Den naam hebbende van.
Genies, znw. o. Het niezen, een nies.
Geniet -neet, znw. o. i) Genot, het genieten;
dat hoge g., de hemel. 2) voordeel, winst; geldelijk
voordeel.
Genieten, -neeten, zw. ww. — I. Trans. i) Binnen zijn bereik, in zijne macht krijgen; gedaan
krijgen; des niet mogen g. 2) tegen iets bestand zijn,
iets doorstaan, vooral met eene ontk. 3) gebruiken,
gebruik maken van; des hoves g., aan het hof komen; poortrechts g., met de burgers gelijkgesteld
zijn. 4) genot of voordeel hebben; de goede gevolgen van iets ondervinden, veel of weinig aan iets
hebben; als znw., voordeel, winst; iets aan iem.
hebben, iemands hulp, steun, bescherming ondervinden, partij van iemand trekken; als znw., genot,
zingenot. 5) smaken, proeven, ondervinden; der
aventuvren g., zijn lot afwachten.
Geniet(e)like, bijw. Op eene voordeelige wijze.
Genig en, st. ww. — I. Intr. Buigen voor iem.,
iem. onderdanig zijn. — II. Wederk. Bukken.
Genijehtheit, znw. vr. Geneigdheid.
(enjp znw. o. Pijn door nijpen of knijpen.
Geninde enz. Zie genen d e.
Genipen, st. ww. tr. Beet krijgen, in het nauw
brengen.
* Genitten , zw. ww. tr. Gedaan krijgen.

GENOECH.

Genoech, -nouch, -nuech, -noch, gnoech, gnock.

— I. Als onb. teiw. Genoeg, zoovecl als men verlangt of noodig heeft ; vaak met een gen. ; si hevel
mans genoech an haren kinderen, zij vervullen bij
haar dc plaats van den man ; g. sf/n, voldoen,
beantwoorden aan ; g. doen, voldoening geven; voldoen, tevreden stellen ; genoechdoen, als znw., voldoening, boetedoening. — II. Als bijw. i) Genoeg,
in voldoende mate ; bij niet wordt „genoech" soms
uitgelaten ; „dat mi niet verwonderen en conste".
2) vrij, grootelijks, in hooge mate ; genoegzaam, even.
3) nagenoeg, ongeveer; zoogoed als; het toonlooze
„wel ". — III. Als bnw. Toereikend ; genoegen nemende met, zich aansluitende bij, roet een pers.
als ondw.
Genoechde, -nuecltde, - nuchde, znw. vr. en o.
i) Overvloed. 2) genoegen.
fenoechdoen. Zie g e n o e c h.
Genoeehdoeninge, znw. vr. Genoegdoening.
Genoeehheit, znw. vr. Overvloed, rijkdom.

Genoeehltjc, - voegel jc, -nouchljjc, -nuechljjc,

bnw. i) Aangenaam, ook : in den omgang; levens lustig. 3) met den dat., welgevallig. 3) voldoende,
toereikend.

Genoechltjcheit, -nouch-, -nuech-, znw. vr.

Aangename stemming of gevoel; streeling der zinnen, genoegen; g. hebben in, behagen scheppen in.
Genoeehlike, bijw. i) Met genoegen. 2) bij
minnelijke schikking.

Genoechnisse, -noclinesse, znw. vr. Aangename

indruk.

Genoechsam, genuech-, bnw. r) Tevreden, weinig behoeften hebbende. 2) voldoende, waarmede
men vrede hebben kan.
Genoeehsam , bijw. Genoegzaam.
Genoechsamheit, genueck., znw. vr. Tevredenheid.
Genoechte, -nuechte, -nuchte, znw. vr. i) Genoegen, aangename stemming, vreugde; g. driven
met, pret maken met; een genoegen, vermaak; mv.,
genietingen; verklw. genuechtk jn, pleiziertje. 2) vermakelijkheid, van muziek of tooneelspel; klucht;
een g. doen, maken, een vroolijk deuntje spelen. 3)
tevredenheid, vergenoegen. 4) genoegzame voorraad.
genoechtel ic, bnw. Genoeglijk, aangenaam. —
Genoechtel jeheit 1 Genoechtelike, bijw.
Genoechtich, bnw. i) Matig, ingetogen. 2) toerei-

kend; overvloedig. 3) aangenaam gestemd, verheugd.

— Genoechticheit.
Genoege, znw. vr. i) Tevredenheid, vergenoe-

gen; bi g., bij minnelijke schikking, eendrachtig. 2)
voldoende voorraad, overvloed.
Genoege, bnw. Toereikend, juist op zijn maat.

Genoegen, - nougen, -nogen, -nuegen, - negen,

zw. ww. — I. Wederk. i) Tevreden zijn, zich tevreden stellen; hein laten g., hetzelfde. z) behagen
scheppen in. — II. Onpers. i) Ik neem genoegen,
ben tevreden met. 2) Het behaagt mij; ik heb een
welgevallen in. —III. Intr. i) Voldoende of toereikend
zijn. 2) voldoen, aanstaan, behagen; laten g., hetz.
3) behagen scheppen in. 4) genoegen nemen, gelieven. — IV. Trans. i) Goedvinden, bewilligen.
Genoeginge, znw. vr. Lust, genoegen.

Genoemen, - nonnen, - naenen, zw. ww. tr. Noe-

men, opsommen.

Genoemt, deelw. bnw. Uitdrukkelijk genoemd,
bepaald.

Genoyeert, bnw. Hij die het christelijk geloof
afgezworen heeft.
Genoffel. Zie geroffel.
Genomen. Zie gen o e m e n.
Genoot, genote, znw. m. i) Door geboorte gelijk
in stand, rang (ook met den landsheer); mv. de
hooge adel, de rijksgrooten ; prinsen van den bloede.
2) iemands gelijke; iem. van dezelfde soort. 3) gezei, gezellin ; wederpaar, de andere van een paar,
van dieren en soms van menschen. 4) wedergade,
evenbeeld; Bonder g., weergaloos, onvergelijkelijk.
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5) genote, jonkman. 6) in samenstellingen, bedde-,
Maus-, erf-, eet -, schotelgenoot e. a.

Genoot, znw. o. i) Vrucht, opbrengst. 2) stand,
rang. 3) vereeniging, samenzijn ; vleeschelijke ver
genoots olien, paren; der minnen-enig,par;
genoot stelen. 4) geslacht, kroost. 5) vee, levende
have; vgl. quicgenoot (naast quickenoot).
6) partij.

Genoot, deelw. bnw. Op muziek gezet.
Genootdruct, deelw. bnw. Genoodzaakt.
Genopen, zw. ww. tr. Aanroeren.
i enot znw. o. i) Opbrengst van het veld. 2)

gebruik.

3) voordeel, winst.

Genoten, zw. ww. — I. Trans. Versenigen, ver-

binden. — H. Wederk. Zich aansluiten of voegen
bij ; eene huwelijksverbintenis sluiten. — III. Intr.
i) Gelijk zijn, evenarena 2) hetz. als wederk.
Genotinne, znw. vr. Gelijke, rechtsgelijke.
Genoueh. Zie gen o e c h.
Gans. Zie gins.
Gene, gensse, gentse, jentse, znw. Een soort van
mes of sabel.
Gensen, Genslike. Zie g a n s e n, g a n s e l i k e.
e nst, genste, znw. vr. Brem. — Genstbos

h

-

sc elkjjn.
Genster, geenster, geinster, geister, znw. vr.
Vonk. — Gensteren (geinst ), vonkelen.
Gent, znw. m. Mannetjes gans, gander.
Gent, jent, bnw. en bijw. Edel, lief, bevallig,
schoon. — Gentelike, genteljc.
(dente, jente, znw. vr. Verbinding, voeg.
Gentel1 bnw. Edel.
Gentelike. Zie ge n t, bnw.
(kentinne, znw. Het vr. van gent, znw.
Geduchte. Zie genoechte.
Genuchterheit, znw. vr. Nuchterheid, onthou
spijs

en drank.

-dingva

Genuegen enz. Zie genoegen.
Genut, znw. o. i) Voordeel, opbrengst. 2) batig

saldo.

(benutten, zw. ww. -- I. Intr. Genot hebben.
— II. Trans. Nuttigen.
Geoefenen, -ztfenen, zw. ww. tr. Beoefenen.
Geoefent, deelw. bnw. i) Door oefening verkregen. 2) geoefend. — Geoefentheit.
Geoevert, bnw. Oevers hebbende; steil geoevert.
Geofferen, zw. ww. tr. Offeren; ten offer brengen.
Geogen, zw. ww. tr. Naoogen.
(beo et, bnw. Oogen hebbende.
Geoirdelen, -oir1oven. Zie g e o r d e 1 e n;
-or1oven.
Geoirt. Zie geordent.
Geole, geool, giole, znw. vr. i) Kooi. 2) gevangenis.
Geoliet, deelw. bnw. Met olie besmeerd, in olie
gedoopt.

Geometrie , znw. vr. Meetkunde.
Geonderwisen, zw. ww. tr. Onderrichten, er
brengen.

-gensto

Geonneert, gonneert, deelw. Te schande gemaakt,

onteerd; vervloekt.

Geonnen, onr. ww. perf.-praes. — I. Trans.

Gunnen, vergunnen.

— II. Intr. Iem. genegen zijn.

Geonsient, deelw. bnw. Gehavend, haveloos.
Geonstich , bnw. Gunstig gezind, welwillend. —
Geonsticheit.
Geoochsten, -oesten, -ozisten, zw. ww. tr. Oogsten.
Geootmoedicht, deelw. bnw. Nederig, klein in

eigen oog.

..Geopenbaert, deelw. bnw.; g. sijn, aangebroken

zijn, daar zijn, van een tijdpunt.

. G e0penbaren, zw. ww. — I. Trans. Openba-

ren. bekend maken.

— II. Intr. Bekend worden.

Geordelen, geoird-, zw. ww. tr. Oordeelen, ver

-ordeln.

Geordent1 geordet, geoort, geoirt, bnw. Geordent;

als

znw., geordend geestelijke; ookgeordene, -ordine.

Geordent, deelw. bnw. Ordelijk, ingetogen. —
Geordentheit, geordentlike, bijw.
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GEPROEVEN.

Goordjjst. Zie gehordijst.

Geordlneert, -ordeneert, deelw. bnw. i) Uitge.
rust, uitgedost. 2) geneigd (tot).

Geordineren, zw. ww. tr. In orde brengen.

Georet, -oort, - hoort, bnw. Ooren hebbende (als).
Georloven, - oorloven, zw. ww.

— I. Trans.

Veroorloven, machtigen. — U. Intr. i) Geoorloofd
zijn, vrijstaan. 2) de vrijheid nemen.

Georlovet, -oorlovei, -orlooft, -loft, deelw. bnw.
Veroorloofd, rechtmatig.
Georlovet, bnw. Vergunning hebbende (voor het
uitoefenen van een ambt), gelicentieerd.
Georst, bnw. Een paard hebbende; wel g. ; g.
sijn, te paard zitten ; g. werden, te paard stijgen.
Geort, bnw. Overgebleven, van eten.
Geousten. Zie geoochsten.
Gepaeyen, ayen, zw. ww. tr. i) Tevreden
stellen, g
erus fstelen. 2 ) afbetalen; ook g^y
ae eren.
3) tot bedaren, tot rust brengen.
Gepaoyt , -ayt, deeles. bnw. Tevreden; g. obi
enen, tevreden over; hein g. houden, zich voldaan
rekenen. — Gepaeytheit.

Gepaelt, j5ailt, deelw. bnw. Van palen voorzien.
Gepaer, zuw. o. Paar, echtpaar.
Gepaysen, aeysen, zes. ww. tr. i) In

orde
brengen, bijleggen, een geschil. 2) tevreden stellen,
verzoenen.
Gepayst, deeles . bnw. Tevreden.

Gepac , znw. o. Vrachtgoed, reisgoed.
Gepacken, zw• ww. tr. Inpakken; g. ende gesacken (16de eeuw).
Gepaleert, deeles . bnw. Gesierd, getooid.
Gepanden, zes. ww. tr. Panden, beslag leggen op.
(pepangel, znw. o. Wissel, ruil.

Gepan samheit, znw. vr. Loondienst.
Gepareert, deelw. bnw. Hetz. als g e p al e e r t.
(peparen, zes. ww. intr. Tegen iem. opkunnen.
Geparceelt, jarseeli, deelw. bnw. In hoofd-

stukken verdeeld.

Gepanetieren, zes. ww. tr. Bakken (brood).
Geparelt, -te. Zie geperelt, -te.

toepars, J5aers, znw. o. Gespuis. Vgl. ge p er t e.
Gepassen, zw. ww. — I. Trans. Passen, meten;
peilen, doorgronden. — II. Onpers. Schikken, behagen.

Gepasseren, zes. ww. tr. Overkomen (klemt.
op „over", voorbijkomen.
Gepassjt. Zie p a s s i ë n.

Gepassineert, deeles. bnw. Verstoord, boos.

Gepast, deelw. bnw. en bijw. — I. Deelw. bnw.

2) gepast, behoorlijk; braaf, zedig.
— II. Bijw. Op eene geschikte, bekwame wijze.
Gepaveert, deelw. bnw. Geplaveid, bestraat.
i) Eng, nauw.

Gepaveyen, zes. ww. tr. Plaveien.

Gepeilen, zw. ww. tr. Peilen, meted.
Gepeinsen enz. Zie g e p e n s e n.

epeket, j5eect, deelw. bnw. Met pek besmeerd.

(lepelt, deelw. bnw. Zonder schil of bast.
(lepennet . Zie gepinnet.

Gepens, jeins, -bins, eis, znw. o. i) Gedachte;

gedachten, gepeins. 2) gedachte, zin, gemoed; ge dachte, wil, voornemen; gedachten, denkvermogen,
bewustheid.
Gepenselj]c, gepeins -, bnw. Met het verstand te
vatten.
Gepensen, jteinsen, jbinsen, Meisen, zw. ww.
— I. Intr. Denken, peinzen. — II. Trans. Met het
denkvermogen omvatten; zich een denkbeeld van
iets maken.
epensicheit, -beisicheit, znw. vr. Muizennesten,
bekommering.
Gepensinge, einsinge, jeisinge, znw. vr. i,)
Hetz , als g e p e n s i c h e it. 2) overpeinzing.
epepert, bnw. Met peper toebereid.
Geperelt, jarelt, bnw. Met parels getooid.

Geperelte, ftarelie, znw. o. Parels (ríide eeuw).

Geperst, - barst, dorst, deelw. bnw. Gedrukt,

benauwd.

—

Geperstheit.

Gepert, J erdt. Hetz. als ge o r st; wel geherdl.
i

t eperte , znw . o. Bende, gespuis. Vgl.

go pars.
Gepertich, bnw. Flink, levendig, kloek.

Gepetich, bnw. Geneigd tot, zich toeleggen -

de o p()•

Gepenpelte, znw. o. Gepeupel (16de eeuw).
t epVn, znw. o. Moeite, inspanning; verdriet;

last, pijn.

Gep jntheit, znw. vr. Leed, moeite; pijniging, pijn.
Gepijp znw. o. i) Gefluit, gepijp. 2) gepiep,
gekerm.

Gepinen, zw. ww. — I. Trans. Pijnigen, martelen.
— II. Intr. Zijn best doen.
,epinet, deelw. bnw. ; enen (dat.) enen g. maken,
iem. een ander tegen maken.
Gepingeert, deelw. bnw. Geschilderd.
Gepinnet, itennet, bnw.

i) Gepunt, puntig.

2)

pen of pin hebbende, van gewaarmerkte maten. 3) eene pen door den neus hebbende, van
Een

varkens.

tiepins enz. Zie g e p e n s.
Geplaeyen g jlayen, zw. ww. tr. Door den mod-

der waden.

Ge p laent, deelw. bnw. Waarop niets geschreven
is, onbeschreven.

Geplaet, bnw. Met houten platen beschoten.
Geplaneert, deelw. bnw. Gepolijst.

Geplanct, bnw. Met planken beschoten.
Geplankiert, bnw. Van eene schoeiing voorzien.
Geplanten, zw. ww. tr. Planten.

Geplat . Zie geplet.
GeplejWen, st. onr. ww. tr. i) In beoefening
brengen, in acht nemen. 2) ervaren.
Gepleget, deelw. bnw. Gewoon, gewend; ge -

jtleget sin.

Gepleit, znw.
rechtsgronden.

o. Het pleiten, het aanvoeren van

Geplet, -flat, deelw. bnw. i) Plat, plat uitgestrekt.
2) geperst, gedroogd, van druiven.
Geploo t, -jbloyt, deelw. bnw. Geplooid.
zw. ww. tr. Plukken.
n
Geplucke
Gepluct, deelw.; g. linnen, pluksel.
Geplumen, zw. ww. tr. Plukken, een vogel, plunderen, een mensch.
t epinmet, j5luumt, bnw. Gevederd, gepluimd.

epluumte , znw. o. Gevederte.

Gepoentelike, -point-, bijw. Naar den eisch.
Gepogelljc, bnw. Zijn best doende (voor).

Gepogen, zes. ww. — I. Intr. Zijn best doen
voor, iets gedaan krijgen. — II. Wederk. Zich inspannen.
Gepoliciert, joll:ciert, deelw. bnw. Gepolijst,
glad.

Gepoliert,

-

aliert, j5oljst, deeles. bnw. Hetzelfde.

Gepols . Zie g e p u t s.

Geporren, -porrenen, zes. ww. tr. Van zijn

plaats brengen.
Geporst. Zie geperst.

Geposen, zes. ww. tr. Den tijd vinden, de ge
hebben.

-legnhid

Geprant , znw . o. Gegrij p, gegris.
Geprediken, zw. ww. tr. Prediken, door pre-

diken bij

iem. uitwerken.

t eprenden . Zie g e p r i n den.
Geprent, deelw. bnw. Uitgedrukt, duidelijk.
Geprenten, zw. ww. tr. Indrukken; inprenten.

Zie g e p r o t
r"s -rise, znw. o. Prijs, loftuiting.
o.
znw.
ijdelheid.
ke7 Trots,
Gepri
Geprinden, jbrenden, zw. en st. ww. tr. Beetpakken, grijpen.
Geprisen, zw. ww. tr. i) Volprijzen, prijzen. 2)
schatten, taxeeren.
Gepriset, ,krijst, deelw. bnw. Van waarde.

Gepreuten .

Geproeft, deelw. bnw. i) Bewezen, zeker.
beproefd, tegen verleiding bestand of gehard.

2)

Geproeven, .roven, irueven, .prouven, zes.

i) In rechte bewijzen; de waarheid van
iets bevinden; deugdelijk bevinden. 2) de proef

ww. tr.
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nemen van. 3) beproeven, trachten te verleiden. —
11. Intr. Blijken waar te zijn.
Geprone, znw. o. Gepruil, onmin, ruzie.

Gerake►1jjc, bnw. Gemakkelijk.
Gerakel ke bijw. Op zijn gemak.
Geraken, -raecken, -raicken, zw. ww. — I. Trans.

Geproten, jbreuten, zw. ww. tr. Babbelen, kallen.
Geprovent, jbrovent (klemt. op ,pro), provet,
bnw. Eene prebende of prove (preuve) genietende.
Gepula, bols, znw. o. Polsslag.
Gepulvert, deelw. bnw. Fijn gestampt, gemalen.
tie puren, j5ueren, zw. ww. tr. Reinigen ; als
wederk., zich zuiver houden.
Oepuren, toren, zw. ww. tr. Iets uit iets halen
of peuren.
Gepurgeert, k iert, deelw. bnw. i) Zuiver, rein.
2)

voortreffelijk, fijn.

Gepurpert, -uertert, deelw. bnw. In purper

gekleed.

Gepuurt, -puert, deelw. bnw. Zuiver, fijn; g. silver.
Gequaet, deelw. bnw. Bedorven, geschonden.
GeQuarteleert, deelw. bnw. Met vier tot een

geheel vereenigde wapenschilden, gevierendeeld.
Gequel, gequil, znw. o. Gekwel, pijn, smart,
kwelling, ramp, leed.
Gequellen, zw. ww. tr. Iem. leed, pijn, last
aandoen.
Gequellet, deelw.; gequelde, lijders.
Gequenke, znw. o. Praatje, babbelpraatje.
Gequets, znw. o. Kwetsuren.
Gequetsen, zw. ww. tr. Kwetsen, wonden.
Gequetst, deelw.; als znw., gekwetste. ..
Gequieken, -queckeu, zes. ww. tr. Vervroolijken,
opwekken.
Gequiten, zw. ww. tr. i) Iem. van iets bevrijden.
em. betalen. 3) inlossen, een pand.
iets voor iem.
Gerade. Zie gerat.
Gerade n bijw. i) Rechtstreeks, dadelijk, snel;
also g als, noodra. 2) juist, uitsluitend.
Gerade, znw. o. i) Raad; als bnw., geraden. 2)
hulp, bijstand. 3) voorraad, benoodigdheden; lijfgoed.
Geradeheit, znw. vr. Vlugheid, snelheid (oostmnl.).
Geraden, -reden, st. ww. — I. Trans. i) Raden,
gissen; oplossen, een raadsel. 2) raden, met raad
bijstaan; hein laten g., naar raad luisteren. 3) iem.
door raad ergens toe brengen; met ave, iem. van
iets af brengen. 4) beramen, klaarspelen. 3) bezorgen,
besturen. 6) berokkenen. — II. Intr. i) Naar iets
raden, gissen. 2) beraadslagen, overleggen. 3) verder
komen, vooruitkomen; goed uitvallen; slagen, ge
iets slagen, het gedaan krijgen; slecht-luken;i

afloopen met.

Geraden, deelw. bnw. Raadzaam, geraden.
Geradenisse, znw. vr. i) Raadgeving. 2) raadsel.
herader, znw. m. Waarzegger, wichelaar.
Geradich, -redich, bnw. i) Goeden raad gevende.
2) behulpzaam. 3) verstandig, scherpzinnig. -- Ge radicheit.
Geradicheit, znw. vr. Radheid, behendigheid.
Geraect, deelw. bnw. Goed in zijn soort, voor

wel g., schoon, welgemaakt; van zaken,-treflijk;
keurig, fijn, mooi, uitstekend.
Geraectheit, znw. vr. Voortreffelijkheid, be-

gaafdheid.

Geraem, znw. o. 1) Overleg, plan, ontwerp. 2)
onderlinge overeenkomst; met g., met gemeen overleg.
Geraemte, -reemte, znw. o. i) Samenstel, ge
hout; rasterwerk, latwerk, staketsel, kata--stelvan
falk, rouwstellage. 2) de gezamenlijke lakenramen,
droogramen.
Geraes, znw. o. Geschreeuw, getier.
Geraet, znw. o. Het raden, inblazing; kwaadaardigheid.
Geraetsam, bnw. Dienstwillig, behulpzaam.
Geraetsel, znw. o. Raadsel; onduidelijkheid.
Gerac, znw. o. i) Hetgeen men noodig heeft,
waaraan men behoefte heeft. 2) gemak; enen g. doen,
iem. ten dienste staan- 3) goede toestand, goede orde;
in gerake houden. 4) de juiste tijd, het juiste oogenblik; goed geluk; bi, met geralee: a) juist van pas.
b) op goed geluk.
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i) Aanraken, aanroeren. 2) raken, treffen. 3) er in
slagen te bekomen; in handen krijgen, iemand; ver
iets ; ook : beloopen. 4) iets naar den eisch-krijgen,
verrichten ; tot stand brengen, afwerken ; naar den
eisch beschrijven of afmalen; zoo gelukkig zijn te
vinden; vinden. -- 1I. Intr. i) Slagen, vooruitkomen;
opschieten, gedijen ; in een goeden toestand zijn.
2) het geluk hebben ergens te komen of ergens
vandaan te komen; wel geraect (gerockt) sin, goed
aangeland, goed bezorgd zijn. 3) reiken, zich uitstrekken; in betrekking staan tot. 4) er in slagen
te ; beginnen.
Geraket, -raect, deelw. bnw. Aangestoken, van
vruchten.
Geracheit, znw. vr. Goede toestand.
Geralde, znw. m. Potsenmaker, kunstenmaker.
Geramen, zw. ww. tr. i) Bereiken, gedaan krij gen, tot stand brengen. 2) door overleg vinden,
uitdenken.
Geramponeert, deelw. bnw. Vernield, aan stuk.
Gerande. Zie geenrehande.
Gerande. Zie geralde en gerende.
Derangeert, deelw. bnw. Fijn, uitstekend.
GBranet, bnw. Gerand, geboord; ook gerant.

Oerapen, zw. ww. tr. Opzamelen.
Gerappe, znw. o. Geknars (oostmnl.).
Gerarohie, znw. vr. Hierarchie.
Gerasch, -ras, bnw. en bijw. -- I. Bnw.

Snel,
vlug. — II, Bi w. Snel, schielijk.
Geraschheit, znw. vr. Vlugheid.
Gerast, -rest, deelw. bnw. Uitgerust; gerust,
rustig, tevreden; met een gen., in zijn schik met.
Gerasten, - resten, zw. ww. intr. Rusten; laten g.,
tot rust, op zijn verhaal laten komen.
Gerastieh, bnw. Rustig, gerust.
Gerat, germs, bnw. i) Rad, vlug, rasch. z) flink,
degelijk, voortreffelijk.
Gerat gerad, znw. o. Vischslijm, kuit van visch
eitjes door mannelijk zaad bevrucht.
Gerdes gordel. Zie darmgerde.
Garde, roede, twijg. Zie ga er de.
Derde, begeerte. Zie gee r d e.
Gordon. Zie gorden.
Gerdenaer. Zie gaerdenaer.
Gore, geer, ger, znw. m. en vr. i) Begeerte, ver
na enes g., overeenkomstig zijn wil of-lange,trk;
wensch; vleeschelijke lust; sinen g. hebben, zijn lust
boeten; het voorwerp van iemands begeerte; sinen
g. hebben, krijgen wat men verlangt. 2) ijver, vurig heid, ingenomenheid.
Gare, znw. m. Geer, schuin toeloopend pand van
een kleedingstuk; slip; onder den gere, onder het
hart, in den schoot. 2) rand, strook, zoom. 3) het
in een kleedingstuk gemaakte boezemgat; zak, tasch;
riem, gordel. 4) kleed, mantel; lijkkleed. 5) een
spits toeloopend grondstuk, eene strook lands.
Gerebbet, -ribbet, -rift, bnw. i) Ribben hebbende (als). 2) van ribben of sparren voorzien.
Gerecht, bnw. i) Recht. 2) rechtop, recht
staande. 3) goed in zijn soort, juist, volkomen, recht,
echt, een bepaalden naam verdienende; soms hetzelfde als een bijw., juist, precies; in alle opzichten,
eng. quite; goed in een slecht soort, volleerd, vol slagen. 4) rechtvaardig, nauwgezet; rechtmatig, billijk. 5) wettig, met wettig gezag bekleed; bij de
wet bepaald of voorgeschreven; volgens wet en
recht iem. toekomend.
Gerecht, deelw. Gericht; opgeheven, in de hoogte
gestoken; ten aanval gereed; sbere g., met gevelde
speer; dat s. g. bringen, de speer geveld hebben.
Gerecht, bnw. Recht hebbende, gerechtigd.
Gerecht znw. en bijw. Zie g e r e c h t e.
Gerechtbanc, znw. vr. Aanrechtbank.
Gerechtboec, znw. o. en m. Een door de recht.

bank gehouden boek of register.

GERECHTBRIEF.
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Gerechtbrief, gerichte -, znw. m. Eene door of
voor een rechtbank opgemaakte akte.
Gerechtdach, znw. m. Rechtdag.
Gerechte, znw. m. en vr. Een rechtvaardige, vrome.

terechte, -richie, - recht, znw. o. — I. Van
rechten, in orde maken. i) Gerecht, gereedgemaakte
spijs ; dal hoge g., het H. avondmaal, de H. hostie;
(die leste gerechten, de Sacramenten der stervenden.

2) huisraad; werktuig, gereedschap. 3) het recht
maken van iets dat verkeerd is; genezing, wonder.
dadige genezing. — II. Van recht, znw. i) Recht;
dirt hoge g., halsrecht ; recht, hetgeen iem. toekomt;
bevoegdheid om iets te bezitten. 2) oordeel, vonnis.
3) rechtbank; college van bestuur; dal hoge g., het
college dat de lijfstraffelijke rechtspraak bezorgt.
4) rechterlijk gezag, rechterambt; rechtsgebied, dis
terechtzitting. 6) rechtszaak. 7) plaats der-tric.5)
terechtstelling; galg.
Gerechte, - recht, -richte, bijw. i) Geheel en al,
volkomen, naar den eisch; ook gerechtes. 2) oogen-

blikkelijk.

Gerechtelipe, bnw. i) In goeden staat. 2) ge-

rechtelijk,

in rechte geschiedende.

Gerechtelike, gerichte -, gerecht-, bijw. i) Recht

g. leven, een godzalig leven leiden. 2)-vardigljk;
met reden, op goeden grond, te recht. 3) in rechte.
Gerechten, - richten, zw. ww. tr. i) Recht buigen
of maken. 2) oprichten; als wederk., zich oprichten,
opstaan. 3) richten, vellen, een speer. 4) rechten
over, in rechte beslissen.
Gerechtenisse, znw. vr. Wonderdadige genezing.
Gerechter, -richter, znw. m. Rechter.
Gerechtes. Zie g e r e c h t e, bijw.
Gerechtheit, znw. vr. i) Gerechtigheid, godzaligheid. 2) gerechtigheid, wat geeischt of verlangd
worden kan.

Gerechthuus, znw. o. Rechthuis.
Gerechtich, bnw. i) Volkomen, goed in orde;

echt, een naam verdienende. 2) gerechtig, rechtvaardig, van God en menschen. 3) echt, wettig, van
personen en zaken. 4) het onderwerp van een rechts.
strijd uitmakende, betwistbaar.
Gerechticheit, znw. vr. i) Rechtvaardigheid,
van God en menschen; godvreezendheid, godsvrucht.
2) recht, bevoegdheid ; g. seggen, recht doen. 3)
recht dat men op iets heeft; straf, kastijding.

Gereehticht, bnw. Recht hebbende, gerechtigd.

Gereehtigen, zw. ww. tr. Rechtvaardig maken.
Gerechtsbode,gerichts -, znw. m. Gerechtsdienaar.
Gerechtsboete, gerichts-, znw. vr. Eene aan

het gerecht verschuldigde boete.
Gerechtsbrief. Zie ge r e c h t b r i e f.
Gerechtschijn, znw. o. Een schriftelijk bewijs
dat in rechte dient.
Gerechtsgelt, gerichts-, znw. o. Gerechtskosten;

ook gerechtscosten.

Gerechtsgenoten, znw. m. mv. Schepenen.
Gereehtsllede, gerichts-, znw. m. mv. Bijzitters

van den rechter; ook enkv. gerechtsman.
Gerechtstede, gericht-, znw. vr. Rechtplaats.
Gerechtsweers, znw. m. mv. Volle neven van
elkander.

Gerechtverdicheit, znw. vr. Gerechtigheid.
Geredden , zw. ww. tr. Redden; als wederk.
zich in veiligheid brengen ; zich legeren, kampeeren.
Gerede, bijw. i) Gereedelijk; zonder moeite; wel dra, spoedig, voort; wel gerede. 2) zonder zich te
bedenken; stellig, zeker, volkomen; zonder twijfel,
voorzeker.
Geredelike, bijw. i) Zonder moeite. 2) vlug,
schielijk. 3) volkomen, nauwkeurig, klaar, helder;
met eene ontk., volstrekt niet.
Gerede, -reden. Zie gereide, - reiden.
Gereden, deelw. van rillen; te paard zittende,
g. comers, te paard komen; g. man, ruiter; g. vole,
ruiterij ; wel g.: a) op een goed paard zittende.
b) een uitstekend ruiter zijnde; als znw. mv., ruiters.
Geredent, bnw. Redelijk, verstandig.

GEREC.

Gereder , -inge. Zie g e r e i d e r, -i n g e.
Geredich. Zie g e r a d i c h.
Gereemte. Zie geraemte.
Gereet, -reit, bnw. i) Gereed, klaar; g. te, klaar

om; ook: aanleg hebbende, voor eene ziekte; wel g.,
kant en klaar, voortreffelijk. 2) bereid, geneigd,gereede aelmoesene, gaarne gegeven aalmoes. 3) bij
de hand, gemakkelijk te bereiken of te krijgen. 4)
voor de hand liggende, duidelijk; eenvoudig. 5) gemakkelijk. 6, bij de hand, flink, . kordaat. 7) wat
gemakkelijk in geld kan worden omgezet; die ge
-retsj5and;
g. gelt, baar geld, contanten.
Gereet, gereit, bijw. t) Gereedelijk, zonder moeite;
aanstonds, terstond, weldra. 2) zonder te twijfelen
of te aarzelen ; zonder omwegen of voorbehoud ;
ongetwijfeld, stellig, vaak om het rijm gebruikt; met
zekerheid, nauwkeurig, volkomen, volledig; bij zien":
duidelijk, helder, scherp ; bij „verzoeken" en ,,aan bevelen" : nadrukkelijk. 3) in gereed geld.

Gereetsehap, gereit., gerees-, -schift, -schee,

znw. vr. en o. i) Gereedheid; geneigdheid. 2) bereidvaardigheid ; enen g. doen, iem. ten dienste staan;
dienstverrichting, van handwerkslieden. 3) voortgang,
spoedige afdoening of beëindiging eener zaak. 4)
toebereidselen. 5) benoodigdheden ; gereedschappen.
Gereformeren, zw. ww. tr. Hervormen, een

klooster.

Geregelt, deelw. bnw. Geregeld. — Geregel

naar bepaalde regels.
-delik,
Geregeltheit, znw. vr. Orde, regelmaat.
(eregeren, -regneren, zw. ww. — I. Trans.

Regeeren, besturen. — II. Intr. Regeeren, heerschen.
Gereide , rede, -rei, znw. o. i) Benoodigdheid;
tuig; paardentuig, het zadel; int g. zijn, onder weg
zijn. 2) wapenrusting. 3) sieraad. 4) toerusting, toebereidselen ; voorraad, overvloed. 5) snit van een
kleedingstuk. 6) behoefte, te enes g.
Gereidecamere, gerei-, znw. vr. Sacristie, kleedkamer van den geestelijke.
Gereidemaker znw. m. Zadelmaker.
(bereiden , -reden, Breiden, zw. ww. — I. Trans.
i) Gereedmaken, in gereedheid brengen; toebereiden, spijzen; ook: kruiden, overdr.; bewerken, maken, koopwaren; optuigen, optoomen, een lastdier;
uitrusten, een schip; bereiden, van abstr. zaken ;
sine vaert g.; een orloge g.; zijn gemac g., het voor
iem. geschikte oogenblik waarnemen. 2) afwerken, be.
schaven, polijsten; overdr., worde g., woorden zacht
inkleeden. 3) in orde brengen, op het touw zetten.
4) herstellen, opknappen. 5) iem. uitrusten, van het
noodige voorzien. 6) iemands lijk voor de begrafenis
in gereedheid brengen. — II. Wederk. i) Zich ge
voor eerie reis. 2) zich uitrusten-redmakn,o.
voor een strijd; zich kleeden. 3) zich opmaken,
zich begeven; zich zetten tot, zich toeleggen op. 4)
zich wapenen, tegen het kwaad; zich goed gedragen, een godvruchtig leven leiden. — III. Intr.
Hetzelfde als wederk. i), 2) en 3).
Gereiden, znw. o. Voorbereiding; bereide weg,
-

gemakkelijke tocht.

(bereiden , zw. ww. tr. Zadelen.
Gereidenisse, -redenesse, znw. vr. Hetz. als g B -

reiden,

znw.

(bereider, - reder, znw. ni. Hij die stoffen gereed
maakt voor verzending, appreteur. — Gereiderie,

de plaats waar dit gebeurt.
Gereidinge, znw. vr. Uitrusting, toerusting.
Oereiken, zw. ww. — I. Trans. i) Bereiken. 2)
binnen zijn bereik krijgen. — II. Intr. Reiken tot.
Gereimeren, - remoren, zw. ww. tr. Loskoopen.
Gereinen, zw. ww. tr. Reinigen, ook wederk.;

ook gereinren.
Gereinen. Zie

g e r i n e n.

Gerec, znw. o. i) Benoodigdheden, tuig. 2) goede

staat; te gereke: in een goeden toestand, van de
gezondheid; ook van den geest, over zijn geestvermogens beschikkende; in zijn schik; van de omstandigheden, in goeden doen; van de kleeding, goed
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gekleed, ook : voorzien van het noodige, goed toegerust, van zaken, vooral van gebouwen, in een
goeden toestand ; te goeden gerelee houden, te gereex,
gereecs, gereix. 3) de juiste tijd, het juiste oogenblik,
goed geluk.
Gerec, znw. o. Bestuur, legercommando.
Gerec, bnw. Goed in orde.
Gerecheit, znw. vr. Benoodigdheden.
Gereken, st. ww. tr. i) G. aen hein, tot zich
trekken. 2) binnen zijn bereik, in handen krijgen.
3) in orde, in een goeden toestand brengen.
Gereken, zw. ww. tr. — I. Trans. Bereiken,
reiken tot. — II. Intr. Reiken tot, zich uitstrekken tot.

(erekenen, zw. ww. tr. i) Berekenen, uitreke-

nen.

2) beschouwen; ook wederk.

(berekent, deelw. Afgerekend, vereffend; hels

met hem g., het is gedaan, uit met hem.
Gereekel ge, gerec-, bnw. Fatsoenlijk, ordelijk.
ke wijze.
Gereckel e bijw. i) Op eene betamelijke
kelijk; hevig, zeer. 3) in ernst,
2) met ernst, nadruk
in werkelijkheid. 4) krachtens iemands recht.
Gerecken, zw. ww. — I. Trans. i) Voor den
dag halen. 2) gereed maken, in orde brengen; als
wederk., zich uit- of toerusten. 3) beetpakken, beetnemen, misleiden. — II. Intr. Zich uitstrekken, in
tijd en ruimte.
Gerect, deelw. bnw. Lang, rank.
Gerempt . Zie g e r a e m t e.
Geren, zw. ww. tr. i) Begeeren, verlangen; als
znw., begeerte, wensch; na s jn g. 2) verlangen naar
iem., hem zoeken; ook vijandelijk: op iem. losgaan.
Geren. Zie g e r n e.
Geren, zw. ww. intr. Gisten.
Gerende, deelw.; g. liede, gerenden, rondreizende
muzikanten, goochelaars, kunstenmakers enz.
Gerenen, deelw. bnw. Geraakt, verstoord, boos;
lichte g., lichtgeraakt.
Gerent, - rentet, bnw. Renten hebbende, ver
-mogend.

Gerepeteren, zw. ww. tr.

Herhalen.

Gerat. Zie gerebbet.
Geref e)sehip . Zie gereets chap.
Geresen, deelw. bnw. i) Wassende, toenemende.
2) opgeheven; thovet g. dragen.

Gerest, -resten . Zie gerast, - rasten.
Gerat , znw. o. Plunje, bagage; gerei, tuig.
Geretiere. Zie geen r e t i e r e.

Geretst, deelw. bnw.; g. broot, half wit brood;
brood gebakken van grof bloem.

Gerfsel, znw. o. Misgewaad.
Gerfcamere . Zie gerwecamere.
Gerfnisse .

Zie g e ë r f n i s s e.
Zie gerebbet.
Gerich. Zie g i e r i c h.
Gerichte enz. Zie gerechte.
Geriden, st. ww. — I. Intr. Rijden. -- II. Trans.
r) Berijden. 2) in een riddergevecht veroveren; enen

Geribt .

den schilt van den hake geriden of riden.
Gerief. Zie gerij f en grief.
Geriën, st. ww. tr. Rijgen.
Gerieken, st. ww. tr. Ruiken.

Geriemen, .zw. ww. intr. Roeien.

Geriët, gerJt, deelw. bnw. Geregen ; geriëde schoen.
Geri get. Zie gerugget.
tier f gerief, znw. o. Genot, genoegen; zinge.
not; voordeel, winst; mijn g., mijn gading, wat naar
mijn genoegen is, zooveel als naar mijn zin is; te enes
g., naar zijn wensch.
Gerijfljjc, -rivelj/c, bnw. i) Dienstvaardig. 2)
aangenaam.

G erijfsam, gerief-, bnw. Hetzelfde als g e r ij f1 ij c.
Geripfsamheit, gerief- znw. vr. i) Dienstvaardigheid. 2) gemak ; voordeel.
Ger nlijcheit, znw. vr. Aanraking.
Ger . Zie ge ripe.
Gerit. Zie geriët.
Geri en, -reinen, grinen, zes. ww tr. i) Aan,
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raken, aanroeren ; als znw. aanraking ; raken, beet
krijgen; drukken, benauwen. 2) beroeren, schokken,
in beweging brengen; indruk op iem. maken, hem
aan het hart gaan. 3) zich inlaten met; een onderwerp, aanroeren; zich zetten tot, toeleggen op iets.
Gerinen. Zie grin e n.
Geringe, bnw. Licht, niet zwaar ; vlug, snel;
,.
vaardig, ergens gauw bij.
Geringe, bijw. i) Snel, schielijk, spoedig. 2) spoedig, weldra, welhaast; niet g., niet dadelijk; also g.

als, zoodra.
Geringe, geeringe, znw. vr. Begeerte, verlangen;
g. der werelt, het zoeken van de wereld.
GeriD gelige, bijw. Hetz. als g e r i n g e, bij w. i).
Geringet, bnw. Een ring dragende ; van varkens,
een ring door den neus hebbende.
Geringheit, geringicheit, znw. vr. Vlugheid.
Gerinnen, st. ww intr. i) Samenloopen, stollen.
2) hard loopen, loopen.
Geripe, -rj^, bnw. Rijp, bezadigd.
.

Gerisen, st. ww. intr. i) Passen, betamen ; behagen, aanstaan. 2) gevallen ; lane g., lang vallen,
lang duren. 3) opstaan, zich verheffen, ontstaan. 4)
zich verheffen, oprijzen ; vooruitkomen.
Gerit, znw. o. i) Het rijden ; een tocht te paard.
2) een troep ruiters.
Derive, -rif, bnw. en bijw. Mild, onbekrompen.
Geriveljj c. Zie g e r ij f l ij c.

Geriven, zw. ww. --- I. Intr. i) Aangenaam zijn,

behagen. 2) van dienst zijn, ten dienste staan ; ge rijft worden, bediend worden; g. sin met, gediend
zijn met.
Gerkjjn , znw. o. Augurkje.
(verlande, znw. vr. Krans, bloemkrans.
Germe, geerme, znw. vr. Ooi die nog niet gelammerd heeft.

Gernate . Zie gran ate.

Gerne, gaerne, geerne, geren, bijw. i) Met aandrang, ijver, vuur; met ingenomenheid, met ge
gemakkelijk, lichtelijk; veelal, gewoonlijk.-noeg.3)
(kernen . Zie g r a n e.
Oernier, grenier, znw. m. Graanzolder.

Geroch , znw. o. Vischkuit, zaad.
Gerocht . Zie geruchte.
Gerocht, -rochte . Hetz. als ge recht,

-t e.
Geroe, bnw. Rustig, bedaard.
Geroe, znw. o. Rumoer, opschudding.
Geroechte . Zie geruchte.
Geroedet, -roidt, bnw. Een roede of roeden heb-

bende.
Geroef. Zie g r of.
Geroeft, bnw. i) Een roef of dakvormig deksel
hebbende, van eene doodkist. 2) verwelfd.
Geroeken, zw. onr. ww. intr. i) Zich bekommeren over, belangstellen in ; , zich inlaten of ophouden met. 2) zich ergens toe zetten, er op uit zijn;
het wagen. 3) genoegen nemen met, goedvinden,
zich verwaardigen — Geroekinge .
.

Geroemen, - romen, zw. ww. tr. Roemen.

Geroen, zw. ww. intr. Rusten; ophouden met iets.

Geroep, znw. o. Geschreeuw.
Geroepen, zw. ww. — I. Intr. i) Schreeuwen.

2) een kik geven. — II. Trans. Roepen; in het
leven terugroepen.
Geroer, znw. o. i) Beweging, opschudding, rumoer. 2) het in beweging, in werking brengen.
toeroeren, - meren, - muren, zw. ww. tr. i) Bewegen, verroeren. 2) aanraken. 3) schokken, beroeren.
Geroerieh, -ruerich, bnw. Beweeglik; in de
kracht van het leven, frisch en gezond.
(beroert deelw.; lichte g., lichtgeraakt.
Geroffe lsbloeme, genoffels - , genobels - , znw. vr.
Nagelbloem.

Geroffelsboom, groffels-, znw. m. Kruidnagel -

boom.

Geroffelsnagel, garioffel-, znw. m. Kruidnagel.
Gerokort, deelw. bnw. Gerookt (vleesch).
Geroet, bnw. Een onderkleed aanhebbende.

2o6
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Geroet, declw. bnw. Op het spinrokken gewon-

den (vlas).

Gerompelt, bnw. Gerimpeld.

Geronnen, deelw. bnw. Gestold, dik. — Geron-

nenheit.
Geronselt, deelw. bnw. Gerimpeld, ook van water.

Geroest, -runt, (deelw.) bnw. Gerimpeld, met
vouwen of plooien zittende, ook gerzunscht (geruunscht).
Gerooct. Zie gerokert.
Oerooft. Zie gerovet.
Gerot, znw. o. Oploop, samenscholing.
Gerotten, zw. ww. intr. Rotten, tot bederf over-

gaan.

Gerouwen, st. en zw. ww. intr. Berouw hebben.
Gerove, -roof, znw. o. Afval van een -dier, vooral

van een gans.

Geroven, zw. ww. tr. i) Berooven. 2) rooven,

wegnemen.

Gerovet, -rooft, deelw. bnw. i) Geroofd, door
roof verkregen. 2) beroofd, bestolen; als znw., die
geroofde.

Gerren, Gerrelen. Zie g a r r e n, g a r r e 1 e n.

Gers. Zie g r a S.

Gerruwe, geruwe, znw. vr. Eene plant, mille

-folium.

Gorse, geerse, gas se, gaerse, grace, Beers, gers,

znw. vr. Naam van eene landmaat, 'Is morgen of
200 roeden; gers gers gelike, verdeeld naar het aan tal „gersen", gezegd van lasten, gersengell; weiland, grasland.
Oersom, gorsem, bnw. Grof.
Gersemlike, bijw. Op eene grove wijze, niet fijn.
Gersen, zw ww. tr. Laten grazen (eerie koe).
(perser, garser, znw. m. Grasmaaier.
Gerserie, znw. vr. Grasopbrengst.
(ersinge, znw. vr. Grasland, weiland ; ook gers.
lent.

Gersoen. Zie gars oen.
Gerstale, znw. vr. Het aantal „gersen", waar-

naar een hoofdelijke omslag wordt berekend.
Gerate l garste, geerste, gorsie, gerst, znw. vr.
Gerst. Gerstljn, -en; gerstenbier -bri g - bloeme n
bloem van gerstenmeel; - broot, -caÍ, -corn,
- korrel; - maant, September, -mele e -mout, -stro,

-Water.
t erstieh, .gerst. Zie gar s t i c h.
Gerstn, -en. Zie bij g e r s t e.
Geruchte, - rockte, - tulle, rueht,

rueclate, ruefie,
•roefie, znw. o. i) Geschreeuw, rumoer, leven, ook
van vogels; geruisch. 2) openlijke bekendmaking. 3)
ruchtbaarheid. 4) beweging, opschudding; een standje,
samenscholing; strijdgewoel, gedrang; moeite, on
a an gename toestand. 5) de roep, die van iemand in
omloop is, faam; dat g. hebben, de eer van den dag
hebben, algemeen toegejuicht worden; enen dat g.
geven, iem. den eerepalm toekennen ; g. hebben, over
de tong gaan, in opspraak zijn; Bonder mnansg., zonder in opspraak te komen met betrekking tot de ge boorte van haar kind (van Maria). 6) de openbare mee ning. 7) gerucht, losse praatjes. 8) gesnor, rommel.
Geruchtelije, bnw. Wiens naam op aller lippen is.
G}eruchtich, bnw. Rumoerig, luidruchtig. — Ge-

-

-

rachticheit.
Gerueken. Zie geroeken.
Gerueren ,-raerieh. Zie g e r o e r e n, -i c h.
Gerugget, bnw. Een rug hebbende (als).

Geruit, gerelt, deelw. bnw. Grof gemalen, gepeld.

Geruken. Hetz. als g e r i e k e n.
Gerume, -ruum, bnw. i) Ruim, uitgestrekt. 2)

mild, kwistig; overvloedig. 3) laks, lauw. 4) vrij,

onbedwongen.
Gerume, -ruum, bijw. Ruim, overvloedig.
Gerume, -ruum, znw. o. z) Ruimte, het vrije
veld; alig., de wereld. 2) ruimte van tijd, gelegenheid.
Gerumen, zw. ww. tr. i) Ruimen, ontruimen,
verlaten. 2) ruimen, vrij maken.
Gerune, -ruun, znw. o. Gefluister, gemompel.
Gerunen, zw. ww. intr. Fluisteren.

Gemsel, znw. o. Het snorren, gesnor.

Gerasel, geruwsel. Zie g e r f s e 1.
Gerust, deelw. bnw. i) In de uitdr. gerust syn:
a) rusten op. b) vertrouwen stellen in c) uitgerust
zijn, tot rust gekomen zijn ; g. werden, tot rust komen.
d) in rust zijn; op zijn gemak zijn; kalm zijn. 2)
als adj., uitgerust, versch, krachtig.
Gerust, deelw. bnw. Uitgerust, toegerust, klaar
(voor een aanval) ; flink, kloek.
Geritst, . bijw. Kalm, rustig, gerust. — Gerilstelike.

Oertieten, zw. ww. intr. z) Tot rust, bedaren
komen. 2) in eene kalme, rustige stemming zijn;
enen laten g. 3) rusten ; met iets ophouden.
Gerastheit, znw. vr. Rust, kalmte.
Gerustich, bnw. Kalm, bedaard.
Oeraam. Zie gerume.
Gemuusch, -ruysch, -ruys, znw. o. i) Geruisch,
gedruisch. 2) oploop, samenscholing.
Gléruusschen, -ruschen, zw. ww. intr. Gedruisch,
leven maken.
Ge munt, znw. o. i) Gegons, gesnor. 2) gejoel.
Geruwaert, -rouwaert, deelw. bnw. Met „ruwaer",
d. i. rijsbeslag enz. bekleed, van een dijk.
Gerve..Zie garve en geërve.
Gerwe, gat-we. Hetz. als g e r r u w e.
Gerweeamer, geerwe-, garwe-, gerw•, get-u-,
gerf-, znw. vr. Sacristie, kleedkamer van den priester.
Gerwen, geerwen, geruwen, gaerwen, zw. ww.
tr. i) Kleeden, tooien, vooral den dienstdoenden
priester; gegerwet, in ordegewaad of ornaat gekleed.
2) looien, huiden. 3) in orde brengen.
Gerwer,, znw. m. Leerlooier.
Gerwsel, geerwsel, gern(w)sel. Hetz. als ge r f s ei.
GesaCh, znw. o. i) Gezag, rechtsbevoegdheid. 2)
gevangenis, gevangenschap, hechtenis; ook gesacht.
3) staat, toestand.
Gesacht, gesaecht, deelw. bnw. Bedaard, stil. —

(esachtheit.

Lesachten, zw. ww. -- I. Trans. i) Zacht stemmen, kalmeeren, iemand; tot bedaren brengen, een
hartstocht. 2) verzachten, pijn, gewonde leden. —
II. Intr. Bedaren, verzachten, verminderen, van pijn,
hartstocht.
Gesachticheit, znw. vr. Rust, onverstoorbaarheid.

Gosadelike, gesaedd-, bijw. Rustig, stemmig.
Gesadelt, bnw. Van een zadel voorzien.
Gesaden, zw. ww. — I. Trans. Verzadigen. —
II. Intr. Zich verzadigen.
Gesadet, gesaedt, gesaet, deelw. bnw. Verzadigd.
Gesadieheit, znw. vr. Verzadigdheid:_
Gesadigen , -sedigen, zw. ww. tr. Tevreden, stellen.
Gesaecht, deelw. bnw. Gezaagd;gesaeehde bendere.
Gesaeyen, - sagen, zw. en st. ww tr. i) Zaaien.
2)

bezaaien.

Gesaeyt, -says, deelw. bnw.; i) dunne g., zeldzaain. 2) gesaeyde brief, strooibiljet.
Gesaemt. Zie gesament.
Gesaet. Zie g e s a d e t.
Gesast, bnw. Zaad hebbende, zaad dragende
(als), van planten.
Gesaet , gesatet, deelw. bnw. r) Gekalmeerd;

kalm, rustig, berustend, tevreden. 2) zedig, ingetogen,
nederig. 3) niet door beweging troebel gemaakt,
helder, van water.
Gesaetheit, znw. vr. i) Gemoedsrust, berusting.
2) stilte, rust; windstilte.
Gesast. Zie g e s a t e.
Gesa en, zw. ww. tr. i) Zeggen. 2) beschrijven.
Gesacen. Zie gepa cken.
Gesact, bnw. In een zak gepakt.
Gesalicht,- bnw. Zalig.
Lesalven, zw. ww. tr. Zalven.
Lesamen, zw. ww. tr. Zaaien.
Gesamenlike, bijw. Gezamenlijk.
Gesament -saemt, deelw. Vereenigd; in gesamenden bedde, in het huwelijksbed; gesamende kant,
het gezamenlijke, het geheel; (met) gesamender• kant,

GESCHIEN.

GESAMENTHEIT.
zóó dat de leden cener gemeenschap jegens elkander
onderling deelhebbers zijn, terwijl zij met betrekking
tot anderen eene eenheid vormen, solidair; gezamenderhand, gemeenschappelijk.
Gesamentheit, znw. vr. Vereeniging, gezelschap;
mei g., gezamenlijk, in grooten getale.
Gesanc, gesenge (oostmnl.), znw. o. Gezang.
Gesant. Zie s e n d e n.
Gesat. Zie s e t t e n.
Gesate sete, -sad, -sees, znw. o. en vr. i) Woon plaats, woning ; heerenhuis, kasteel ; gebouw ; zaal,
vertrek ; die (dat) herelsche g., de hemel. 2) zitplaats. 3) misschien : zitdeelen van den mensch, het
kruis (in een broek) ; broek (oostmnl.). 4) ieder onroerend goed waarop men woont, erf bij een woonhuis.
Gegate. bnw. Nederig, ootmoedig.
Gesatelike, bijw. i) Nederig, geduldig. 2) fatsoenlij k, matig, ingetogen. 3) op eene betamelijke
wijze, gelijk het behoort.
Gesaten, zw. ww. -- I. Trans. Bedaren, stillen.
— II. Wederk. i) Zich kalmeeren, bedaren. 2) zich
zetten tot; zich tot iets laten bewegen; zich wijden aan.
(+esatieh, bnw. i) Kalm, bedaard, nederig; ook
als znw. 2) ingetogen, fatsoenlijk. — Gesatieheit.
Gesaviet , bnw. Met salie vermengd.
Gesehaeh , znw. o. Geschater, uitbundig gelach.
Geschachte, - schacht, - schafte, znw. o. Daad,
handeling.
Geselladen, zw. ww. Benadeelen; beschadigen.
Geschaect , bnw. Geruit; ook geschaectafelt.
Gesehaemt, deelw. bnw. Beschaamd.
Geschaept, bnw. Eene zekere gedaante of vorm
hebbende, er uit ziende.
Gesehae . en. Zie g e s c h e r p e n.
Gesehaer deelw. bnw. Geschaard, geordend.
Geschaert, bnw. Een schaard (schaar, kerf, breuk)
hebbende, van een wapen; met een hap uit het staal.
Gesehaf, -schef, znw. o. i) Bedrijf, handeling.
2) drukte, gedoente; rumoer.
Gesehaffen. Hetz. als geschapen.
Geschakeert, deelw. bnw. Geruit.
Geschal, - schalle, znw. o. i) Geraas, rumoer;
gezang der vogels; Bonder g., in stilte, rustig. 2)
gemor, gemompel; Bonder g., zonder tegen te stri bbelen. 3) ophef, grootspraak. 4) opschudding, beroering. 5) geluid, stem. 6) gesnor, rommel.
(beschamen (hem -, oostmnl. sick -), zw. ww.
wederk. Zich schamen.
Gesehandaliseert, deelw. bnw. Geërgerd, ge-

belgd.

Gescha en. - schepen, -schaffen (oostmnl.), deelw.
van scliefr en. i) Geschapen, aardsch. 2) verwekt;
sine erven van sinen live geschaj5en. 3) gevormd, een
zekeren vorm of gedaante hebbende; er uit ziende;
wel g., schoon, welgemaakt; van kleederen, gemaakt,
gesneden; wel gescheten, sierlijk, net; wel g. na,
naar iemands lijf gemaakt. 4) in een zekeren toestand zijnde; zijnde; het is (staet)g., het stcael geschaben,
het is gesteld (met); wat enen geschapen es, cat
werf hem, wat iemand beschoren, door het noodlot
bepaald is, kan hij niet ontgaan. 5) het staetg., het
staat er naar, het ziet er naar uit; het staet g. te,
er is kans of vrees dat, waarschijnlijk (zal, was e. a.).
Gesehapenheit, znw. vr. t) Het wezen van een
persoon of zaak. 2) het geschapene, de schepping.
Geschapenisse, geschej en-, znw. vr. Hetz. als
geschapenheit, z).
Geseharen, zw. ww. tr. Scharen; ook wederk.
Geseharpen. Zie gescherpen.
Gesehede -den. Zie B e s c h e i d e, -den.
Gesehedelt, bnw. Met eene haarscheiding.
Gesehedet, - scheet, bnw. In eene scheede zittende.
Gescheel, - schele, znw. o. Verschil van gevoelen,
oneenigheid ; ruzie.
Geseheelt. Zie ge s c it el t.
Gescheept, bnw.; wel g., in goede schepen (vervoerd).
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Geseheert, deelw. Toebedeeld ; g. steen (s Jn),
hetz. als geschapen staen.
Geseheert, van laken. Zie scheren.
Geseheet. Zie g e s c h .e t.
Geschefde -te, znw. vr. en o. ; gescheft, znw.
o. i) Werk, bezig
heid. 2) zaak, daad. 3) strijd, tegenkanting; tgesehefte der foriunen.
Gescheide. Hetz. als g e s c h e i t.
Gescheiden, - scheden, zw. ww. -- I. Trans.
i) Scheiden, afscheiden, verwijderen; wederk., zich
splitsen, verdeelen. 2) onderkennen. -- II. Intr.
Scheiden, zich verwijderen.
Gesaheidenheit, znw. vr. Afzondering.
Gescheit, - scheet, znw. o. i) Verwijdering, het
wegzenden of verstooten (van eene vrouw) ; het scheiden van strijdende partijen. 2) scheiding, splitsing,
verdeeling. 3) oordeel, beslissing; scheidsrechterlijke
uitspraak, rechtspraak; overleg, verstand. 4) het
scheiden of zich verwijderen van iem., afscheid ; een g.
doen, afscheid nemen; van hier g. doen, verscheiden.
5) grensscheiding, grens. 6) eene plaats waar twee
wegen uiteengaan, kruispunt. 7) einde, het ophouden
van iets. 8) verschil; oneenigheid, tweedracht.
Geseheitsbrief, znw. m. i) Akte van boedelscheiding. 2) akte opgemaakt van eene scheidsrechterlij ke uitspraak.
Geseheitsliede, -lude, znw. m. mv. Scheids-

rechters.

Gesehel. Zie geschil.

Gescheiden, st. ww. tr. Schelden, uitschelden.

Geschellet, - schelt, bnw. i) Geschubd ; ook gescltelfret. 2) geschild.
Geschelt -schilt, - scheelt, znw. o. Het schelden,
het uitschelden van of uitvaren tegen iem.; g. doen,
smoken, houden, (iem.) uitschelden; oneenigheid, een
standje.
Geschemen (hem -), zw. ww. wederk. Zich
schamen.
Geschonden, zw. ww. tr. Schenden, in 't verderf
storten.
Geschenc, -schenct, znw. o. Geschenk, gift.
Geschenken, zw. ww. tr. Schenken, een drank.
Geschent, .schend, znw. o. Schending, onaangename bejegening, rustverstoring.
Gesehente, znw. o. Schande, verlies van eer.
Gesehep, - schede, - schip, znw. o. t) Vorm, maaksel, bouw. 2) het geschapene, de schepping.
Geechepen, zw. ww. tr. Inschepen.
Geschapen, - enisse. Zie g e s c h a p e n,
-e n i s s e.
Geschepen, deelw. van scheiten, putten.
Geseheppen, st. ww. tr. i) Scheppen, voort
2)

putten.

-breng.

Geáeheppenisse, -schej5nesse, znw. vr. en o. i)

Het scheppen, voortbrengen; het tot stand of ten
uitvoer brengen; werk, taak. 2) vorm; gedaante,
maaksel, constructie. 31 gesteldheid, aard, wezen.
Geseher, znw. o. Huisraad, vaatwerk (oostmnl.).
Geschorste, scherm, znw. o. Het schermen.
-

Gescherpen, -schaerven, -scharen, zw. ww. tr.

Scherpen.

Lescessen. Zie gecessen.

Geschieht, -schickte, znw. (oostmnl.). i) Wat

geschied

is, feit. 2) geschiedenis.

Geschichte, -schieht, znw. o. Pijl, schicht.
Gesehien, - scheen (oostmnl.), -schieden, st. en

zw. ww. intr. i) Geschieden, gebeuren. 2) wals gevan kome, het ga hoe het wil,
tot eiken (met eene ontk.: geenen) prijs; wat sal
maims g., wat zal er van mij worden. 3) met een

schiet, wat er ook

dat., gebeuren, geschieden aan, overkomen, te beurt
vallen; mi es geschiet, het staat met mij. 4) mi
geschiet, iets geschiedt mij, overkomt mij als handelend wezen, ik doe (iets verkeerds), iets op zijn
geweten hebben; dat den znensche sonde geschiet,
dat hij zondigt.
Geschien, znw. o. i) Gebeurtenissen, feiten. 2)
lotgevallen, wedervaren. 3) daden, handelingen.

aeschienisse, znw. vr. i) Ilet gebeuren, een
geval, geschiedenis. 2) wording, ontstaan. 3) lotgevallen, wedervaren. 4) geschiedenis, geschiedverhaal.
Gesehiente, -schiete, znw. i) Gebeurtenis, geval. 2)
lotgevallen, wedervaren. 3) feit, voorval ; inv. geschiedenis.

Gesehieren, zw. ww. tr. Verdeelen, plaatsen op

verschillende punten (manschappen).
Geschierlike, bijw. Juist verdeeld, billijk.
Geschiet, znw. o. Het herhaalde schieten.
Geschiet, znw. o. Gebeurtenis.
Geschiete. Zie geschiente.
(.esehieten, st. ww. -- Trans. i) Afschieten. 2)
doorschieten. 3) met schieten bereiken. -- II. Intr.
Toeschieten, ijlen.

Oeschjjn, znw. o. Glans.
Geschieken, zw. ww. tr. i) Inrichten, in orde
brengen.

GESEINT.

GESCHIENISSE.
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2)

toezenden.

Geschiekenisse, znw. vr. Inrichting, versiering;
tooi, opschik.

- sclticket, deelw. bnw. i) Ordelijk,
voegzaam. 2) knap, ook van uiterlijk. 3) geschikt (voor).
Geschiet, - sclhic, znw. o. Aangewezen plaats, post.
(}
7 eschicte, geschiclen, znw. m. mv. i) Ambtenaren die voor de behandeling eener zaak worden
aangewezen, gecommitteerden. 2) met een bepaald
doel uitgezonden personen.
Geschictheit, znw. vr. Voegzaamheid.
Geschil - schille, - schel, - schilde, - schilt, znw. o.
i) Verschil, onderscheid. 2) geschil, oneenigheid,
scheuring; g. maken, twist maken. 3) rumoer, opschudding. 4) onzekerheid, twijfel.
Geschillen, zw. ww. intr. i) Verschillen. 2) ge
hebben, oneenig zijn. — Geschillinge.
-schil
Geschinen, st. ww. — I. Intr. i) Schijnen, licht
geven. 2) duidelijk blijken. — U. Beschijnen.
Geschinc. Zie geschenc.
Gesehint. Zie geschent.
Geschip. Zie geschep.
Geschippen, zw. ww. tr. Bevaren, met een schip
oversteken.

Geschiet,

Geschoeysel , -schoeyte,

-

schoete, -schoente,

znw. o. Schoeisel, schoenen.
Geschoeyt deelw. bnw. Met schoenen aan.
Geschoffeert -iert, deelw. bnw. i) Ontdaan,
ontsteld.

2)

ijk verdorven, slecht.
zedel

Geschofferen, zw. ww. tr. Verslaan, een leger.
Geschonen, zw. ww. tr. i) Schoonmaken, reini-

gen. 2) verschoonen, verontschuldigen.
Gesehooft, deelw. bnw. i) In schooven gebonden. 2) met duigen verbonden.
Geschoont, deelw. bnw.; g. toesen, schoone kleeren aanhebben.

Geschoorde, - schuerde, znw. vr. Breuk (lichaams-

gebrek).

Geschoort, -scoirt, -scueri, -scort, deelw. bnw.

i) Gescheurd, van kleeren; gebroken, van ledematen;
eene breuk hebbende; als znw., hij die Bene breuk
heeft; verbrijzeld, uiteengeslagen, van schepen. 2)
gescheiden, ontbonden, van een huwelijk.
Gesehoort, deelw. bnw.; g. steen, steunen op,
berusten op.
Geschoortheit l geschort -, znw. vr. Eene breuk.
Geschoot, deelw. bnw. Schuin afloopend, van

steenen.

Geschoren,

- schueren,

zw. ww. tr. Vaneenrijten,

splijten.

Geschort, geschorst, deelw. bnw. Opgeschort,
met opgenomen kleeren.
Geschot, znw. o. i) Al wat geschoten wordt,
werptuig, schiettuig; binnen geschote, binnen hetbereik der pijlen; het verschieten eener ster, sterren
2)

een steek, scheut (lichamelijk ongemak).-geschot.

3) opbrengst in geld, belasting. „schot". 4) opbrengst
van het land, beschot.
Geschouden, zw. ww. tr. Broeien, met kokend
water begieten.
Geschouder, znw. ni. Schuldenaar.

G©schoudert, bnw. Geschouderd.
Geschouwe, -schou, znw. vr. Aanblik.
7Geschouwen, -schauwen, - schuwen, zw. ww. tr.
i) Aanzien.

2)

beschouwen.

3) zien, opmerken, waar -

nemen.

Geschrame, znw. o. Gekrab, het schrammen;

dat helsche g.,

de helsche pijn.

Geschreeuwsel, znw. o. Geschreeuw (i6de eeuw).
Gesehrefte. Zie g e s c h r i f t e.
Geschrei, znw. o. i) Geschreeuw, rumoer. 2)
geschrei, geweeklaag.

(beschreien, zw. ww. intr. Schreien.
Geschrep, znw. o. Schraapsel, afval.
Geschreven, deelw. ; dat g. dine, het geschrift;
dat geschrevene,

het schrift; ook : de schrift.

Geschriden, st. ww. intr. Schrijden, stappen;
te paard stijgen.

Geschrifte, -schrichte, -schrefte, -schr fte,
yschrifte, znw. o. i) Al wat geschreven is. het
schrift, geschrift, schriftuur; ook: de schrift. 2) al
wat geschilderd is, schilderwerk.
Geschrjjf , znw. o. Het schrijven.
Geschrinken, st ww. intr. In zijn schulp kruipen, zich terugtrekken.
Geschript, znw. o. Geschrift.
Geschriven, st ww. tr. i) Schrijven, opschrijven;
schriftelijk mededeelen of opsommen. 2) beschrijven,
afmalen.
Gesehroden, ook geschrodet, - schroot, deelw. bnw.
Gesnoeid, van geldstukken.
Geschronden, deelw. bnw. Gebarsten, gespleten.
Geschudden, zw. ww. tr. Schudden.
Geschueren, geschuert. Zie g e s c h o r e n,

geschoort.

(beschuldigen, zw. ww. tr. Beschuldigen.
Geschut, -schutte, znw. o. Al wat geschoten

wordt, werptuig, pijl; buien geschutte, buiten het
bereik der pijlen (vgl. ge s c h o t). — Geschut-

meester.
Geschut, znw. o. Het opvangen of schutten van

vee, dat eens anders eigendom beschadigt.
Geschut, deelw. bnw. Opgevangen, van vee; als
znw., geschut of opgevangen vee.
Geschutsel, znw. o. Afschutsel, beschot.
Geschutten, zw. ww. tr. Beletten.
Geschuuf,, znw. o. Geschuif, geschuifel.
Gesehuult, deelw. ; g. sijs, zich verstopt hebben.
Gesehnnmt. Zie s c h u m
Zie g e s c h o u w e n.
Geschuwen, . - schouwen, zw. ww. tr. Schuwen,
ontwijken, vermijden; ontgaan.
Gesedet, -seedt, -sect, bnw. Een bepaalden (goeden of slechten) aard of karakter hebbende; qualike
g.; wel g., braaf; ook : bepaalde manieren hebbende;
wel g., fatsoenlijk, beschaafd. — Gesedetheit.
Gesedewaert, bnw. Met „sedeware" gekruid;
gesedewaei -de Wijn, kruidenwijn.
Gesedich, bnw. Een goeden aard of karakter
hebbende, fatsoenlijk.
Gesedieheit, znw. vr. Goedaardigheid; fatsoen
beschaving.
-lijkhed,
Gesedicht, bnw.; qualihe g., slecht geaard.
Zie
gesedet.
Geseedt.
(leseelt, bnw. Een zeel of halster hebbende.
Geseerte znw. vr. Zeere plek, pijnlijke plaats.
Geseet. Zie gesate.
Gesegel(e), znw. o. Zegel.
esegelt, deelw. bnw. Van een zegel voorzien.
Gesegen, zw. ww. intr. Zegepralen.
Gesegenen, zw. ww. tr. Zegenen.
Gesegent, deelw. bnw. Gezegend, gewijd.
Gesegge, znw. m. Uitspraak, beslissing.
(leseggen, zw. ww. tr. Zeggen, noemen; opsommen, beschrijven.
Geseilen, zw. ww. intr. Zeilen.
Geseilte, znw. o. Al de zeilen van een schip.
Geselrit, geseltent, deeles. bnw. Gezegend, gewijd.

GESEKERT.

GESINNEN.

Gesekert, deelw. bnw. i) Verloofd, ondertrouwd.

omgang hebben. II) omgang van gehuwde lieden,
huwelijk ; huwelijksgemeenschap. 12) gezellin ; echt -

2) vertrouwd, gemeenzaam.
Ge(e)sel. Zie g e s e l e.
Gesel. Zie geselle.

genoote.

Geselare, znw. m. Geeselbroeder, flagellant.

Gesele, gesel, geesel(e), geisel, gecele, znw. vr.
Touw met knoopen of prikkels, geesel ; Attilla, die
Beisel Gods ; die gesele van erdrike (Alexander). —

Geseldrager.
Geselen, gees-, geis-, gecelen, zw. ww. tr. Gee-

selen, met roeden slaan; tuchtigen, kastijden.
Geselin e gees-, znw. vr. Geeseling; tuchtiging;
kwelling , pijniging.
ij ni ' ng.
Geselle, -sel, -iselle, znw. m. i) Gezel, makker,
ook van vrouwen (ook gesellinne, geselnede), verklw.
geselle/ij/n ; g. met enen, goed vriend van iemand;
reisgenoot; wapenbroeder; vennoot, compagnon;
gildebroeder; ambtgenoot; medeplichtige, heler; een
van een gezelschap of genootschap; handwerksgezel;
deelgenoot aan een feest; goede gesellen, vroolijke
kwanten. 2) iemands gelijke of evenknie; gelijke, evenbeeld, van zaken. 3) jong persoon; persoon, inensch;
mv., lieden, meestal met eene eenigszins ongunstige
bijbeteekenis. 4) snaak, klant, kwant. 5) benaming van
Gene munt, waarde 6, 7, 7 1 /2 penning.
Gesellede. Zie geselnede.
Gesellen, zw. ww. — I. Trans. Iem. eene plaats
aanwijzen bij een ander, hem brengen in het gezelschap van; mei, een leem (zich) g., aan zich ver
als gezel of dienaar; iem. zich tot vriend maken;-binde
zaken, verbinden, vereenigen; deelw. gesellef, ver
gezelschap van; gesellel sijn-bonde,vrig
een, met, omgaan met; in huwelihe gesellei, in huwelijk vereenigd. — II. Wederk. i) Zich aansluiten,
zich voegen bij, zich mengen onder; omgaan met, ook
van huwelijksgemeenschap. 2) zich met iets inlaten.
3) een verbond of vennootschap met iem. aangaan.
— III. Intr. i) Hetzelfde als wederk. i) en 2). 2)
zich vereenigen met. 3) met een, iets evenaren, de
gelijke zijn van.
Gesellet, deelw. van gesellen en hem gesellen,
z. ald. — Als bnw. Gezellig; die mensche es een
g. dier.
Gesellich t bnw. i) Gemeenzaam omgaande met.
2) gemeenzaam, vertrouwd. 3) hetzelfde als g e se 1-

let, bnw.

Gesellieheit, znw. vr. Gemeenzame omgang.
2) gevoel van verbondenheid. 3) verbond, overeen komst.

Geselljc, -lic, bnw. i) Hetzelfde als ge se 11 i c h, i) en 2). 2) hetzelfde als g e s e 11 e t, bnw.

3) vriendschappelijk, vriendelijk. — Gesellike, volgens de eischen der samenleving.
Gesellino, geessel-, znw. vr. Geeseltouw. .
Gesellinne, znw. vr. i) Gezellin. 2) geliefde,
vriendin; echtgenoote.
Geselnede, - lenede, -lede, znw. vr. Hetz. als

gesellinne.

Geselnesse, znw. vr. Gezellin, vriendin.

Geselriem, geesel-, znw. m. Geeselriem.

Geselsam, bnw. Hetz. als g e s e 11 i c h. — Ge
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-selamhit,g pc-ke.

(eselsehap, geselle-, -schifr, yselschaft, znw. vr.
en o. i) Vriendschapsverbond; vriendschappelijke
gezindheid, gezelligheid. 2) genootschap, club; samenscholing, complot. 3) gevolg; gewapend gevolg. 4)
vennootschap. ) maatschappij, samenleving. 6) ver eeniging, college; van de schepenen, schepenbank;
van de rekenkamer e.a.; gild; besloten gezelschap,
vriendenkring. 7) gevoel van verbondenheid, hulpvaardigheid; enen g. doen, iem. bijstand verleenen.
8) maaltijd, gezellige bijeenkomst. 9) schaar, partij,
afdeeling; expeditie; eskader; een troepje menschen;
gezelschap op reis, geleide; drom menschen; g.
houden, een drom vormen, zich aaneensluiten; bende,

van roovers. to) omgang, gezellig verkeer; enen, ie,
mei enen g. houden, met iem. gezellig verkeeren;
g. leiden, hanteren; geselscha plegen, gemeenzamen

Geselschappen, -scheen, zw. ww. tr. Vergezellen ; geselschabi, verzelschapt, vergezeld.
Geselslaeh, geesel-, znw. m. Geeselslag.
Gasenden, -seinden, -sinden, zw. ww. tr. Zenden.
Gesenge. Zie gesanc.
Gesenken , -sanken, zw. ww. tr. Doen zinken.
Lesent. Zie gesint.
Gesere, -seere, znw. o. Wond, pijnlijke plek.
Geset, znw. Zie gesette.
Geset, -sal, deelw. bnw. i) Bepaald, vastgesteld.
2) bepaald, eene zekere maat niet overschrijdende. 3)
eene bepaalde neiging hebbende; eene voorbeschikt
hebbende (voor een ziekte); ic ben also g., het-heid
is met mij aldus gesteld. 4) volgroeid, volwassen;
goed uitgegroeid. 5) gesteld op iets, zijne zinnen
zettende op. 6) standvastig, geworteld in. 7) gelegen, liggende. 8) gekant tegen, vijandig.
Gesete. Zie ges ate.
Geseten, deelw. bnw. t) Bedaard, gekalmeerd.
2) eigendom hebbende aan onroerend goed ; g. zijn,
gevestigd, woonachtig zijn. 3) gelegen, van eene
stad. 4) bepaald, vastgesteld.
Gesetheit, znw. vr. Gesteldheid.
Gesette, gezet, znw. o. i) Bindend voorschrift,
bepaling. 2) wetsbepaling, verordening, wet. 3) gezang, strophe, couplet, rijmpaar (oostmnl.).
Gesette. Zie g e s i t t e.
Gesette, znw. m. mv. Leden van een stedelijken
raad, aan wie liet berechten van bepaalde overtredingen wordt opgedragen.

ten, zw. ww. tr. Zetten, plaatsen.
Gesibbe, bnw. Verwant. — Gesibsehap.
Gesichte , - zicht, znw. o. i) Gezicht, gezichts-

vermogen. 2) oog, blik, gezicht. 3) aangezicht. 4)
het zien van iets; wat gezien wordt, gezicht, droomgezicht.
Gesichtelijc, bnw. Zichtbaar.
Gesiedes znw. o. Kooksel.
Gesieden, st. ww. tr. Koken.
Gesielt, bnw. Bezield, eene ziel, d. i. leven,

hebbende.

Gezien, st. onr. ww. — I. Trans. i) Zien, bemerken, in het oog krijgen, opmerken, waarnemen,
ook abstracte objecten. 2) den aanblik van iets
verdragen, aanzien. 3) zien, aanschouwen. 4) inzien,
begrijpen. 5) beschouwen, overwegen. 6( voorzien,
voorspellen. — II. Intr. Zijne oogen gebruiken,
kijken.
Gooien, deelw. bnw. In aanzien staande, gezien.

— 7Gesienheit.
Gesiene, -zien, bnw. t) Schoon voor het oog. 2)

goed, heilzaam, nuttig; eervol; dat gesienste, het
grootste voordeel.
Gesiert, -cieri, -schiert, deelw. bnw. Versierd,
schoon; znw., die gecierde, de schoone.
Gesijn onr. st. ww. intr. Zijn, wezen.
Geslnde, -sinne, znw m. Reisgezel; huisgenoot;
huusgesinde.
Gesinde, -sinne, -sin, znw. o. i) Reisgezelschap;
ridderlijk gevolg. 2) hofhouding, hovelingen; bedienden, dienstboden. 3) iemands omgeving; verklw.
gesindehjfn, klein gezelschap.
Gesinden. Zie gesen.den.
Gesingen, -sengen, st ww. tr. Zingen.
Gesine, znw. o. Gezang; een g. maken, een ge
aanheffen.
-zang
Gesinken, st. ww. intr. i) Zinken, wegzinken.
2) zakken, dalen; zitten rouwe laten ges., laten varen, matigen.
Gesinken, zw. ww. tr. Zie g e s e n k e n.
Gesinl jc, bnw. Verstandig.
Gesinll`ke, bijw. Op eene verstandige wijze, kalm,
bedaard.
Gezinnen, st. ww. tr. Begeeren, verlangen; als
znw., zin, goeddunken.
14

GESINNEN.

GESOUTEN.

Gesinnen, zw. ww. tr. Zijne zinnen zetten op iem.,
iem. beminnen.
Gesinnet. Zie g e s i n t.
Gesinnieh, -sindicit, bnw. Verstandig. — (
sinnichlike. Hetz. als g e s i n 1 i k e.
Gesinninge, znw. vr. Wil, zin, goeddunken.
Gesint, gesinnet, gesent, bnw. i) Gezind, gestemd;
wel g., vroom, godsdienstig gestemd ; gram g., boos;
fel g., wreed. 2) verstandig; gesimde sprake; velg.,
geestrijk. 3) met o,P, gesteld op.
Gesint, bnw. Eene wettige verontschuldiging of

het zadel. b) de ri dderlijke wapenrusting; kleedij,
dos ; ook : plunje. c) allerlei kostbaarheden of kleinooden, van goud en zilver; sieraad.
Gesmidich, bnw. Geschikt voor bewerking,
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verhindering hebbende; wettelike g. sin.
Gesissen. Zie gecessen.
Gesitte, Bette, znw. o. Zitplaats, aan tafel ; rij
roeibanken, op een schip (nederr.).
Gesitten, st. ww. intr. i) Bijeenzitten, vergaderen. 2) gaan zitten, zich neerzetten ; zitten. 3) tot
bedaren komen, bedaren; gaan liggen, van den
wind. 4) bezinken, op den bodem blijven liggen.
Leslach, znw. o. i) Het herhaaldelijk slaan op
iets; hant-, becken-, clockgeslach. 2) pols, plaats waar
een slagader is.
Geslacht, - slecht, bnw. Afkomstig, geboortig.
Geslachte, -slechte, znw. o. i) Afkomst, geslacht, geboorte. 2) geslacht, nakomelingschap: van
dieren, jongen; aanzienlijk geslacht, volksstam. 3)
soort, geslacht, ook van voorwerpen.
Geslachte, -slechte, znw. o. Ingewanden van
een geslacht dier.
Geslachtichede, znw. vr. Geslacht.
Geslaen, st. onr. ww. — I. Trans. Slaan, hard
slaan; treffen; te gronde g., doorgronden; met ran,
afwenden (de oogen). — II. Intr. i) Slaan, een
slag geven. 2) schieten. 3) met .oj5, betrekking hebben op, in betrekking staan tot.
Geslagen, -slegen, deelw.; die geslagene, hij die
geslagen of neergeveld is. 2) verlamd, met jicht geplaagd.. 3) gebaand, effen, van wegen. 4) g. viant,
vijand op leven en dood, geslagen vijand.
Geslapen, st. ww. intr. Slapen, rustig slapen.
Geslechte. Zie geslachte.
Geslepen, deelw. bnw.; g. wapen, wapen met
scherp.
Geslepen, - sleeen, zw. ww. tr. Sleepen.
Geslipnoost, bnw. Een gespleten neus hebbende,
van paarden.
Geslipt, deelw. bnw. Gespleten.
Gespten, st. ww. tr. Beslissen, beëindigen.
Ges100, znw. o. Waaraan men slokt of zich te
goed doet.
Geslooft, bnw. Met een omslag of overslag voorzien, van eene muts.
Gesloot, bnw. Een slot of kasteel bezittende of bewonende.
Geslot(e), znw. o. Aangegane verbintenis.
Gesloten, deelw. bnw. Vast, verzekerd; geloovig,
vertrouwend.
Geslnpen, st. ww. intr. Sluipen; met ute, ontsnappen.
t esluten , st. ww. tr. i) Sluiten, dichtmaken. 2)
sluiten, tot stand brengen. 3) besluiten; een besluit
trekken uit; beslissen.
Gesmac, znw. m. ,Smaak, etenstrek.
Lesmagen, zw. ww. — I. Intr. i) Zijn smaak
gebruiken, proeven. 2) verstandig zijn, .verstand hebben. 3) smaken, aanstaan, met 'den dat. — II. Trans.
z) Smaken, proeven. 2) smaken, genieten, smaak
hebben in; smaken, ondervinden, eene onwelkome
zaak. 3) ruiken. 4) begrijpen, inzien.
..
Gesmakich, bnw. Smakelijk.
Geslneec, -smeic, znw. o. Gevlei, vleierijen.
deelw.
bnw.;
g.
iser,
bewerkt ijzer.
Lesmeet,
Lesheken, zw. ww. tr. Vleien.
Gesmerten, zw. ww. tr. Pijn doen, leed veroor-

zaken.

Lesmetten, zw. ww. tr. Besmetten, bevlekken.

Geslnide, inw. o. Al wat in metaal bewerkt
wordt: a) met metaalbeslag bewerkt paardetuig;

smijdig.

Gesmiede, bnw. Smijdig, zacht; ook van het

karakter.

Gesmieden, zw. ww. — I. Trans. Smijdig maken,
verzachten ; van gezwellen, het doorbreken bevorderen. — II. Intr. Rijp worden, van zweren ; minder worden, van pijn.
Gesmoort, deelw. bnw. Opgepropt.
(lesmoren , zw. ww. tr. Smoren, onderdrukken.
Gesmout, bnw. Gevet, met vet bereid, van spijzen.
Gesmouten, deelw. Gesmolten ; deelw. bnw.,
brandend heet, vurig.
Gesnaert, bnw. Snaren hebbende, besnaard.
Gesnater 9 znw. o. Gebabbel, gezwets (i6de eeuw).
Gesnavelt, bnw. Een snavel hebbende (als).
Gesneden, deelw. bnw. Gesneden, van vleesch e.a.
Gesneeuwet, deelw. ; het is g., gesnuwet, gesnout, gesnijt, er is sneeuw gevallen, het heeft gesneeuwd.
Gesniden, st. ww. — I. Trans. Snijden. -- II.
Wederk. Met van. Zich afzonderen.
Gesochten. Zie gesacliten.
Gesoden, deelw. bnw. Met kokend water gedrenkt ; als znw., gekookte spijs ; g. ende gebraden.
Gesoech, -souch, znw. o. i) Gezwoeg, gehijg.
2) geraas; gehuil van den wind.
Gesoec, ruw. o. Het zoeken van iem. of iets;
duit eigen g., zelfzucht.
Gesoeken, zw. ww. tr. Zoeken, opzoeken.
Lesoenen, zw. ww. — I. Trans. Verzoenen, bij
een twist. — II. Intr. Een vergelijk of zoen-legn,
treffen, zich verzoenen.
Gesoeten, zw. ww. tr. Bevredigen, zacht stemmen.
Gesoget, deelw..; g. sin in, van iets doortrokken
zijn, b.v. slechtheid.
Gesoccorreren, zw. ww. tr. Bijstaan.
Gesoct, bnw. Met sokken of lage schoenen aan.
(resolveren, -eeren, zes. ww. tr. Oplossen.
Gesommen, zes. ww. tr. Opsommen, optellen; ook
gesommeren.
Gesonde, gesunde, ysonde, znw. vr. i) Iemands
wel en wee, behoud. 2) het beschikken over alle
lichamelijke vermogens, welzijn; gezondheid; de
herkregen gezondheid; geestelijke gezondheid; goede
toestand van het gemoed. 3) gezondheid, heilzaamheid.

Gesondelike, bijw. Gezond.
Gesonden, zw. ww. tr. i) Gezond maken, hee
2)

heilwenschen, iem. ten afscheid groeten.

-len,

Gesondert, deelw.; niemene gesondert, niemand

uitgezonderd; als bijw., afzonderlijk; bovendien nog;
als voorz., behalve, uitgezonderd.
Gesondertheit, -derheit, znw. vr. Afgezonderdheid, afstand.
Gesondicheit, znw. vr. Welvaren, welstand; ge-

zondheid.

Gesondigen, zes. ww. intr. Zondigen.
Gesonken, deelw. bnw. Ingezonken, slank, van

leden.

Gesont, gesunt, bnw. i) Behouden, in levenden
lijve; behouden ten opzichte van de ziel; g. werden
enes kindest bevallen. 2) in het volle bezit van lichamelij ke vermogens; ongedeerd, genezen; gezond; blijftg.,
sit g., vaarwel. 3) gaaf, ongeschonden. 4) goed voor
de gezondheid, heilzaam.
Gesontheit, znw. vr. Welstand, herstel uit eene
ziekte, gezondheid.
Gesontmaker, znw. m. Heiland, zaligmaker;
hersteller, hervormer.
Gesontmakinge, znw. vr. Genezing.
Gesoolt, bnw. Gezoold.
Gesouten, deelw. bnw. i) Gezouten, gepekeld.
2) tegen bederf gevrijwaard; van een lijk, gebalsemd.
3) zilt, zoutachtig.

GESTADELIKE.

GESPADICH.

Gespadilch, bnw. Laat.
Gespaer . Zie gespar.
Gespaerlike, bij w . Omzichtig, verschoonend, zorg-

zaam.

Gespaers . Zie g e pars.
Gespaerset . Zie gesparset.

Gespan, -spanne, znw. o. --- A. Concreet. i)

Gezelschap, gevolg. 2) troep, bende; legerafdeeling.
3) bij de gilden, een meester met twee knapen. 4)
tuig en paarden. 5) het samenstel van balken waarop
het dak rust, dakstoel. 6) al wat uitgespannen wordt,
tent, scherm. 7) probleem, vraagstuk. -- B. Abstract.
i) Gezelschap, omgang ; in één g., te zamen met
iemand; in sajn g. hebben, in zijn gezelschap of gevolg hebben. 2) verbond, overeenkomst; huwelijks
liefdebetrekking; samenzwering, aanslag.-verbints,
Gespap, -sjange, znw. o. i) Broche, gesp, agrafe.
2) ring, spang.
Gespannen, deelw i) g. liggen, in boeien liggen. 2) g. recht, de op wettige wijze geopende rechts zitting.
Gesp annen, st. ww. tr. i) Binden, aanbinden,
aangorden, die crone, een swert. 2)'spannen, rekken.
toespant , znw. o. i) Op het raam gespannen laken, weefsel. 2) dakspar.
Gespar, -spaer, bnw. i) Verbonden, verkleefd
aan; ingenomen met, belust op. 2) vijandig, vijandig
overstaande, met jegen (en een).
Gesparen, zw. ww. — I. Trans. i) Sparen, in
het leven; behouden; beschermen. 2) sparen, zuinig
met iets zijn. 3) ontzien, j5ine. — 11. Intr. Talmen,
dralen.
Geb p arich, bnw. Spaarzaam, zuinig. — Gespa-

richeit, Gesparichlike.
Gesparet, -saerct, bnw. Fonkelend.

Gesparset, -sjaerset, deelw. Verspreid, uitge-

spreid.

Gespart, -sjbaert, -shard. Hetz. als g e s p a r.
Gespe, geb, giste, znw. vr. Gesp, haak.
G'espeelne, -spelne. Hetz. als ge s p e 1 i n n e.
Gespeelnoot, gesjbeil-, znw. m. Speelnoot.
Gespeelsehap, znw. vr. en o. Speelgenootschap,

kameraadschap.

Gespeent, deelw. bnw. Gespend.

Gespeert, bnw. Met eene speer gewapend.

Gespeerte. Zie g e s p e r t e.
Gespeet, deelw. bnw. Aan een braadspit geregen.
Gespegelt, -sjbeckelt, bnw. Gespikkeld.
Gespect, bnw. r) Spek hebbende, van dieren.
2) vet; van eene beurs, gespekt.
toespelden . Zie g espellen.
Ges p ele - steel, - sj5ole, znw. m. en vr. Speel noot; kameraad, vriend, -in, gezel; verklw. gesheelkijn, -hen; van dieren, makker.
Gespelen, zw. ww. intr. Spelen.

Gespelinne, znw. vr. Speelgenoot, vriendin.
(áe8 ellen -sjbelclen, zw. ww. tr. i) Verklaren,
uitleggen. 2) beduiden, aan het verstand brengen.
3) spellen, een woord.
-set. Zie g e s p a r s e t.
Gesport. Zie gesp art en gespar, i).

Gesperret,

Gespette, -seerte,

znw. o. Geestverschijning,

spook.
Gesplegelt, bnw. Met spiegels behangen.
Gespien, zw. ww. intr. Verspieden, loeren.

Gespin, - sbinne, znw. o. Spinsel, weefsel; spin-

rag, coj5engesjoin.

toespinnen, st. ww. tr. Spinnen, weven.

Geselset, - hijst, bnw. Van -spijs voorzien.
Gespitten, zw. ww. tr. Spitten.
Gesplet. Zie ge split.
Gespleten, deelw. bnw. i) Gespleten, van li
g. lid, hazelip. 2) uj5tie zee gesjtlelen,-chamsdeln;
schipbreukig; als znw., schipbreukeling. 3'- opengerukt, door geweld veroorzaakt, van wonden. 4) ver.
deeld, ten halve zijnde; gesplitst; g. leen, een leen
waarvan een deel aan- een ander in leen (achterleen) gegeven is. 5) voortgesproten, afkomstig.
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Gesplintet, bnw. Van een splint, een stukje ijzer
of metaal, voorzien, van pijlen.
Geb ijlt - sjilet, deelw. bnw. i) Gespleten, van

n. 2) afkomstig (?).
lichaamsdeele

Gespmakere, znw. m. Maker van ringen, haken,

gespen.

Gespoeden, z w. ww. — I. Intr. Overkomen, gebeuren. — II. Wederk. Zich spoeden, haasten.
Lespoel, znw. o. Spoelsel, draf.
Gespole. Zie g e s p e t e.
Gespoort, bnw. Met sporen aan; geleersi .nde
ges
Gesporen, -sj5ueren, zw. ww. tr. i) Bespeuren.
2) nasporen.
Gespot, znw. o. Spotternij.
Gesp ouden, deelw. ; g. cabeliau, stokvisch (?);
g. ael).
Gespraeyt, deelw. bnw.. Verstrooid. — Ge-

spraeytheit.
Gespraecsam, bnw. i) Spraakzaam. 2) welbe-

spraakt .

— Gespraecsamheit, gespreecsamheit.
Gespraect . Zie gesp raket.
Gesp rake -sf raec, -s^reke, -sf reee, bnw. i)
Welsprekend, welbespraakt. 2) voorkomend, spraakzaam. — Gesprakeheit (gesjbraee-, gesf retie ), Ge -

sprekicheit.
toesprake, -sfireke, znw. vr. Gesprek, openlijke

bespreking.

Gesprakeijic, bnw. Hetz. als g e s p r a k e. —
Gesprakelike, bijw
.

Ges raket, -_#raect, bnw. Welbespraakt; ook

welges raect. — Gespraectheit.
Gesprakich, bnw. Hetz. als g e s p r a k e. — Ge-

sprakicheit.
Gespranct, -sjrenct, bnw. Gespikkeld.
Gespreiden, - streden, zw. ww. tr. Verspreiden,

verbreiden; als wederk., zich verbreiden.
Gespreit, - kreet, deelw. bnw. i) Verstrooid. 2)
gespreid, van een bed. — Gespreitheit .
{ espree, -spreke r -helt. Zie ge s pr a k e.
Gesprekelt, bnw . Gespikkeld.
Gesproken, st. ww. — I. -Intr. i) Spreken; met
van, melding maken. — II. Trans. i) Zeggen, uiten.
2) uitspreken, ten volle zeggen; in woorden uitdrukken, afmalen. 3) afspreken, bepalen. 4) enen g., iem.
spreken. 5) door woorden overhalen; hem laten g.,
zich laten bepraten.
Gespronet . Zie g e s p r a n c t.
Gesprenct, -smet, deelw. bnw. Gezouten.
Geepringe, -sync, znw. o. Bokkesprongen; g.
maken, zich verzetten.

(bespringen, st. ww. intr. Springen, ook van water.

Gesproken, deelw. bnw. i) dit was g. ende ge.
doren, zoo gezegd zoo gedaan. 2) afgesproken, bepaald.
GFesprnten, st. ww. intr. Voortspruiten, ontkiemen.

Gespuys, znw. o. Gespuis (z6de eeuw).
Gespurt, -sort, bnw. Met sporten.

Gespuwen, st. ww. tr. Spuwen; braken.
GespuwinIge, znw. vr. Uitbraaksel.
Gessen. Zie gissen.

Ge^t gist, znw. m. Gist, zuurdeeg; droesem,
; damp, uit het lichaam opstijgende.
bezinksel
Gestade, - stede, bnw. i) Bestendig, duurzaam;
van rechtstoestanden, van kracht; g. houden, bekrachtigen ; van een kamp, met volharding gevoerd,
hardnekkig, hachelijk; vast, waarop men staat kan
maken; vast ende g., onverbrekelijk. 2) als karaktereigenschap, standvastig, bestendig; getrouw; g.
bliven, volharden. 3) kalm, bedaard, zich zelf be
heerschende ; ernstig, deftig. 4) goed gehumeurd;
-vriendelijk, voorkomend.
Gestade bijw. Kalm, met waardigheid.
Gestadeljjc, bnw. i) Bestendig, duurzaam. 2)
standvastig, trouw; ook (jonger) gestaljc.
Gestadellhe, gestede- bijw. i) Bestendig, gestadig; met standvastigheid, volharding, trouw. z) met
kalmte, waardigheid.
.
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GESTADEN.

Ge8taden,

zw. ww. — I. Trans. i) Toestaan,
vergunnen; met God als ondw., gehengen, gedoogen ; ook : toezenden ; drdefheit die God of ons
gesladen wille ; iets over zich verkrijgen ; als znw.,
vergunning; wat vergund of toegelaten wordt. 2)
genoegen doen, believen. 3) aanbesteden. — II. Intr.
Post vatten, den strijd aanbinden. — III. Onpers.
Mi gestadet, ik heb tijd, gelegenheid.
zw. ww. tr. Bevestigen, bekrachtigen.
-staedt, -stael, bnw. ; g. sin, in de
gelegenheid zijn, bij machte zijn (om, in den gen.);
want si ie sterven es gestaet, de tijd van sterven
is voor haar gekomen.
-stedich, bnw. i) Duurzaam, bestendig; van kracht, geldig. 2) standvastig, bestendig;
trouw. 3) vast, van de stem. 4) kalm, zich zelf
beheerschend, vast beraden. 5) vriendelijk, innemend.
bnw.; des g. siin, in de gelegenheid,
bij mac\te zijn om.
bijes.; g. durich, bestendich, onver-

Geataden,
Gestadet,

Gestadich,

Gestadich,
Gestadich,
brekelijk.
Gestadicheit, gestedieh-, znw. vr. i) Duurzaam-

heid, bestendigheid; van het weder, vastheid, bestendigheid. z) volharding; trouw; vastheid van
karakter; rijpheid van verstand. 3) kalmte, bezadigdheid, vastberadenheid. 4) vriendelijkheid.
-egen, gestegen, zw. ww. tr. Bekrachtigen; bevestigen, in een bezit, ambt ; iemands
gezag bevestigen.
deelw.; g. eet, een voorgezegde (en
vervolgens nagezegde) eed.
deelw. bnw. Bepaald, duidelijk aan
vastgesteld.
-gewzn,
bnw. Met staken; si quamen gestoct
6de
eeuw).
ende gestaect (i
- standen, deelw.; g. sin, staande zijn,
een toestand zijn. — Als deelw.
n zijn;
staan; gelege
bnw. i) Standhoudende, duurzaam. 2) standvastig,
volstandig.
st. onr. ww. — I. Intr. i) Staan. 2)
vaststaan; blijven staan, in stand blijven; bestand
zijn, met vore of jegen ; blijven staan, post vatten;
stand houden, het uithouden; van kracht zijn. 3)
volharden, blijven in of bij. 4) blijven in een ambt.

Gestadigen,

Gestaeft,
Gestaect,
Gestaect,
Gestaen

in

Gestaen,

,5) er afkomen met, volstaan of voldoen met. 6)
doen g., gestand doen, staande houden, verdedigen,

opkomen voor iets. — II. Trans. i) Iem. staan, het
tegen iem. uithouden. 2) iets doorstaan. 3) enen (dat.)
iet g., iem. voor iets borg staan, zich voor iets aansprakelijk stellen. 4) toestaan, toekennen. 5) verklaren, getuigen. 6) bijstaan, helpen.
znw. o. i) Het blijven leven. 2) het
voortdurend zijn.
bnw. Bestendig, duurzaam, van kracht.
Zie gesterken.
Zie gestadet.
gestaedt, bnw. i) In een zekeren toestand verkeerende. 2) gegoed, bemiddeld (16de eeuw).
znw. vr. Staat, stand; vermogen.
zes. ww. tr. Vastmaken, aan iets zijne
bepaalde plaats aanwijzen.
znw. o. Gesteldheid, wezen, lichamelijke
toestand.
znw. o. Voetgestamp; rouwmisbaar.
Zie gestelt.
znw. vr. i) Gesteldheid, toestand. 2)
gestalte.
znw. vr. i) Gesteldheid, toestand.
2) uiterlijke gedaante, vorm, figuur; een figuur.
znw. o. Getrappel.
zw. ww. tr. Stampen; ingestaynjen,
inprenten.
deelw. bnw. Gestampt, fijn.
bnw. Staande, zich bevindende.
Zie g e s t a n t.
-stende, znw. m.; mv. gestenden, hel-

Gestaen,
Gestaende,
Gestaerken.
Gestaet.
Gestaet
Gestaetheit,
Gègtaken,
Lestal,
Lestal ,
Gestalt.
Gestalt,
Gestaltenisse,
Gestamp,
(lestampen,
Gestampt,
Gestande,
Gestande.
Gestande,

pers, bondgenooten.

GESTICHT.

Gestandelike, gesternte-, bijw. Standvastiglijk,
(bestanden. Zie g e s t a e n.
Gestandenisse, znw. vr. Gesteldheid, toestand.
Gestandich, -stantich, -stendich, bnw. i) Be-

bestendig.

stendig, duurzaam ; van kracht, van waarde ; g. bliven,
in stand blijven. 2) beginselvast. 3) volhardend,
standvastig. 4) behulpzaam, dienstvaardig.
znw. vr. i) Bestendigheid, duurzaamheid. 2) standvastigheid.
bijw. i) Bestendig, voortdurend.
2) standvastig.

Gestandieheit ,
Gestandiehlike,
Gestane, znw. Stank.
Gestant, - scande, - stante, znw. o. en vr. i) Stand,

stilstand, het blijven in denzelfden stand of toestand;
standvastigheid. 2) staat van zaken; omstandigheden,
toestand. 3) stand, rang. 4) hulp, bijstand ; teelben
oft gestant doen.
znw. vr. i) Kracht, stevigheid.
2) vastheid van karakter.
Zie g e s t a n d i c h, -heit.
znw. o. Wijze van gaan, van stappen.
bnw. Ernstig, standvastig, bestendig;
leert (16de eeuw).
ook gestabe
zw. ww. intr. en tr. Aanstaren, turen

Gestantenisse,
Gestantich, -heit.
(lestap,
(fiesta elt,
— Gestapeltheit.
Gestaren,
op, naoogen.
Gestarken. Zie geste r k e n.
Geste. Zie g e e s t e.
Geste. Zie g e s t.
(bestede, -like Zie gestade, -like.
Gestedieh, -heit. Zie gestadich, -heit.
testeen. Zie gestene.
Gesteent, bnw.; wel g., van een molen, waarvan de maalsteenen in goeden staat zijn.
Gesteente, - steent, -stiente, znw. o. Gesteente (ver.
zamelwoord) ; ook: edele steenen, edelgesteente (enkv.).
GeSteert. Zie gestort.
Gestoken, st. ww. — I. Trans. i) Een steek
:

toebrengen aan. 2) stooten, duwen. — II. Intr. a)
Een steek toebrengen. 2) strijden in een steekspel;
strijden, ook niet woorden.
st. ww. tr. Stelen.
gestel, znw. o. i) Stelling, stellage, gestel; samenstel, bouw, vorm. 2) werktuig, machine.
3) wagendissel (oostmnl.).

Gestelle,

Gestellen, sv'. ww. tr. i) Stellen, plaatsen.

2)

in orde brengen, regelen; herstellen. 3) verordenen,
voorschrijven; hoe men For/enen gene wet g. can.
Hetz. als gesteltenisse.
- stulpen, zes. ww. tr. Stuiten, stremmen, tegengaan.
-stellet, - stalt, deeles. bnw. i) Gesteld;
geschapen, geaard. 2) geneigd, belust, gesteld op.
3) vijandig gezind, gekeerd tegen iem.
gestelt-, gesteln-, znw. vr. i) Gesteldheid, toestand. 2) gestalte, vorm, gedaante.
gisten, zw. ww. intr. Gisten.
-stentich. Zie ge s t a n d i c h.
, - steen, -steine, znw. o. Edelgesteente.
- sterft, -steerft, znw. Sterfte.
Zie gasterie.
- starteen, - staerken, -steer/een, zes.
ww. — I. Trans. Sterken, kracht geven aan; ver sterken, bevestigen, ook in eene waardigheid, een
voorrecht. — II. Intr. i) Kracht ontvangen, sterk
worden. 2) g. o,b enen, zich schrap zetten tegen.
gestark-, znw. vr. Versterking,
bevestiging.
- sterrat, -sterrei, bnw. i) Met sterren
bezet. s) fonkelend.
- sterte, znw. o. Gesternte, sterrebeeld.
- steert, -staert, bnw. Een staart hebbende, ook van Bene staartster; van steenen, in een
punt uitloopende.
bnw. Met veters of schoenriemen.
st. ww. intr. Sterven.
deelw. bnw. Versterkt of opgebouwd
in het- geloof.

Gestelnisse.
( estelpen,
Gestelt,

Gesteltenisse,
Gesten,
Gestendich,
Gestene
Gesterfte,
Gesterie.
Gesterken,

Gesterkenisse,
Gesternet,
Gesternte,
Gestort,

Gestertelt,
Gestorven,
Gesticht,

GESWERC.

GESTICHTE.

Gestichte, -slechte, -stifte, -sticht, znw. o. i)

Gesticht, gebouw, bouwwerk ; dat hemelsche g., het
hemelpaleis ; verdedigingswerken. 2) gewijde stichting; gebied van een kerkvorst, sticht, bisdom. 3)
werkplaats, smidse.
Gestichtelijo, bnw. Voorbeeldig, stichtelijk; opbouwend in het geloof.
Gestichten, zw. ww. tr. Bouwen, opbouwen;
een begin g., een grond leggen.
Gestiehtieh , bnw. Hetz. als g e s t i c h t e I ij c.

-- Gestichticheit.
Gestichtsch, bnw. Tot een geestelijk gebied
behoorende; die -en, de Utrechtenaars.
Gestipt , bnw. Een stuit hebbende (als).
Gos jp te, znw. o. Palissade, omheining.
Gestictet deelw. bnw. Afgepaald, uitgezet, getraceerd.
Gestieket, gestict, deelw. bnw. Gestikt (vrouwelijk handwerk).

Gestifte, znw. o. Stiksel, fijn naaisel.
Gestille, -stil, znw. o. i) Het ophouden, het

bedaren, ook: het doen bedaren, stillen van iets. 2)
stilte, rust, kalmte. 3) stilte, stilzwijgen; een g. maken, doen: a) zijn mond houden, zwijgen: ook van iets
(met een gen. of van). b) stilte gebieden.
Gestille, bnw. Stil, rustig.
Gestillen, zw• ww. tr. Tot bedaren, tot zwijgen
brengen.
Gestillet, -stilt, declw. bnw. Gekalmeerd, rustig.
Gestilnisse, znw. vr. Stilte, stilzwijgen.
Gestilte , - stalt, znw. vr. Stilte, rust; windstilte.
Gestoelt, -stuelt, bnw. Een stoel hebbende; van
zetels voorzien.
Gestoeld, deelw. bnw. Toegewezen, tot onderhoud
aangewezen, van dijksvakken; als znw., gestoelde,
hij die in een dijli „gestoeld" is, dijkslast heeft.
Gestoelte - stuelte, znw. o. Gestoelte, verheven
zetel. --- Gestoelsel, koorbank.
Gestof, znw. o. Stof.
Gestoken, zw. ww. tr. i) Stoken, aanstoken. 2)
bestoken, aantasten.
Gestoct, bnw. Met stokken gewapend.
Gestolen, deelw. bnw.; als bijw. Steelsgewijze.
Gestolinge, bijw. Hetzelfde.
Gestooc, znw. o. Aanstoken, toedoen.
G7 estoornisse, znw. vr. Verwoestingen, aangericht door orkanen, aardbevingen e. a.
Gestoort stuert, bnw. i) Ontsteld, in verwarring
erd, bedroefd. 2) troebel. 3) van kent
gebracht, bero
storen, boos, verstoord, ontstemd. — Gestoortlleit.
Gestoot, znw. o. Gedrang, botsing.

toestoppen, zw. ww. tr. t) Stoppen, dichten. z)

keeren, tegengaan.

Gestoren -stueren, - sturen, zw. ww. tr. t) Sto-

ren, beroeren. 2) verwoesten.

Gestorme, -storm, znw. o. Storm, krijgsrumoer;

strijd, oorlog.

Gestormt, deelw. bnw. i) Beroerd, onstuimig,
van de zee. 2) woedend, hartstochtelijk.
Gestort, -sturt, bnw. Bestort, overgoten.
Gestorten, zes. ww. tr. Storten, uitgieten.
Gestorven, deelw. bnw. Afgestorven, zich zelven,
der zonde.
Gestorvenheit, znw. vr. i) Geestelijke dood.
2) het dooden der zinnelijke natuur.
Gestoten, st ww. tr. Verstooten, verjagen.
Gestoten, deelw. bnw. Met de horens stootende.
Gestraet, deelw. bnw. Bestraat, geplaveid.
(bestraffen, st. ww. tr. Berispen, gispen.
Gestracs, -strax, bijw. Straks, - dadelijk.
Gestreept, bnw. Gestreept.
Gestreken, deelw. bnw. Gelijk gestreken, tot aan
den rand toe vol (van maten).
Gestrecken, zw. ww. -- I. Intr. Zich uitstrekken, reiken; gestrect liggen, zich uitstrekken, van
landerijen enz. 2) toereikend, voldoende zijn. -- II.
Wederk. Zich uitstrekken. — III. Trans. Enen weck
g., afleggen, ten einde brengen.
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Gestrecket, -street, deelw. bnw. ; gestreckets hals,
met uitgerekten hals, in gestrekten draf.
Gestreokich bnw. Slank, rijzig.
Gestrenge, ?nw. Streng, gestreng.
-Gestriden 2 st. ww. intr. Strijden, kampen.
Gestrjosei, znw. o. Smeersel, blanketsel.
Gestript -stript, bnw. Met streepen of banen
van verse ellende kleuren.
Gestrijt, znw. o. Strijd, oneenigheden ; aanval;
strijdschrift; tegenstrijdigheid, paradox (?).
est t. Zie stri ën.
Gestrioket, -strict, deelw. bnw. t) Gestrikt, ver
z) gestrict cotnen, ongemerkt komen,-bonde;vast.
naderen; aanbreken, van den dag.
Gestruëren, - Beren, zw. ww. tr. Verwoesten.
Gestubbe, -stub, znw. o. Stof; een stofje, vuiltje.
Gestubbich, bnw. Stoffig. -- Gestubbicheit.
Gestuderen, zw. ww. intr. Studeeren.
Gestuelte. Zie gestoelte.
Gestuert. Zie g e s t o o r t.
Gestucke, -sticke, znw. o. Een tijd, poos.
Gestulpen. Zie Bestelpen.
Lestune, -s/nun, znw. o. Tegenkanting.
Gestunen, zw. ww. intr. Zich verzetten, kanten

tegen ; met Bene zaak als ondw., te vergelijken zijn
met, het uithouden tegen (met jegen).
Gestunget, -stangt, deelw. bnw. Opgepropt
(oostmnl.).

Gestupen, zw. ww. intr. Buigen, bukken.
Gesture, -stuur, znw. o. Gevaarlijke tocht, hache-

lijke onderneming, gevaar.
Gesturen. Zie gestoren.
Gesturen, zw. ww. tr. Sturen, een schip.
Gestauf, -stuyf, znw. o. z) Het stuiven. 2) stof,
zand; stofje, zandkorrel. 3) het uiteenstuiven van
menschen, overhaaste vlucht.
Gestuun, Gestuur. Zie gestune, gesture.
Gesubmitteren, zw. ww. tr. Onderwerpen.
Geslicht, - suchte, znw. o. Het zuchten, gezucht.
Gesucht, znw. o. Ziekte, ziekelijke aandoening.
Gesuchten, zw. ww. intr. Zuchten.
Gesueken. Zie g e s o e k e n.
Gesu lt. Zie gesuult.
Gesukerts bnw. Suikerzoet, gesuikerd.
GeSult, znw: o. Ingelegde vruchten (oostmnl.).
Leslinea, st. onr. ww. perf.-praes. Zullen.
Gesunde, -aunt. Zie gesonde, gesont.

Gesus , znw. o. Geheim.

Gesuster, -tre, -tere, znw. vr. mv. Gezusters;

verklw. gesusterkens.

Gesusterlike. Zie gebroederlike.

(esuult, -suylt, bnw. Met zuilen of kolommen.
G7 esuun > -sune, .suyne, znw. o. Gezicht, blik
(oostmnl.).

Gesustineren, zw. ww. intr. Helpen, bijstaan.
Gesnveren, zw. ww. tr. Zuiveren, reinigen.
Geswade, znw. o. Troep, bende.

Geswaert. Zie g e s w e r t.
Geswaert, deelw. bnw. Pijnlijk, ziekelijk.
Geswaert, deelw. bnw. i) Ene geswaerde bant,
eene hand met iets zwaars er in. 2) dine haat is
op mi geswaert, uwe hand drukt snij, ik gevoel uwe
straffende hand.
Geswager, -sweger, znw. m. en vr. Iemands
schoonbroeder, - zuster.

Geswaselijc, bnw. Geheim.
Gesweer, -swore, znw. o. Verzwering.
Geswegen, deeles. bnw. Zwijgend.
Geswelle, -swel, znw. o. i) Gezwel, 2) zwil, eelt.

3) opgeblazenheid.

Geswoich, -swilcla, znw. o. Slokdarm, keel.
Geswelgen, .zw. ww. tr. i) Slikken. 2) verkroppen.
Gesweliigen, zes. ww. intr. Eeltig zijn.
Geswellinge, znw. vr. Zwelling, gezwel.
Geswelt, bnw. Eeltig.

Leswemmen, -swimmen, st. ww. intr. Zwemmen.

Gesweren, st. , ww. tr. Zweren, een eed.
Geswerc, znw. o. Donkere wolk; wolkgevaarte.

GESWERT.
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GETIDICH.

Geswert, -swaert, bnw. Met een zwaard gewa-

pend.

Geswiohtet, deelw. bnw. Opgerold, van de zei-

len eener molenroede.
Geswide, znw. vr. Schoonzuster, zwagerin.
Geswigen, st. ww. - I. Intr. Zwijgen, den
mond .houden. — II. Trans. Verzwijgen.
Geswich, znw o. Stilzwijgen, stilte.
Geswinde, znw. vr. Snelheid, vaart.
Geswint, bnw. (oostmnl.). Geweldig groot, bui

-tengwo.

Geswoech. Zie gesoech.
Geswoenen zw. ww. — I. Trans. Verzoenen,

den vrede herstellen. — II. Intr. Een zoen treffen
met iemand.
Geswoent, deelw: bnw. In goede verstandhouding met iemand gebracht of zijnde.
Geswollen, deelw. bnw. Gezwollen; opgeblazen.

-- Geswollenheit.
Gesworen, spaaren (oostmnl.), deelw. bnw. — I.
:

Bnw. i) Beëedigd, gezworen; g. viant, gezworen
vijand, hij die zich met een eed verbindt om zich
op iem. te wreken. 2) passief, bezworen. — II. -Znw.

Gesworen, -sworene, -swoorne, een gezworene.
Gesworensohap, znw. vr. De betrekking van
gezworene.
Get, znw. o. Git.
Getafelt, deelw. bnw. In een register of inhoudsopgave vermeld.
Getafelt, bnw. Geruit.
Getaken, zw. ww. — I. Trans. i) Aanraken,
raken. 2) vatten, pakken, in handen krijgen. 3)
vatten, begrijpen. — II. Intr. i) Raken aan, reiken
tot. 2) raken aan, zich bevinden dicht bij iem. of
iets.
Getacket, -tact, bnw. z) Getakt, takken hebbende; van boomen en horens. 2) puntig.
Getal, -tael, -tel, znw. o. z) Getal, getelde hoeveelheid; bi (rechten) getale, ten getale van; met
getale, met elkaar; een g. van, een stuk of; g. hou den, eene bepaalde waarde vertegenwoordigen; zijne
waarde houden; boven, buten, uien getale, ontelbaar;
Bonder g., ontelbaar, oneindig veel, van telbare en
niet - telbare voorwerpen, ook als bijw. van graad,
oneindig; oneindig groot, onmetelijk, onbeschrijfelijk.
2) aantal, tal, van eene onbepaalde hoeveelheid; int
getal, in het geheel; met eene ontkenning, in het
geheel niemand, niet, niets.
bnw. Geteld, gerekend; in liefgetal, goetgetal, ook min juist lief int getal.
zes. ww. tr. Trachten te verkrijgen;
ook: verwerven.
-tame, bnw. Tam, mak, gedwee.
Getam, bnw. Betamelijk, fatsoenlijk.
Getame, bnw. z) Fatsoenlijk, geschikt; ook mis schien van het uiterlijk, welgevormd; met een dat.,
geschikt voor. 2) schoon, mooi, met eene zaak als
ondw. 3) betamelijk, gepast, met het als ondw.
Getamen, zw. ww. intr. Betamen, passen, voegen; wel g., een aangenamen indruk maken.
Getandeert, bnw. Uitgetand, in de wapenkunde..
Getant, bnw. Getand, tanden hebbende (als).
Getappen, zw. ww. tr. Tappen.
Getassen, zes. ww. tr. Ophoopen.
znw. o. Aanraking.
Getasten, zw. ww. tr. Tasten, aanraken.
(}etauwe. Zie getouwe.
Getekent, deelw. bnw. Bepaald, duidelijk aan-

-getal,
Getales,
Detam,

Getast,

gewezen.

Getekent, -teykent, bnw. Gemerkt, geteekend.
Getel, znw. o. Telling.

Getelde. Zie ge telt.

netelen, zes ww. tr. i) Gedaan krijgen, slagen
in iets; des raets, den raet g., een plan ten uitvoer
brengen. 2) Gehengen, doen plaats grijpen.
Getel et, bnw. Getakt.
GetelleII zes. ww. tr. z) Tellen, opsommen. 2)
vertellen, beschri
jven.

Get it, - telde, znw o. i) Tent, legertent. 2) de
tenten ; s jn g. slaen, zijne. tenten of legerplaats op.
slaan.
- tellet, deelw. bnw. z) Gereed, contant
(geld). 2) geacht, in tel; hoge g., hoog aangeschre.
ven. 3) gerekend, meegeteld; g. bliven met, geacht
worden te behooren tot.
Geteme, bnw. Hetz. als g e tame.
Getemen, st. ww. intr. i) Passen, voegen, betamen. 2) passen, deugen voor. 3) zich verwaardigen,
iets gepast voor zich achten ; iets behaagt aan (God).
Getelnmen, zw• ww. tr. Temmen.
Getemlrier. Zie getimmer.
Getemperdelike, bijw. Matig, met mate ; op
eene kalme, bezadigde wijze.
G}etempereert, deelw. bnw. Gematigd.
Getemperen, zw. ww. tr. Bewerken (metaal).
Getempert, -timpert, deelw. bnw. i) Goed
gemengd, goed bewerkt, van metalen voorwerpen.
2) gemengd, vermengd. 3) gematigd ; zacht, zoel;
lauw. 4) gematigd, bezadigd, kalm, van personen en
zaken.
Getempert , bijw. Op de juiste maat, tamelijk.
Getempertheit, znw. i) Zachtheid, gematigdheid. 2) de juiste maat. 3) gematigdheid, bezadigd
-heid,
kalmte.
Getempteren, zw. ww. tr. Verzoeken, op de proef
stellen.
Getemt, deelw. bnw. Tam, mak. — Getemtheit.
:

(netelt,

lieten, deelw. v. eten ; halfgeten; ene getene s1iinne,
eene spin die men doorgeslikt heeft.
Getenten, znw. vr. mv. De tenten, legerplaats.
Geterde, geterl, znw.. o. Eene plaats waar veel
geloopen wordt, drukke weg; voetgeterde.
Geteren, zw. ww. tr. Verteren.
Getermentjnt, deelw. bnw. Met terpentijn bestreken.
Getermet, deelw. bnw. Bepaald.
Getes, znw. o. i) Nooddruft, behoefte; het voorzien van het noodige, verpleging, verzorging. 2) lust,
zin, smaak, welbehagen, genoegen.

Getes, bnw. i) Geschikt, vatbaar; zich overgevende aan. 2) geschikt, gepast; overeenkomstig
iemands aard of aanleg. 3) zich voegende of schikkende naar, onderdanig, gedwee. 4) gemeenzaam,
s) aangenaam, welgevallig.
Getesen, zw. ww. als znw. Lust, welbehagen.

vriendschappelijk.

znw. vr. Zorgvuldige behandeling,
ling, oppassing, verzorging.
Getessen, zw. ww. intr. Zich voegen, zich schikken; gedwee, stil zijn.
Getesuwet, deelw. bnw. Gerangschikt, in eene
rij geplaatst; aan de lijn staande, van paarden.
znw. o. Beschuldiging, het ten laste
gelegde.
Getide, ytide, znw. o. i) Iedere tijdruimte, kort
en lang; tijdstip; getij, dag; quaetg. hebben, ongeluk, onaangenaamheid. 2) een bepaalde tijd, een
gezette tijd; elc wachte wel sin g., den afgesproken
tijd; een op gezette tijden terugkeerend oogenblik ;
verjaardag van het overlijden van een heilige, de
kerkelijke viering daarvan; de mis ter nagedachte nis van een gestorvene; vgl. ook get i d em e ester;
jaergetide, kerkelijk feest; de dagelijks wederkeerende
tijden voor een kerkdienst, biduren; die seven get,den :
metten, ,rime, tercie, sexte, noene, vesper, en complete
of com,blie; gebed, lofzang; verklw. getidelij/n. 3)
uur. 4) geschikte of juiste tijd, gunstige gelegenheid.
Getideboec, znw. m. en o. Getijboek, brevier.
Getidel]j o, bnw. Tijdelijk, vergankelijk.
Getidelike, bijw. i) Op zijn tijd, ter rechter tijd;
op gezette tijden, herhaaldelijk.. 2) tijdig, vroegtijdig.
Getidemeester, znw. m. Beheerder van het
vaste goed, uit welks opbrengst de mis ter nagedachtenis van een gestorvene wordt bekostigd.
Getiden, zw. ww. intr. Vertrekken, zich begeven;
ook wederk.
Getidioh, bnw. z) Juist van pas, zooals iets wezen

GETIDICHEIT.

GETUYCH.

moet, goed in zijne soort; gezond, van spijs en
drank; g. weder, gunstig weer. 2) vroegtijdig.
Getidioheit, znw. vr. De juiste, de beste tijd.
Getien, st. ww. — I.. Trans. i) Trekken, van
trekdieren. 2) trekken, lokken. — II. Intr. Trekken,
vertrekken.
Getiene, telw. Tien bij elkaar.
Getimmer, -temmer, znw. o. i) Bouwwerk, gebouw, al wat gebouwd of getimmerd is; stellage;
vuurtoren. 2) timmerhout.
Getimmeren, zw. ww. tr. Bouwen.
Getimmert, bnw. Eene woning hebbende.
Getimmerte, znw. o. Hetz. als getimmer.
Getimpert -heit. Zie getempert, -heit.
Getinneer4 deelw. bnw. Gekanteeld, term in de
wapenkunde.
etoeh, znw. o. i) Het optrekken van een leger.
2) al wat door trekdieren getrokken wordt.
Getocht, znw. o. Hetz. als g e to c h, i).
Getoeft, -touft, deelw. bnw. Vertroeteld.

Getrecken st. en zw. ww. tr. t) Trekken ; lokken,
overhalen. 2) binnen krijgen, opzuigen. 3) als wederk.,
hem g. van, zich onttrekken, ontrukken.
(eetreet, deelw. bnw. Geschetst, in enkele trekken aangegeven.
Getriakelt, bnw. Met tegengif gemengd.
Getrielt, bnw. Hetz. als g e t r a 1 i e t.
Getrocken, deelw. i) getrockens (ook getrects)
swerts, met getrokken zwaard. 2) bewerkt; g. gout,
silver.
Getronet, -trunct, deelw. bnw. Geknot ; getroncte
boom, ,geknotte boom, b.v. knotwilg.
Getroost, deelw. bnw. Vertrouwend, gemoedigd,
eruct; met een gen., gelaten. -- Getroostheit,

Getoenaemt, bnw. Gebijnaamd.
Getoge, -bock, znw. o. i) Het toonen, aan

den dag leggen. 7) aanwijzing, beschrijving. 3) van
hem togen, verschijning.

Getogen, zw. ww. tr. z) Toonen, laten zien. 2)

beschrijven, uiteenzetten.

3) bewijzen, in rechte.

Getogen, deelw. bnw. I) Opgevoed, geboren ende

getogen. 2) welopgevoed, beschaafd. 3) verheven,
aanzienlijk, machtig. 4) bewerkt.
Getogenheit, znw. vr. Welopgevoedheid, be-

schaafdheid.

Getogen0c, bnw. Goed gemanierd.
Getogenlik ef bijw. Op eene nette, beschaafde

wijze.

Getoget, -toocht, deelw. bnw. Duidelijk, openbaar.
Getonen, zw. ww. tr. i) Toonen, later. blijken.
2)

beschrijven, duidelijk maken.

3) bewijzen, in rechte.

Getonget, -tongt, -tonct, bnw. Eene tong heb-

bende (als) ; ook van een leeuw op een wapen, met
uitgestoken tong.
tonst, - Lunst, znw. o. en vr. Verdrag, verbond;
te
huurcontract.
Getooch. Zie g e t o g e.
Getoocht, znw. o. Bewijs, in rechte.
Getoom, znw. o. i) Toom, teugel. 2) tuig, uitrusting.
Getoomt, bnw. Met een toom.

Getoon, znw. o. Vertooning. i
Getoont, deelw. bnw. Wat in het oog valt, ui-

terlijk.

Getoot, bnw. Een tuit hebbende.
Netorden, deelw. van lerden (treden) ; uter maten g., buitensporig.
Getornet, - tornt, - torent, - borrel, bnw. Van torens voorzien.
Getornt, deelw. bnw. Vertoornd.
(etout, -touwet, deelw. bnw. Bereid, geappreteerd, van laken.
Getouwe, - Lauwe, - touw, znw. o. 7) Ieder werk -

tuig of gereedschap,

noodig voor een handwerk,

tuig; weefgetouw, jachtgereedschap, schrijfgerei,

vischtuig, enz.; scheepsgereedschap, want; voertuig;
de geslachtsdeelen. 2) werk, arbeid; stof. 3) uitrus ting, tooi.
Getrachte, znw. o. Listen en lagen.
Getrahijnt, -tra jut, deelw. bnw. Doorslepen,
valsch, verraderlijk.
Getralie , znw o. Traliewerk, rasterwerk.
Getraliet, -traljt, - traelst, -traelt, bnw. t) Getralied. 2) getralliet laken, gegomd, glimmend laken.
Getrap, znw. o. Getrappel.
. Zie g e t e r d e.
(eetrede
Getreden, deelw. bijw. Begaan, veel betredèn.
Getreden, st. ww. -- I. Trans. Vertreden. —
II. Intr. Treden; met ute of van, zich verwijderen.
Getrec, znw. o. i) Het trekken, trans., rukken.
2) het trekken, intr., het gaan, het ergens langs
komen. 3) gevolg, legertrein.
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Getroosteljjcheit.
Getroosten, zw. ww. -- I. Trans. i) Moed
..

geven, vertrouwen inspreken ; troosten; iem. te gemoet komen, bevrijden van. 2) eene geleden schade,
goedmaken, herstellen. — II. Wederk. i) Vertrouwen, moed hebben of scheppen, gerust zijn. 2) niet
eene bep. (met van, in, ob, om, te), vertrouwen stellen
in of op, zich verlaten. 3) zich verstouten, den moed
hebben, durven. 4) tevreden zijn; getroost, bemoedigd zijn. 5) zich schikken in, getroost zijn in. 6)
zij best doen, zich inspannen.
Ltroostenisse, znw. vr. Versterking, bemoe-

diging

Getroostieh, bnw. Bemoedigd, vertrouwend;
dapper. -- Getroostieheit.
Getropt, bnw. In een troep, dicht opeen.
Getros, znw. o. Legertros ; legertrein.
Getrot, -trod, znw. o. Verzet, vijandige houding.
Getrout. Zie getrouwet.
Getrouwe, -trauwe, -trau, -trou, -tru, bnw. t)
Eerlijk, oprecht. 2) trouw, getrouw. 3) vertrouwend,
geloovig. 4) betrouwbaar. 5) in den echt verbonden,
getrouwd.

Getrouwe, znw. vr. Trouw.
Getrouwe , bijw. Op eene trouwe wijze.
Getrouweheit, getrou-, znw. vr. Trouw.
Getrouweljc, bnw. Eerlijk, oprecht, trouw.
Getrouweli 8 getrauwe-, getruwe,, bijw. i)

Getrouwelijk, getrouw
in oprechtheid. 2) zóó dat
,
men van iets zeker is. 3) getrouw, nauwkeurig.

Getrouwen, - trauwen, -truwen, zes. ww. -- I.

Intr. Gelooven, vertrouwen. 2) enen iet (des) g.,
iemand iets toeschrijven, van hem verwachten. -II. Trans. Toevertrouwen. -- III. Wederk. i) Hem
g. te, in, exen, vertrouwen stellen in, zich verlaten
op. 2) hem des g., iets wagen, ondernemen.
Getrouwen, znw. o. Vertrouwen.

Getrouwst, - truwct, -trout, deelw. bnw. i) g.
hebbers, getrouwd zijn met. 2) wettig, echt, van
echtelieden en kinderen; geëcht, gewettigd ; g. bedde,
huwelijksbed.
Getrouwich, -irauwich, bnw. i) Oprecht, betrouwbaar. 2) trouw, getrouw. 3) vertrouwend, ge loovig.

Getrouwicheit, -trauwicheit, znw. vr. i) Trouw,
2) vertrouwen, betrouwen.
Getrouwicl like, bijw. Met trouw.
Getrouwing e, znw. vr. Vertrouwen.
Getru1 -helt. Zie getrouwe, -heit.
Getruc, -'truCken. Hetz. als g e t r e c, -t r e c k e n.
Getten, bnw. Gitten, van git.

Getuge, -touch, -luych," znw. o. Getuigenis; ver -

klaring in rechte.
Getuge, -tuuch, znw. m. Getuige.
Getugen, zw. ww. — I. Intr. Getuige zijn, eene
verklaring in rechte afleggen. --U. Trans. i) Getuigen, verklaren. 2) bijbrengen, kunnen dragen,
eene geldelijke bijdrage.
Getugenare, znw. m. Getuige.
Getugellisse, getuuch-, getuych-, znw. vr. Ge tuigenls, getuigenverklaring; getuigenverhoor; schepenkennis, getuigenis van schepen.
Getuger, -ere, znw. m. Getuige.
Getuych. Zie getuge en getuuch.

GEVEERSTEN.
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Getue, znw. o. Gevolg, trein, tros.
Getnnen, zw. ww. tr. Omheinen.
Getuitst. Zie getonst.
Geturbeert, deelw. bnw. In de war, beroerd.
t*eturbelt, deelw. bnw. Troebel.
Getuuch. Zie getuge.
Getuuch, -tuych, -tuge, znw. o. I) Een stuk goed,

stof. 2) gereedschap; de mannelijke geslachtsdeelen
(ook manlike getuychnisse). 3) al wat tot iemands
uitrusting behoort. 4) uitgeruste schaar.

t3etuucht, -tuycht, bnw. Van het noodige -; oor -

zien, uitgerust.

Getuunt, iuuynt, deelw. bnw. Omheind ; met
teenen bekleed, van wanden.
Getuunt, luynt, bnw. Een erf hebbende.
Getuunte, -tuynie, - toenie, znw. o. Heining; omheining, borstwering.
Getuut, znw. o. i) Getoet, het blazen op een
-

-

blaasinstrument.

2)

geschal, geraas.

Getwaelve, telw. Twaalf bij elkaar.
Getwedei -tweede, deelw. bnw. ; g. broeder, -sus-

ter, half broeder, - zuster.

Getwee, teiw. Twee bij elkaar.
Getweernt. Zie t w e r n e n.
Getwige, znw. o. Loof, twijgen.
Getallet, deelw. bnw. Gescheiden, afzonderlijk.
Getwiget, bnw. Getakt.
Getwintige, telw. Twintig bij elkaar.
Getwivelen, -twvifelen, zw. ww. intr. Twijfelen.
Geele i geul, guelle, znw. vr. Geul, groeve, kil;
gat in een dijk.
(leur. Zie gore.
Geuseert, -huseeri, deelw. bnw. i) Gewoon, ge
2)

gewoon, gewend.

-bruikelj.

Ge-uten, zw. ww. tr. Uitdooven, blusschen.
(evader, -ere, znw. m. i) Peetvader, doopvader.

2) peetemoei
, doophefster. 3) vriend, vriendin, kameraad; verkiw. gevaerken, vrindje (i6de eeuw).
Gevaderline (gevaer-). Zie gevedder1inc.
Gevaderschap, znw. vr. i) Peetschap. 2) peet.
Gevadersche, znw. vr. Doopmoeder.
Gevaecht, deelw. bnw. Zuiver, rein.
Gevaen, st. ww. tr. i) Vangen, in handen krij-

gen.

2)

omarmen.

Gevaen, gevangen, deelw. van vaen; g. voeren,

nemen, liggen e. a.; g. houden, omklemd houden.;
gevangen kant, gevangenschap; als znw., gevane,
gevangene, gevangen, gevangene, gevangenen.
Gevaer. Zie gevader.
Gevaerde, -verde, - veerde, znw. vr. Arglistigheid,
kwade trouw.
Gevaerde, -verde, - veerde, znw. m. Tochtgenoot,
reisgezel.
Gevaerde, -verde, -vat-de, - veerde, znw. o. en
vr. -- I. Van varen, „gaan ". i) Tocht, reis, weg.
2) wijze van gaan, gang. 3) gezelschap, geleide; in
enes g. lijn, iem. geleiden; iemands gezelschap, gezellen, volgelingen. 4) vijandelijke ontmoeting, treffen,
gevecht, twist. — II. Van varen, „handelen." i)
Werktuig, gereedschap, toerusting. 2) wijze van doen,
leefwijze; uiterlijke wijze van doen, manieren; gebaar, misbaar. 3) bezigheid, taak; moeilijke taak.
4) gesteldheid, toestand. 5) drukte, beweging. 6) feit
of daad die de aandacht trekt, die vreemd is. 7) eene
wonderlijke verschijning, een vreemd ding. — III.
Van gevaren, „wedervaren ". Het met iem. voorgevallene, lotgevallen, geschiedenis.
Gevaerdich, bnw. Geneigd, gereed. -- Gevaer-

dicheit.
Gevaerkjjn. Zie ge v a der.
Gevaerlinc. Zie gevedderlinc.
Gevaernisse, znw. Hetz. als g e v a e r d e, III.
Gevaerschap. Zie gevaderschap.
Gevaerwet. Zie gevaruwet.
Gevaescht, bnw. Met een rechter schuinbalk
(wapenk.).

(evaest, bnw. Met franje bezet of omzoomd.
Gevagen, zw. ww. tr. Afvegen, schoonvegen.

Gevac, znw. o. Vak, stuk; een deel dat met geweld van het lichaam is geslagen.
Geval , znw. o. i) Slachting; g. doen, eene slachting aanrichten. 2) lot, lotsbeschikking ; geluk, voor
ongeluk, tegenspoed; kans, uitzicht op. 3)-spoed;
toeval ; noodlottig toeval. 4) geval, toedracht eener
zaak. 5) toevallige baten, emolumenten, verval.
Gevallen, st ww. intr. i) Vallen; vervallen, van
een termijn. 2) voorvallen, gebeuren ; laten g., laten
loopen; het geviel dat, omschrijving van het volgende ww.; het g. dat. hi quame in Moriane, vroeger was hij eens in Moorenland geweest ; gevielt
dat ic voere, ingeval ik ging. 3) met een dat., iem.
gebeuren ; te beurt vallen, overkomen. 4) migevallet,
ik doe, bega. 5) voorvallen, zich voordoen. 6) uit
aangenaam zijn, bevallen ; als-valen,fop.7)
znw. welgevallen, wil.
Gevallen, deelw. bnw. Op het invallen staande.
Gevallich, -vellich, bnw. i) Geschikt, gepast.
2) door het geluk begunstigd. 3) toevallig. 4) aan
bevallig, welgevallig.
-genam,
Gevallike, bijw. Bij geval, toevallig.
Gevalsch , znw. o. Valschheid, bedrog.
Gevalseht, deeles. bnw. Vervalscht, slecht, van
levensmiddelen.
evange, znw. o. Gevangenis.
Gevangen. Zie g e v a e n.
Gevangenisse, gevanc-, gevenke-, gevenc-, znw.
vr. i) Gevangenschap. 2) gevangenis. 3) het gevangene, jachtbuit.
Gevangenhens, znw. o. Gevangenis.
Gevanc, znw. o. Jachtbuit.
Gevanc, znw. m. (?). Vang van een molen.
Gevankelike, gevanc-, gevenc-, bijw. In gevangenschap, in de gevangenis.
Gevancnisse. Zie gevangenisse.
Gevaren, st. ww. — I. Intr. i) Gaan, reizen;
g. jegen, enen, te gemoet gaan; ook vijandelijk. 2)
varen. 3) varen, het hebben, het maken. 4) handelen, te werk gaan. — II. Onpers. Het gaat, de zaken
nemen een zekeren loop. Vgl. g e v a e r d e, III.
Gevaren, znw. o. Wedervaren, lotgevallen.
Gevaren, deelw. i) G. comen, komen aanrijden.
2) het is g., het staat geschapen, de toestand is.
Gevarenisse. Zie gevaernisse.
Ge-varieert, deelw. bnw. Van verschillen de
kleuren.
Gevaruwen, -vaerwen, - verwen, zw. ww. — I.
Trans. Verven, kleuren. — H. Intr. Eene bepaalde
kleur aannemen of krijgen.
Gevaruwet, -vaerwet, -verwet, deelw. bnw. Gekleurd, ook van de gelaatskleur.
Gevasten, zw. ww. intr. Vasten.
Gevaten, zw. ww. tr. Bevatten, omvatten, omvangen.

Geve. Zie gave.
Geve, znw. vr.; te geve(n), te geef, voor niet.
Gevechte, -vichte, - vecht, znw. o. i) Gevecht,

vechtpartij; strijd; oorlog; Bonder g., in der minne;
2) onaangename toestand.
Gevechten, zw. ww. intr. Vechten, strijd leveren.
Gevechtsel, -vezel, znw. o. Vechtpartij.
Gevedderline, gevader-, gevaer-, znw. m. i)
Neef. 2) doopvader, - moeder.
Gevede, znw. vr.; enen g. doen, iem. als vijand

g. dragen, houden jegen, strijd voeren tegen.

behandelen.

Gevedere, - veder, znw. o. Gevederte.
Gevederen, zes. ww. intr. Veeren krijgen.
Gevedert. bnw. Gevederd; gevleugeld.
Gevedet, deeles. bnw. In veete of vijandschap
zijnde; gehaat.
Gevee g bnw. i) Iem. hatende, vijandig gezind

jegens. 2) gehaat bij. 3) onderling vijandig.
Geveecht, deelw. Vernietigd; eig.: aan den dood
gewijd (oostmnl.).
Geveerde, - veert. Zie gevaerde.
Geveersten. Zie g e v e r s t e n.

GEVEINSEN.
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Geveinsen enz. Zie g e v e n sen.
Gevel, znw. m. en o. z) Gevel. 2) nok van een

Gevost, znw. 0. i) Versterkte plaats. 2) verbond,
verdrag.

huis. 3) Rondboog boven een venster.

Gevelde, znw. o. Veld.

Gevelgelt, znw. o. Premie op het bouwen van

een steenen gevel aan een nieuw huis.
Gevallen, zw. ww. tr. i) Vellen, nederwerpen;
iem. in het zand doen bijten; iets omverhalen. 2)
iem. ten val brengen, tot zonde verleiden. 3) een
einde aan iets maken.
(leven , st. ww. — I. Trans. i) Geven, schenken;
giften, aalmoezen, geschenken geven ; mild zijn (zon
uitgedrukt object); ten huwelijk geven; geven,-der
opgeven, overgeven ; toekennen ; enen iet gewonnen,
verloren geven, eigenlijk van den rechter; iemand
Bene zaak toewijzen, ontzeggen ; enen iet gewonnen
geven, ook : iem gelijk geven ; vergunnen, toestaan;
toebrengen, eene wond, den doodsteek enz., ook met
uitlating van slage; toevoegen, scheldwoorden; geven,
betalen ; recht g. ende nemen : a) in rechte optreden;
b) zijn lot afwachten ; geven, de beschikking over iemand
of iets. 2) geven om, waarde hechten aan, zich bekommeren om. 3) van zich geven, enen lach, sane,
een suck/en g.; ordel g., eene conclusie nemen, in
rechte; met eene levenlooze zaak als subj., doen:
enen val, skronc geven. 4) ingeven, doen denken,
met harte, sin als ondw. ; tni gevet hieraf min waan,
ik houd mij overtuigd; lust, neiging, gevoelen. 5)
eene zekere richting geven, richten; sine sinne g. te,
er toe zetten. 6) brengen, voeren; enen ter erden g.
7) medebrengen, overeenkomen met; also lange als
die tijt geeft (nl. het) : recht gaeft, het was gewoonte.
8) zijn; alst geeft tit, als het tijd is; het geeft maniere, het is gepast. 9) hebben; het gevet mi wonder,
vrcmde, het geeft mij vreemd, verwondert mij. zo)
toeschrijven aan; iet sure crancheit g.; toepassen
op; een

wort van Paulus ojb enen g. mogen. ii) die

de vlucht nemen. -- II. Wederk. i) Zich
geven, zich opofferen. 2) zich overgeven; hem gevalrgen g. 3) verklaren dat men is, met een praedicaat, hem schuldich g. 4) zich begeven; hem g. op
die vaert. 5) zich zetten tot, zich wijden aan. 6) zich
gedragen, zich betoonen, met een praed.; hem enen
diens/die geven. --- III. Intr. Baten, nuttig zijn.
vlucht g.,

Geven, znw. o. Gift, geschenk.
Levenden. Zie gevinden.

Gevenjjnt, ..gefen^nt, deelw. bnw. i) Vergiftig.

2) giftig, venijnig.

Gevenineert, bnw. Vergiftig.
Geveninen, zw • ww. tr. Vergiftigen.

GFevenenisse e. a. Zie g e v a n c n i s s e.
(evens, -veins, znw. o. Veinzerij, onware voorstelling.
Gevensdelike, gevensilike, bijw. Onoprecht, geveinsd.

Gevensdieheit . Hetz. als ge v e n s t h cit.

Gevensen, -veinsen, - veisen, zw. ww. — I. Trans.

Verzinnen, uitdenken.

—

II. Wederk. Veinzen, zich

vermommen.

Gevensieheit . Hetz. als g e v e n s t h e i t.
Gevenst, deelw. bnw. — I. Van vensen. i) Ver.

dicht, verzonnen. 2) voorgewend, gehuicheld, valsch.
— II. Van hem vensen. Geveinsd, huichelachtig,

valsch.
Gevenstert , bnw. Met vensters.
Gevenstheit, -veinst-, -veist-, znw. vr. Geveinsd-

heid, onoprechtheid.

Gevenstschap, geveinst-, znw. vr. Hetzelfde.
Gever g_evere, znw. m. Gever, uitdeeler; vr.
(vlaamsch) geverige.
Leverde. Zie gevaerde.
Oeversten, - veersten, zw. ww. — I. Intr. Uitstel geven (aan). — II. Trans. Uitstellen.

-verwet. Zie g e v a r u w e t.
Leverwen. Zie gevaruwen.
Gevest, deelw. bnw. i) Vast, sterk. 2) vast, verbonden aan ééne plaats; geveste sterren. 3) gehecht,
verkleefd; geworteld in.

Geveruwet,
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Gevesten, zw. ww. — I. Trans. i) Vastmaken,
vestigen, ook den blik. 2) vastmaken, sluiten, een
verbond. 3) hechten, boeien; enen minnare an hare
g. — II. Intr. Zich hechten aan; zich vastklampen
aan, vat op iem. krijgen.
Gevesticht, deelw. bnw. i) Sterk, versterkt, van
steden. 2) geworteld (in). --- Gevestichtheit, ves-

ticheit.

Gevesti en, zw. ww. tr. Vastmaken, versterken.
Gevetert, deelw. bnw. Geboeid.
Gevettet, -vet, deelw. bnw. Gevet, met vet ingesmeerd.
Gevexel. Zie gevechtsel.
Geviande(n), znw. m. mv. Vijanden van elkander.
Gevieren, zw. ww. tr. Iets laten loopgin, vrede
hebben met iets.
Gevierendeelt, deelw. bnw. Gevierendeeld.
Gevierhoect, bnw. Vierhoekig; ook gevicrhornect.
Geviercant, bnw. Vierkant.
Geviert. Zie gevuurt.
Gev' lt, deelw. bnw. Gevijld, glad gemaakt.
Gevii,en zw. ww. tr. Vijlen.
Geviltel, -vilt, deelw. bnw. i) Met vilt bekleed. 2)
gefiltreerd.
Gevimmet, -vimt, bnw. Aren hebbende.
j

Gevinden, vonden, st. ww. tr. i) Vinden ; krij gen. 2) terugvinden, - krijgen. 3) bevinden; tot het
besluit komen. 4) ontdekken, te weten komen. 5)
vinden, uitvinden.
Gevin ge, znw. vr. Het geven of schenken.
Gevlseren, - ieren, zw. ww. tr. i) Uitdenken,
verzinnen, zich voorstellen; onder woorden brengen,
be hrij ven ; in beeld brengen. 2) overleggen, beramen.
gevisoort, -iert, deelw. bnw. i) Uitgedacht,
verzonnen. 2) goed overlegd; geschikt. 3) beschikt,
voorbeschikt.
Gevitten, zw. ww. tr. Klaar maken, in orde
brengen; duidelijk maken.
Gevleehtsel, znw. o . Vlechtwerk.

Gevleescht, bnw. Vleezig; als deelw., ontvleescht,
verwond.

Gevlogen . Zie v 1 a e n.

Gevleet, bnw. Gevlekt, gespikkeld.
Gevliegen, st. ww. intr. Vliegen.
Gevlien, st. ww. tr. Vluchten, ontkomen.
Gevlieten, zw. ww. intr. Vloeien; voortvloeien,

voortkomen.

Gevioch, -vluch, bnw. Vlug, levendig.
Gevloeyen, zw. ww. intr. Vloeien.

Gevloe t, deelw.; het is g., het is vloed.
n, -vloken, zw. (en st.) ww. tr. VerGeVloeke

vloeken.
Gevloect, deelw. bnw. Vervloekt.
Gevloen. Zie v lie n.
Gevloert, f oert, bnw. Gevloerd; gevloert estric,

vloersteen, vloer.

Gevlogelt, bnw . Gevleugeld.

Gevluchtich, bnw. Voortvluchtig.

Gevoech, -vouch, -vuech, znw. o. — I. Van ge voegen. i) Span, verbinding. 2) gewricht, 3) samenloop,.-werking. -- II. Van voegen. i) Wat iemand
voegt of ' past, benoodigdheden, levensbehoeften; enen
(dat.) g. doen, iem. van het noodige voorzien. 2)
(natuurlijke) behoefte; sin g. doen. 3) voordeel, nut. 4)
plicht, taak. 5) wat iem. past of voegt, wil, wensch, iet
es min g., het is juist wat ik noodig heb of verlang;
het is een kolfje naar mijne hand; sin g. hebben,
zijn wensch vervuld zien; sin g. doen, doen wat
men wil; ook: vleeschelijke gemeenschap hebben;
naer enes g., overeenkomstig zijn verlangen; ook
als bnw., voordeelig, gunstig. 6) zijn genoegen, volop,
bekomst. 7) de juiste maat, juiste wijze; te gevoege:
a) op eene gepaste wijze. b) op eene voor iemand
anders passende wijze; met g., gevoege; bi, int gevoege, gepast, gevoeglijk; int gevoech: a) naar behooren. b) op de juiste maat, genoeg. c) op de
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-- II. Wederk. Zich redden.

juiste wijze. d) gemiddeld, ongeveer. 8) goede hoedanigheid, al wat iem. goed staat of hem aanbeveelt;
van kleederen, sieraad. 9) (goede) toestand. io) ge.
paste wijze van doen, rechtvaardigheid, billijkheid.
i i) minnelijke schikking, met gevoege gaen aen enen,
met iem. in eene schikking treden; middeling, schik.
king ; middelweg.
Gevoech, -vouch, bnw. i) Voegzaam, buigzaam;
meegaande, plooibaar. 2) voegzaam, gepast, betamelijk. 3) geschikt, zooals iets wezen moet. 4) middelbaar, juist in de maat zijnde. 5) aangenaam, iem.
naar den zin. 6) in overeenstemming met. 7) gevoegd
in, gegrond in, verbonden aan.
Gevoechltic, gevouck-, gevuech-, bnw. i) Behoorlijk, betamelijk. 2) geschikt, bekwaam. 3) geschikt,
gunstig. 4) welwillend, inschikkelijk. 5) tamelijk,
schappelijk.
GovoeCh1 ^^Chelt, gevoege-, znw. vr . i) Geschikt heid, betamelijkheid. 2) evenredigheid, overeenstemming. 3) mv., aangenaamheden des levens.
Gevoechlike, gevouck-, gevuech-, bijw. i) Op
cone betamelijke wijze. 2) op eene geschikte, passende wijze.
Gevoechnisse, znw. vr. Voeg, verbinding.
Gevoechs am, bnw. i) Inschikkelijk, voegzaam.
2) aangenaam, welgevallig; ook gevoechsamich. --

geleiden ; meenemen.

Gevoecht. Hetz. als gevoech en gevoechte.
Gevoechte, -vouchte, -voecht, znw. vr. en o. i)
Wench, begeerte; genoegen, zinnelijke lust, sine g.
driven met. 2) wijze, manier, voege. 3) de juiste
maat; int g. 4) enen g. doen, iem. van het noodige
voorzien. 5) instelling, schikking; ruste es ene noot-

naar; words dier hi hem genoech g. was,-deln
waarop hij hem het antwoord niet schuldig bleef.
2) eenstemmig, instemming betuigende. 3) behulpzaam, onderdanig.
GevolgiII g e, znw. vr. Instemming, toejuiching.
Gevolct1 bnw. Inwoners hebbende, bevolkt.
Gevolt, -vollef, deelw. bnw. Gevold, van laken.

^

Gevoechsamheit.

sakelike gevouchte.

Gevoeehtheit, znw. vr. Verbondenheid, nauwe

band.

Gevoeden, -vueden, zw. ww. tr. Den kost geven
aan; wederk., den kost winnen; eene lamp, van olie
voorzien.
Gevoedert, deelw. bnw. Gevoerd, van kleederen;
met bonten g., uitgedost.
Gevoege, - vouge, - voge, - voege, znw. vr. en o.
i) De juiste maat; int gevoege. 2) goede hoedanig heid. 3) billijkheid, het handelen naar omstandigheden.
4) minnelijke schikking. s) wijze, manier, voege.
Gevoege, -voge, - voege, bnw. i) Voegzaam, ge
gedwee, voegzaam.
-past.2)

Gevoegen,

-vougen, -vuegen, zw.

ww. — I. Trans.

i) Voegen, schikken, ordenen. 2) schikken, regelen,
met het als obj. 3) vereenigen, verbinden. -- II.
Wederk. i) Zich voegen, zich schikken in of naar
iets. 2) zich voegen bij of onder iem. 3) zich zetten
tot. 4) zich vereenigen, ook vleeschelijk. — III. Intr.
i) Schikken, gelegen komen. 2) betamen, passen. 3)
aanstaan, behagen.
Gevoe en, znw. o. i) Behagen, lust, zin. 2) over-

eenstemming.
Devoe inga, znw. vr. Instemming.
Gevoel, znw. o. Gewaarwording.

Gevoelen, - welen, zw. ww. tr. i) Gevoelen;

Gods g.,

Gods nabijheid gevoelen. 2) bemerken, ge

denken.
-waroden.3)m,
gevoelen, znw. o. i) Gevoel, als zintuig. 2) gevoel, als zetel der gewaarwordingen. 3) het gevoeld
worden. 4) meening, denkwijze; ongelike gevoelen.
Gevoelich, bnw. i) Gevoel hebbende. 2) teder,
liefderijk. -- Gevoelieheit .
Gevoelijc, - voelloc, bnw. i) Voelbaar, merkbaar.
2) gevoelig, innig; voor indrukken vatbaar. 3) onder
den indruk van iets, aangedaan. — Gevoeljeheit .
Elevoelnisse, znw. vr. Gevoel, vatbaarheid voor
indrukken.
Gevoelsam, bnw. Vatbaar voor (goede) indrukken;

g. der waerheit.

Gevoelte, znw. vr. Gevoel, hetgeen iem. gevoelt.
Gevoere, -voer, znw. o. i) Handelwijze, wijze
van doen. 2) gevoeg; sin g. doen.
Gevoelen, weren, zw. ww. -- I. Trans. Voeren,
-

Gevoers, -voersen (w vla.). Hetz. als B e v o e re,

- voeren.

Gevoelt. Hetz. als gevoedert.
Gevost, bnw . Voeten hebbende (als).
Gevoet, -voedet, deelw. bnw. ; wel g., krachtig,
flink en gezond van lichaam.
Gevogelte, -vugelte, -vochelte, znw. o. r) Gevogelte. 2) vruchtbeginsel in het ei.
Gevolch, -volge, znw. o. i) Gevolg, volgelingen.
2) het met een ambacht verbonden rechtsgebied. 3)
het met iemand eens, van hetzelfde gevoelen zijn;
overeenstemming, minnelijke schikking ; dat meesteg.,
meerderheid van stemmen ; dat volle g., eenparig_
heid ; met vollen, metten meesten gevolge ; met g.,
met toestemming. 4) uitvoering; enen g. doen van,
zich kwijten van een plicht jegens iem.
Gevolchl c, .volgeljc, bnw. i) Eenstemmig met,
iemands partij kiezende; g. sin eenre soenen, zich
verklaren voor een zoen. 2) behulpzaam, onderdanig.
Gevoichnisse, znw. vr. i) Toestemming, instemming. 2) hulp, bijstand. 3) nakomelingschap.
Gevolchsam, bnw. Gehoorzaam, onderdanig.
Gevolgen, zw. ww. tr. i) Volgen. 2) navolgen.
3) opvolgen, luisteren naar. 4) toejuichen.

Gevolger , znw. m. Nalooper, hoerenlooper.
Gevolgich, bnw. i) Volgende, luisterende of han

Gevonnissen, zw. ww. tr. Vonnissen.
Gevorderen, zw. ww. -- I. Trans. Bevorderen.

— II. Intr. Vorderen, vooruitkomen.

Gevorehovet, bnw . i) Een voorhoofd hebbende
(als). 2) een (bepaald) front aan zijne woning hebbende.
Gevorenoemet, deelw. bnw. Voornoemd.
Gevorhet, -vorct, bnw. Zich in takken verdeelende.
Gevormen, zw. ww. tr. Vormen.
Gevormt, bnw. Gevormd, een bepaalden vorm
hebbende.
Gevormtheit, znw. vr. Vorm, gedaante.
Gevorsohen zw. ww. tr. Uitvorschen.

Gevort , deefw. bnw.

Verrot.

-- Gevortheit .

Gevoude, -vout (?), znw. o. Vouw; schikking,
regeling.

Gevonden, deelw. bnw. i) Gevouwen. 2) uitgedost opgeschikt.
Gevonden, - vouwen, st. ww. tr. Plooien.

Gevrach, znw. 0.; g. doen, navraag doen; om -

vraag doen.

Gevragen, zw. ww. tr. Vragen.
Gevr en, -vreën, zw. ww. -- I. Trans. Be-

middelen; (een twist) bijleggen. — II. Intr. Zich
verzoenen.

Gevredet, - vreet, -vreit, deelw. bnw. i) Tevreden gesteld, voldaan. 2) rustig, kalm; met een gen.,
gerust op, zeker van.
Gevredet, deelw. bnw. Omheind, afgesloten.
Gevredieh, bnw. Vredig, vreedzaam.
Gevreeschen, -vreischen, zw. en st. ww. tr. i)

Vragen, vernemen (naar).

2)

vernemen, te weten

komen. 3) opsporen. 4) trachten te verkrijgen.
Gevreest, -vreset, deelw. bnw. i) In gevaar ver keerende. 2) bevreesd, benauwd; beducht; het isg.,
er is gevaar.
Gevreet. Zie gevredet.
Gevriën, -vriden, zw. ww. tr. Bevrijden, vrij -

maken.
Gevriën, zw. ww. tr. Vrijen naar, voor zich
winnen (man of vrouw).

Gevriende(n ), znw. m. mv . Vrienden van elkaar.
Gevriendet, deelw. bnw. Bevriend, verbonden;

ook gevrieni.
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Gevrtjt, deelw. bnw. In vrijheid gesteld; vrij.
GeYroeden, -vroen, zw. ww. -- I. Trans. Be-

Bonder g., zonder dat er een woord gesproken wordt;
als znw., melding; bespreking.
Gewagen, zw. ww. tr. z) Wagen, ondernemen.
z) wagen, in de waagschaal stellen ; kans loopen iets
onwelkoms te ondervinden.
Gewaken, st. en zw. ww. intr. Waken, wakker
blijven.
Gewalden, -walt. Zie gewouden, -wout.
Gewan, znw. o. Ongelukkig geval.
Gewande, znw. vr. i) Landgoed, boerderij. 2)
goede gesteldheid, voorraad, rijkdom.
Gewandelen, zw. ww. -- I. Intr. i) Wandelen,
gaan; omgaan (met). 2) aanwezig zijn, van eene
zaak. — II. Trans.. Veranderen.
Gewanderen. Hetz. als g e w a n d e 1 e n.
Gewanderich, -drich, bnw. Buigzaam, meegaande.

,

grijpen, bevroeden; als znw., meening, inzicht. -II. Intr. - Verstand, inzicht hebben. -- III. Wederk.
Verstand hebben (van).
Gevromen, zw. ww. intr. Baten, voordeelig zijn.
Gevrouwen, zw. ww. tr. ; hem g., zich verheugen (oostmnl.).
Gevrosen, deelw.; het was g., het vroor.
Gevr cht bnw. Vruchtdragend.
Gevnehelie. Zie gevogelte.
Gevneeh enz. Zie g e v o e e h.
Gevueren. Zie g e v o eren.
Gevuert. Zie gevuurt.
Gevullen, zw. ww. tr. Vullen.
Gevuurt, - viert, bnw. Vurig.
Gevuurt, deeles. bnw. Gesneden, ontmand.
Gevuust, bnw. In de vuist hebbende.
GewaCh, znw. o. Melding, gewag; g., een g.
doen, gewagen ; zeggen, spreken (van) ; g. maken;
g. horen, melding hooren maken, hooren spreken

over.

Gewaeh, znw. o. i) Nood, druk, hetgeen op iem.
2) beweging.
Gewaehten zw. ww. -- I. Trans. i) Bewaken,

drukt (weegt).

behoeden. z) den,
bespie beloeren. 3) wachten, afwachten. — II. Wederk. i) Zich hoeden, wachten
(voor). 2) zich onthouden van, iets nalaten, vooral
met eene ontkenning.
Gewade, znw. o. Ondiepte, voor schepen gevaarlijke plaats; gevaarlijk water.
Gewaden, st. ww. intr. Vloeien, van bloed uit
wonden.
Gewaeyen, -wayen, zw. ww. intr. Waaien.
Gewaent, deelw. bnw. Denkbeeldig.
Gewaer. Zie g e w a r e.
Gewaer, -weer, -ware, bnw. Waar, oprecht, echt,
betrouwbaar; trouw (aan).
Gewaerachtieh, gewar-, bnw. Hetz.; als bijw.,
werkelijk, waarachtig.
Gewaerachticheit, gewair-, znw. vr. Oprechtheid, waarheidsliefde.
Gewaerde (- bode). Zie ge w a er t.
Gewaerden. Zie gewerden en gewoorden.
tie waerheit, znw. vr. Waarheid.
Gewaer_ jj o, bnw. Waarachtig, waar.
Gewaerlike, gewer-, gewair-, bijw. i) Waarlijk,
zekerlijk; also g. als, zoo waarachtig als; gewaerliker dine, inderdaad, in waarheid. 2) naar waarheid; in oprechtheid.
Gewaernisse, znw. vr. Waarborg, zekerheid.

Gewaersam, znw. Verblijfplaats (oostmnl.).
Gewaert, - weert, -wairt, -wart, deelw. bnw. --

-

219

GeWanen, zw. ww. tr. Meenen, gelooven.
Gewant, znw. o. Twijfel, onzekerheid.
Gewant, ywant (vlaàmsch), znw. o. i) Stof; klee-

derstof. 2) kleeding; wapenrusting. 3) al wat enen
voor een bepaald doel noodig heeft ; want, scheepstuig. 4) koopwaren ; de lading van een schip, de
uitrusting der passagiers. 5) ingewand ; geslachtsdeelen.

Gewanthnus, znw. o. Lakenhal.
Gewantliede, znw. m. Zij die lakens of stoffen

verkoopen.

Gewantmaker, znw. m. Lakenwever.
Gewantsnider, znw. m. Laken(ver)kooper.
Gewapen, bnw. Gewapend; als znw. gewapende.
Gewapenen, zw. ww. tr. Wapenen.
Gewapent, deelw. bnw. Gewapend; (met) gcwa-

jender hant; als znw., gewapende.
Geware, -waer, -war, -wer, bnw. i) Oplettend,
opmerkzaam; met den dat., hulpvaardig, voorkomend.
2) levendig, wakker. 3) spoedig gereed, voortvarend;
met jegen, voorbereid op. 4) met werden, opmerken,
bemerken, waarnemen.
Geware, bnw. Verzekerd (van). Hetzelfde als

gewaert,

2).

Geware, -waer, znw. vr.; g. nemen: a) ergens

op letten. b) zorg dragen voor. c) van de gelegenheid gebruik maken.
Geware, -were, znw. m. Waarborg, hij die tot
vrijwaring verplicht is.
Gewaren, zw. ww. tr. Ontwaren, opmerken.
Gewaren, -weren, zw. ww. tr. z) Vrijwaren,
waarborgen. 2) toestaan, verleenen. 3) tot stand, ten
uitvoer brengen.
Gewaren, - weren, zw. ww. intr. Voortduren,
blijven bestaan.

Gewarent, deelw. bnw.; gewarende bant, veiligGewarachtich. Zie gewaerachtich.
Gewarich, bnw. I. Van personen. i) Waarach-

I. Van personen. Y) Van eene behoorlijke instructie
voorzien, wettig erkend; gewaerde bode, gemachtigde; g. rechtér, wettig rechter, met eene bepaalde

heid.

volmacht voorzien; gewaerde cnahe, gerechtsbode ; g.
sin, gevolmachtigd zijn, met een gen., tot iets gerechtigd zijn. 2) verzekerd, rustig; des g. sin, van
iets verzekerd zijn, waarborgen voor iets ontvangen
hebbende; van iets overtuigd zijn; enen g. houden,
iem. vrij houden, laten; van een plicht ontslagen
achten, zich voldaan rekenen; hem g. houden, zich
tevreden stellen, volstaan met; enen g. laten, hou den, doen, iem. te zijnen opzichte ontslagen achten,
met iets genoegen nemen. — 1I. Van zaken. Veilig,
zeker; gewaerde bant, veiligheid; in g. bant stellen,
leggen, waarborgen.
Waert, bnw. Mark- of weidegerechtigdheid
hebbende.
Gewaet, -wade, znw. o. t) Kleed, kloeding; loof
van boomen. 2) ingewand; geslachtsdeelen. 3) koopwaar.
Gewa$eert, deelw. bnw. Een koksterm; gewaBeerde sof ten (?).
Gewagen, st. en ZW. ww. intr. en tr. (met een
gen. of acc., en met van). Gewag maken, vermelden; met eene zaak als ondw., vermelden, inhouden;

tig, waar, echt.

2) oprecht, betrouwbaar. 3) echt,
wettig; gewarich bode, hetz. als g e w a e r t. bode.
-- II. Van zaken. i) Echt, zuiver; in rechte erkend.
2)
eloofwaardig, betrouwbaar.
bnw. Opmerkzaam; met den gen.,
warich,
Ge
voorbereid op.
GWarich, -wench, bnw. Duurzaam, stevig.
Gewaricheit, znw. vr. r) Waarachtigheid. 2)

oprechtheid, trouw.

Gewarichlike, bijw. Waarlijk, in waarheid ; also

g. als, zoo waarachtig als.

.
GeWarige, -gen, bijw. Hetzelfde.
Gewarigen, zw. ww. tr. Waar maken, bewijzen,

bevestigen.

Gewas, -wasse, znw. o. i) Al wat groeit; wilt

gewasse. 2) gewas,
mv. gewassen.

het te veld staande graan; ook

Gewassehen, st. ww. tr. Wasschen; wederk.
een bad nemen.
Gewassen, st. ww. intr. t) Opgroeien, opwassen.
2) wassen, groeien. 3) oprijzen, ontstaan.
Gewassen, deelw. bnw.; groot g., in aanzien
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toegenomen

; als znw., wale gewassene, welgemaakte,

schoone.

Gewast, bnw. Met was bestreken, gewast.
Gewas, znw. o. i) Voord, doorwaadbare plaats;

Bene plaats waar men Bene rivier kan doorwaden.
2) overhaal, veer; enen dat g. maken, iem. over
Bene rivier zetten, hem den weg voorschrijven. 3)
gevaarlijke plaats in het water met een sterken
stroom ; dat diéjbe g., de diepte van iets, ook van de
liefde; der cunsten g., de diepste opvatting der
kunst; moeilijke toestand of omstandigheden. 4) gracht;
kade, ligplaats voor schepen. 5) bedding eener rivier. 6) wed, drinkplaats voor paarden.
Gewatert bnw. i) Van water voorzien, wale,
qualike g., waterrijk, arm aan water; afwatering
hebbende. 2) met water gemengd of aangelengd.
Gewebbe, znw. o. Weefsel.
Gewacht. Zie g e w e g e t.
Gewedde, znw. o. Geldboete aan den rechter
te betalen. — Gewedden, ze betalen.
Geweder(e), -wederte, znw. o. Weder. Zie
ongeweder, -te.
Geweech. Zie g e w c g e.
Geweect, -weict, -wiect, deelw. bnw. Geweekt.
Geweefte, znw. o. Weefsel.
Geween, -wene, znw. o. Geschrei, geween.
Geweent, deelw. bnw. Schreierig.
Geweer. Zie ge were.
Geweerde, -den. Zie gewerde, -den.
Gewoert. Zie g e w a e r t.
Gebleet. Zie geweide.
Gewege, -weech, znw. o. Het wegen.
Gewogen, st. ww. — I. Intr. i) Een zeker ge
hebben; deelw. gezegen (z. aid.). 2) passen,-wicht
betamen. — II. Trans. i) Wegen. 2) overwegen,
nagaan.
Gewogen, deelw. bnw. i) Zwaar, gewichtig. 2)
g. staan, in evenwicht zijn, tegen elkaar opwegen.
3) geneigd, bereid. 4) nuttig (oostmnl.).
Gewogen, zw. ww. — I. Intr. i) Aanlanden, op
den (rechten) weg komen. z) samenloopen, van landgrenzen. — II. Trans. i) Op den rechten weg brengen, leiden; wederk., zijn weg nemen. 2) te recht
helpen, helpen. 3) op weg zenden. 4) iets leiden,
besturen. 5) iets zenden, doen toekomen. 6) iem.
ergens toe brengen, overhalen.
Geweget, -weclzt, bnw. Geneigd, bereid.
Geweget, -veeecht, deelw. bnw. i) G. sin, zich
richten tot, eene zekere richting nemen. 2) g. comen,
langs een zekeren weg komen, komen.
- ewe et. Zie onge weg et.
, -wede, -weet, znw. o. Weidegrond.
tt eweide
Geweide, znw. o. Ingewanden.
Geweigeren, zw. ww. tr. Weigeren.
Geweinden. Zie gewenden.
Geweit, deelw. bnw. G. melc, melk waarvan de
wei afgenomen is.
Geweken, - weikeu, zw. ww. tr. Gedwee maken,
- tot zijn gevoelen overhalen; vermurwen, zacht stemmen; hem laten g., zich laten leiden.
Gewecken , zw. ww. tr. Wekken, opwekken.
Geweldelfje, gewelt-, bnw.; geweldelike Baken,
gewelddadigheden.
Geweldelike, gewelf-, bijw. i) Met macht, krachtig; met groote strijdkrachten; met uiterlijk vertoon
van macht. 2) met geweld.
Gewelden, zw. ww. tr. Vermeesteren.
(fie welder, -ere, znw. m. i) Oppermachtig gebieder. 2) geweldenaar. Vr. gewelderinne.
Geweldich, -weeldich, bnw. i) Machtig, krachtig; g. here, soeverein vorst; geweldige bode, gevolmachtigde; met een gen., van of over, meester over,
de beschikking hebbende over; van zaken, krachtig,
sterk. 2) hartstochtelijk, heftig. 3) gewelddadig.
Geweldieheit, znw. vr. i) Oppermacht, gezag.
2) gewelddadigheid.
Geweldichlike, bijw. i) Met macht. 2) met geweld.

Geweldigen, zw. ww. tr. i) Overweldigen, bemachtigen. 2) bekrachtigen; aan iem. de uitoefening
van een recht verzekeren.
Gewelf, -welve, - welft, - wuift, znw. o. Gewelf,
verwulft.
Gewelfsel, - wulfsel, znw. o. Hetzelfde.
Gewelft. Zie gewelf en gewelvet.
Geweifte, -wel/te, znw. vr. Gewelf.
Gewelle, -wel, znw. o. Deegbal, pil waarmee

vogels gemest worden.

Gewelleconien, - wille -, zw. ww. tr. Plechtig

begroeten.

Gewellieh. Zie gewillich.
Gewelt, -weelt, -wilt, - welde, znw. o., m. en vr.

I) Macht ; soevereiniteit ; legermacht ; beschikking
over (m. d. gen.) ; metg., gewelde, met macht, kracht;
met aandrang, snelheid ; in enesg., in zijne macht, onder
zijne bevelen ; in siere g. sin, zijn eigen baas zijn;
in S. g. trecken, gaan waar men niets te vreezen
heeft; rijk, gebied. 2) kracht, macht, de vrije beschikking over vermogens, lichaamskracht; in siereg.
sin, gezond van hersenen zijn ; kracht die van iets
uitgaat, geneeskracht. 3) sin g. doen met, doen met
iem. wat men wil; sin g. crigen, zijn zin krijgen.
4) geweld ; g. doen, feitelijk verzet plegen ; enen,
ere dine g. doen, iem. storen in de uitoefening van
rechten of vermogens; g. doen enen wive.
GeWeltnieester, znw. m. Gevangenbewaarder.
Gewelvet, -welft, -wolfs, - wuift, deelw. bnw.
Gewelfd, met gewelven gebouwd.
Gelden, znw. Zie g e w i n.
Gewen (geewen), ww. Zie g e e u w e n.
Gewonde, znw. o. i) Akkerbed; de ophooging
van aarde tusschen twee voren. 2) eene bepaalde
landmaat; als lengtemaat, ioo pas.
Gewonden, -weinden, zw. ww. tr. i) Wenden,
keeren. 2) afwenden, beletten.
Gewenen, -weenen, zw. ww. intr. Weenen.
(bewenen, zw. ww. tr. Hetz. als g e w e n n e n.
•Gewenitjc, bnw. Gewoon.

Gewonnen, - wenen, zw. ww. tr. Gewennen.
Gewonnen. Zie g e w i n n e n.
Gewensehen, -weinschen, zw ww. tr. Wenschen.
Gewensehet, -wonschet, -wenscht, deelw. bnw.

Gewenscht, welgevallig.

Gewent, -wend, -weint, deelw. bnw. Gewoon.
Gewente, znw. vr. Gewoonte.
Geldepen, zw ww. intr. Helpen, baten; of: be-

schermen.

Gelder, bnw. Zie geware.
Gewerd -war, -wor, znw. o. Verwarring, opschud

-ding.

Gewerch, znw. o. Gewricht.
Gewarde, -waerde, znw. Borgstelling, borgtocht.
Galderde, znw. vr. Waarde (oostmnl.).
Gewerdelike, bijw. Op eene waardige wijze.
Gewerden, - weerden, -waerden, -warden, -wor-

den, - woorden, -wairden, st. ww. — I. Intr. i)
Worden. 2) geboren worden, het aanzijn ontvangen;
gemaakt worden, van levenlooze dingen; als znw.,
wording; laten g., in het aanzijn roepen, scheppen. 3)
geschieden; met een gen., worden van, komen van,
gebeuren met; met een dat., ten deel vallen; ook:
overkomen. 4) te werk gaan; laten g., laten begaan,
geworden. 5) een zekeren loop nemen; laten g., op
zijn beloop laten. — II. Onpers. Bekomen, goede
gevolgen hebben; wel gewerde des di, iets hebbe
goede gevolgen voor u, gij moet het zelf weten.
Geworden, - weerden, -waerden, zw. ww. I. —
Trans. t) Waardig keuren, waardig achten. z) iets de
moeite waard achten, het niet beneden zich rekenen; zich verwaardigen te, zoo goed zijn om. — II.
Onpers. Behagen, gelieven, aan God.
Gewerdéren, zw. ww. tr. Schatten, waardeeren.
Gewerdieh, - waerdich, bnw. i) Waardig, eerwaardig. 2) met een gen., waardig, waard.
Gewerdieheit, znw. vr. Het zich verwaardigen;
van God, genade.
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Gewerdigen, -weerdagen, - waerdigen, zw. ww.
— 1. Trans. iets niet beneden zich achten, zoo genadig zijn te doen, van God ; zoo goed zijn te doen,
van een mensch. — II. Wederk. Zich verwaardigen.
— III. Onpers. Gelieven, behagen.
Gewerdinge, -waerdinge, znw. vr. Genade, goedheid.

Gewere, -weer, znw. o. en vr. i) Tegenweer,
verdediging; in g. bliven, zich dapper blijven verdedigen; sonder g., zonder dat er iets aan te doen
is. 2) verdedigingswerk ; afdeeling soldaten. 3) dam,
waterkeering. 4) wapen; als verzamelw., wapenen,
wapenrusting.
Gewere, znw. vr. Een in rechte erkende eigendom.
Gewere, znw. m. Waarborg, borg.
Geldere, znw. vr. Vrijwaring.
Geweren,

zw. ww. -- I. Trans. i) Iem. afwe-

ren. 2) verdedigen, beschermen ; met een dat., afhouden van iem. 3) iets beletten, weren; eene
redeneering, ontzenuwen ; met den dat., weigeren,
ontzeggen ; als znw., tegenweer. -- II. Wederk. i)
Zich verweren. 2) zich inhouden, betoomen; zich onthouden (van); als znw., tegenstand.
Geweren, inwilligen. Zie g e w a r e n.

Geweren, . duren. Zie g e w a r e n.

Geweren, zw. ww. tr. Waarborgen voor iets
geven, iets bewijzen.
Gewerenen, •werven, zw. ww. tr. Weigeren,
ontzeggen.
Gewerf -verve, znw. o. en vr. i) Wervel, schar.
nier; gewri
cht. 2) bezigheid, bedrijf. 3) onderhan deling. 4) winst, geldelijk voordeel; gewin ende gewei f.

leweringe, znw.

vr. Vrijwaring.

Gewerc, -ware, -waerc, -weerc, ywerc, znw. o.
i) Werk, werkstuk; bouwwerk; boek(werk). 2) maaksel, fabrikaat; bouwstof, stof; de bouw; van bezielde
wezens, aanleg. 3) daad, handeling; in gewerke
leggen, ten uitvoer, in praktijk brengen; werking.
Gewerken, -waerken, - weerleen, - werken, zw.
our . ww. tr. t) Scheppen, in het aanzijn roepen. 2)
tot stand brengen, verrichten.
Gewerosel, znw. o. Bouwwerk, gebouw.

Gewernen . Zie gewerenen.
Geworpen, st. ww. — I. Trans. Werpen; ver

van of ute). — II. Wederk. Zich er-wijdern(mt
zetten, tot iets overgaan.
-gensto
Gewerren, zw. ww. tr. Verwarren, beroeren.
Gewertsohap, gewer-, znw. vr. en o. Gastmaal.

Gewerve. Zie gewerf.
(*ewes. Zie ge wis.
Gewesen, st. ww. intr. i) Blijven in of bij iets,
volharden. 2) het uithouden; blijven staan of bestaan,
van eene zaak. 3) zijn, bestaan.
Gewesenlike, gewese-, -entlike, bijw. i) Wezen.
lijk, werkelijk. 2) weliswaar, namelijk.
Gewesent, bnw. Een wezen of substantie hebbende; eene bepaalde gestalte aangenomen of ver kregen hebbende. — Gewesentheit.

Geweste, wiste,. znw. o. i) Staat, toestand. 2)
streek, landstreek (16de eeuw). 3) deden van een
gebouw, de hoeken en kanten (16de eeuw).
Gewet, -wed, -wedriet, deelw.; gewedde kant,
een door handslag aangegane verbintenis; gewedde
schuit, door handslag aangegane schuld.
Gewet, -wed, znw. o. Gevaarlijke plaats of toestand.
Geweten, onr. ww. tr. i) Weten, kennen; begrij.
pen; willen g., erkennen. 2) te weten komen.
Geweten, deelw. van witen ; g. hebben, iets tegen
iemand hebben.
-gewetich. Zie ongew e tic h.
Gewichte, -weckte, znw. o. i) Gewicht, weeg schaal en gewichten. 2) bezwaar; g. der conscienciën
(oosturnl.). — Gewichtschale, -wage.
Gewichtich, bnw. Zwaar; belangrijk. — Ge -

wichticheit.

Gewieden, zw. ww. tr. Van onkruid zuiveren;
kleederen.
Gewiel, znw. o. Kolk, modderpoel.

schoonmaken,

Gewiën zw. ww. tr. Wijden.
Geldlet, -wijt, deelw. bnw. Gewijd, heilig; eene
wijding, de priesterwijding ontvangen hebbende;

dat gewiede, gewijde grond.
Gewijft, deelw. bnw. Eene vrouw hebbende, getrouwd .
QeW}jC , znw. o. Het terugwijken, vlucht.
GeWjjlt, - wielt, bnw. Gesluierd, van nonnen.
Gewas. Zie g e w i s e.
Geldja znw. o. Vonnis, gewijsde.
Geld n sl, - wiset, deelw. bnw. i) Iel g., goed
onderricht, geoefend in iets. 2) gewijsde, voor gewisede
dine, vonnis; gewisede misloet, een misdrijf als zoodanig door een rechterlijk vonnis uitgemaakt.

Gewiken,

st.

ww. intr. z) Wijken, uit den weg

gaan. 2) voor iem. onderdoen.
Gewilde, - welde, znw. o. Wildernis, jachtterrein.

GeWille, znw. m. of o. Wil.
Gewillecoren, -wilcoren, zw. ww. tr. Er in

toe-

stemmen, iets goedvinden.

Gewillecoort, deelw. bnw. Aangewezen, benoemd ; gewilcoort geit, eene afgesproken som ; g.
rechter, krachtens overeenkomst bevoegd.

Gewillelike, - willike, bijw. Vrijwillig ; met ingenomenheid, ijver, vuur; met kracht, op eene wijze
die van ijver getuigt.
Gewillen, onr. ww. tr. Willen, willen doen.
GeWiuieh, bnw. Gewillig, ijverig; vurig, hartstochtelijk. -- - Gewillicheit, -like.
Gewilligen, zw. ww. tr. Tot zijn dienst bereid
maken, ergens toe krijgen.
GewiUihe. Zie g e w i l l e l i k e.
Uewimpelt, bnw. Vermomd; onverstaanbaar, on-

begrijpelijk.

Gewin, -wen, znw. o. i) Strijd. 2) winst, voordeel, vruchten van den arbeid ; te gewinne ende te
verliese sitten, in gemeenschap van winst en verlies
getrouwd zijn ; levensonderhoud. 3) al wat men zich
verwerft, aanwas van goederen, van macht; des lijfs
g., levensbehoud. 4) macht, vrije beschikking. 5)
nieuwe beleening met een leengoed (bij dood of
eindigen van den termijn), de erkenning van den
leenman.
Gewinaehtich, bnw. Voordeel hebbende.
(bewinden, st. ww. tr. Winden, wikkelen.
(bewinden, zw. ww. intr.; mi gewindet, er waait
voor mij een (gunstige, ongunstige) wind.
Gew liken, st. ww. intr. Zwenken, uitwijken.
Gewinnen, - wennen, st. ww. tr. i) Door moeite

of ' inspanning verkrijgen, verdienen; klein krijgen,
meester worden; in handen krijgen, iemand. 2) door

een strijd winnen, vermeesteren ; een spel, winnen;
hem seleen (dat.) g., zich zelf bevoordeelen; het g.,
het winnen. 3) verkrijgen, krijgen, ook iets ongewenschts. 4) terug krijgen, los krijgen, in handen
krijgen; in dienst; eigendom, ten huwelijk krijgen;
gedaan krijgen; bij zich krijgen, ontbieden; iem.
voor eene zaak winnen (met te). 5) enen lief.g., leet
g., iemand lief krijgen, een hekel aan hem krijgen.
6) bereiken, halen. 7) voor een ander krijgen, bezorgen. 8) telen, kweeken, eene plant enz.; voortbrengen, van de natuur; verwekken, van den man,
voortbrengen, van de vrouw. 9) bebouwen, land.

t ewintbrauwet, gewin -, bnw. Wenkbrauwen
hebbende (als).
Gewis, -wes, - wisse, bnw. Zeker, vertrouwd; ge
gevolmachtigde; zeker, gewis; g. werden-wisebod,
maken, doen; g. houden, voor zeker houden.
Gewis, znw. o. Zekerheid.
ewise, -gewijs, bijw. Op de wijze van.
ilowisegen^ Zw. ww. tr. Aanwijzen.
..

Gewisen, zw• ww. tr. i) Wijzen, aanwijzen. 2)

inlichten,

op het hart drukken. 3) besluiten, bepalen.

4) leiden, besturen; hem g., zich beheerschen, bedwingen.
Gewiaschen, zw . ww. tr. Ontvluchten, ontgaan.
Gewisse. Zie ge wis.
Gewisse, -wesse, -wis, bijw. Zekerlijk, gewis.
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7Gewi88elihe, gewis bijw. Gewis, zeker; althans,
ten minste, zeker.
Gewissen, znw. o. Geweten (oostninL).
Gewiste. Zie geweste.
Gewiten, st. ww. tr. Wijten, verwijten.
Gewoest, ywoest, deelw.; g. ballinc, een balling,
wien bij vonnis het land wordt ontzegd; deelw.
bnw., woest, verwilderd.

(ewrao, znw. o. Wrok, het in stilte iem. benadeelen.
Gewranc, znw o. i) Het wringen der handen;
pijn, lichaamssmart. 2) het zich wringen, worsteling;
ook : woordenstrijd.
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Gewoestheit, znw. vr. Woestenij.
Gewogen, deelw. in alsol. nv. Met het oog op,
uit hoofde van.
Gewolt, bnw. Wol dragende, van dieren.
Gewon, -wonne, bnw. i) Woonachtig. 2) gewoon.
Gewonde, znw. m. Gekwetste.
Gewonden, zw• ww. tr. Verwonden.
Gewone, -woon, bnw. r) Woonachtig. 2) omgang
hebbende met. 3) gewoon, gewend ; g. maken, van
dieren, tam maken ; g. zijn, plegen ; met een gen.,
gewoon aan ; iets veel gezien, vaak ondervonden
hebbende ; gewend aan, zich ophoudende met ; der
degel, der eren gewone, deugdzaam, edel.
Gewone, bijw. Gewoonlijk.
Gewone, znw. vr. i) Omgang, ook: vleeschelijke.
2) gewoonte; eene goede gewoonte, rechtsgebruik.
Gewonen, zw. ww. — I. Trans. z) Gewennen. 2)
tam maken, dieren. — II. Wederk. Zich gewennen.
-- III. Intr. i) Wonen. 2) gewoon zijn.
Gewonnen, deelw. i) g. geven, iemands eisch
toewijzen; eene stad overgeven. 2) . verwekt; g. ende
geboren. -- Gewonnen(t)heit.
Gewont, -wonde, znw. vr. Toegebrachte wonden.
Gewoonde znw . vr. Gewoonte; verkregen rechten.
GeWo0nhelt, znw. vr. Gewoonte.
Gewoonljje, bnw. — I. Attrib. i) Gewoon. dagelijksch; alledaagsch. 2) gebruikelijk. — II. Praed.
Gewoon, gewend; g. sin te doen. 2) gebruikelijk
(zijn), met eene zaak als ondw.
t ewoonli jcheit, znw. vr. Gewoonte, het zich
gewennen.
Gewoonsani, bnw. Woonachtig, of: gewoon, ge-

=

wend.
Gewoonsamheit, znw. vr. Gewoonte.

Gewoont,.. deelw.; g. sijn: a) woonachtig zijn.

b) gewoon zijn. — Gewoontheit, Gewoontl jc.
Gewoonte, -woont, znw. vr. i) Gewoonte, aanwensel; gebruik. 2) gewoonterecht.
Gewoontecc, bnw. i) Gewoon (attrib.). 2) ge
gewoon (praedic.); so dat g. is.
-bruikelj,

Gewoontich, bnw. Gewoon, gewend.

Gewoorden, - worden, -waerden, zw. ww. tr. On-

der woorden brengen, uitdrukken.
Geworden . Zie gewerden.
Gewormte, znw. o. Wormen, gewormte;

onge-

dierte.
Gewortelt, deelw. bnw. Geworteld, vast (in).

Gewonde, znw. vr. Hetz. als g e w o u t.
Gewonden, st. ww. intr. en tr. i) Beschikken,
regelen; te zeggen hebben over; laten g., de be-

schikking over iets overlaten aan. 2) iets toelaten,
gedoogen. 3) volhouden, verdragen. 4) tot stand
brengen, bewerken; laten g., maken dat iem. iets
doet.

Gewout , -wolt, -walt, znw. o. en vr. i) Macht,
mogendheid; soevereiniteit, legermacht; vrije beschikking (over); sins selfs g. hebben, zijn eigen baas
zijn; in die Gods g. varen, eene onzekere toekomst
te gemoet gaan; ook: de eeuwigheid ingaan; iet in
Gods g. letten, aan God overlaten. 2) kracht, sterkte;
lichaams-, geestkracht; kracht, weerstandsvermogen ;
geneeskracht. 3) met een adj. gelijkstaande; des
somers g., de warme zomer; des winters g., de
strenge winter; der siecheit g., eene hevige ziekte.
4) maat, omvang. 5) wensch, zin, wil. 6) geweld;
enen g. doen; zie g e w e 1 t. 7) heil, redding; veilig
schuilplaats, toevluchtsoord, plaats of toestand-heid;
waarin men baas over zich zelf is.

Gewracht, deelw. bnw. i) Bewerkt, van voor

waren. 2) wel g., welgeschapen, flink, sterk.-werpn

Gewrechte, -wrecht, -wruchte, znw. o. Omheining.
1
Gewreken , st. ww. -- I. Trans. i) Wraak nemen

over iets, op iemand. 2) iem. wreken. — II. Wederk.
Zich wreken.
GeWreste, -wriste, znw. o. (Enkel)gewricht.
Gewrichte, znw. o. Gewricht.
Gewrocht, deelw. bnw. Krom, verdraaid.
Gewriste. Zie gewreste.
Gewriven, st. ww. tr. Wrijven.
Gewrocht. Hetz. als g e w r a c h t, t).

Gewrochte, -wrocht, znw. o. Gewrocht, werkstuk.
Gewroech, znw. o. Wroeging.
Gewroegen, zw. ww. tr. Beschuldigen.
Gewrongen deelw. bnw. Ineengedraaid.
ái7 ewronc, znw. o. Worsteling, strijd ; ook : woor)

denstrijd.

Gemaft. Zie gewelf.
vnw. Gij.
Gibe, znw. vr. ; sj4elen mitter gibe of gj,,^gen,
naam van een onbekend spel.
Gicht . Zie g i f t e.
Gicht, znw. vr. Jicht. — Gicht, bnw. Jichtig.
Dicht, gichte, yechte, gifte, znw. vr. Bekentenis;
eene in rechte afgelegde verklaring.
Gicht, jecht, bnw. In rechte erkend.
G1 , ge, pers.

Gichtebrief, yechte-, znw. m. Eene gerechte-

lijke akte.

Gichtedach, yechte-, jecht., znw. m. Dag bestemd voor de eene of andere verklaring in rechte.
Gichten . Zie giften.
Gichten, zw. ww. intr. Aan jicht lijden. Gich-

ti e.
VI chten , yechten, zw. ww. tr. t) Eene verklaring

afleggen, vooral in rechte. 2) iem. tot eene bekentenis brengen, vooral met de pijnbank.
Gichter, znw. m. Hij die iem. tot eene beken
brengt, beul.
-tenis
Dichter . Zie g i f t e r.
Giehtieh, jichtich, jechtich, bnw. Jicht hebbende,
verlamd door jicht; als znw., jichtlijder, verlamde.
Gichtich , yechtich, bnw. Eene verklaring afleggende of bekentenis doende; tot eene bekentenis
gebracht, van een persoon; in rechte erkend, van
-eerre zaak.
Giehticheit , gecht-, jucht-, znw. vr. Jicht; ver

-laming.
( 1ehtinge, jecht-, jicht-, znw. vr. Eene in rechte

afgelegde' verklaring.
(hiel, znw. m. Muil, geopende bek.

Giemant, ge -, gi-, -man, -ment, -men, onb. vnw.
t) Iemand. 2) niemand, vooral met eene ontk. ver bonden.
Dien, zw. -ww. tr. en intr. Eene verklaring afleggen; iem. (dat.) iets mededeelen, duidelijk maken.
2) bekennen, belijden; erkennen; zonder obj., iemands
meerderheid erkennen, liën ende glen; glen ane,

iem. telij den, in iem. gelooven ; g. met, het met
iem. eens zijn.
Gier, znw. m. Gier.
Gier, bnw.. Gretig, inhalig, hebzuchtig, geldgie rig;
hartstochtelijk; van zaken, ook in goeden zin, bui tengewoon groot.
Gier, filere, znw. i) Hebzuchtige. 2) gulzigaard,
lekkerbek.

(filer, znw. m. Begeerte, lust; honger, geehonger.
Gier, bnw. Uit ge hier; z. aid.
Gier, znw. m. Gruit, most, gist.
(bieralt, ant, znw. m. Potsenmaker, goochelaar.
Gierbesant, znw. in. Schraper.
Gieren, zw. ww. tr. Heftig verlangen.
Gieren, zw. ww. intr. Knorren, van het varken.
Gierheit, znw. vr. Hebzucht.
-
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Gierich, g r ch, bnw. Begeerig, gretig; inhalig.
hebzuchtig; g. omme wrake, wraakgierig; enésg. sin,
iem. tot zijn mikpunt kiezen; verlangend, brandend,
innig, in gunstigen zin. 2) vraatzuchtig.
( ierieh, -ige, znw. m. i) Hebzuchtige, schraper.
2) gulzigaard, vraat.
Giericheit, gerich-, bnw. i) Begeerigheid, begeerte. 21 hebzucht. 3) eerzucht. 4) gulzigheid.
Gieriehlic, bnw'. Gretig.
Gieriohilke, bnw. i) Hartstochtelijk. 2) gulzig.
3) als een gierigaard of vrek.
Gierichllcheit, znw. vr. Gretigheid.
Gieri are2 znw. m. Gierigaard.
Gierliioheit, znw. vr. Gretigheid, gulzigheid.
Met
hartstochtelï k.
Gierle bijw. i)gretigheid,
J
2) met graagte, gulzig.
Giervalke. Zie gee rvalke.
Gierse. Zie gerse.
Gietelinc, znw. m. Gieteling, meert.
Gieten, zw. ww. — L Trans. i) Gieten, uitstorten; storten; werpen, eene vloeistof. 2) Gieten, metalen. — II. Intr. Vloeien.
Gieter, znw. m. i) Gieter van metalen. 2) gieter,
het voorwerp.
ietinge, znw. vr. Het gieten, uitstorten; vloeien.
Gietvat, znw. o. Schenkkan; gieter, emmer.
Giftbaer, bnw. Goederen tot overdracht waarvan : ,ifte" (2) noodig is.
Gifte i gift, gichte, gefte, znw. vr. i) Gift, ge
ook om iem. om te koopen; ook: offer, aan-schenk,
God, gave, van God; geestesgave, talent. 2) opdracht
of overdracht van een vast goed in den voorgeschreven vorm; der sevene g., het toekennen van
een vast goed door het zeventuig; het recht om een
vast goed ondanks den kooper over te nemen voor
de verkoopsom. 3) liet begeven van ambt, post enz.
Giftebrief, znw. m. Akte van opdracht of over
dracht van een onroerend goed.
Giftegever, znw. m. Uitdeeler van geschenken.
Giften, zw. ww. tr. i) Begiftigen, 2) den eigen.
dom van een onroerend goed overdragen aan iemand.
Giftenare, znw. m. Van giften, 2); ,vgl. g i f t e, 2).
Gifter, gichier, znw. m. i) Hij die het recht heeft
ven van een kerkelijk ambt. 2) Hetz.
tot het bege
als giftenare. -- Vr. gifterse.
Gifthouder. znw. m. Hetz. als giften are.
Giftiep, bnw. Gaaf, deugdelijk; wichtig ende g.
broot ende bier leveren.
Giftigen, zw. ww. tr. Geven, schenken; de opbrengsten uit een onroerend goed aan iem. in eigendom opdragen.

Gildehal, guide-, znw. vr. Lakenhal.
Gildehuns, znw. o. Gildehuis, vereenigingsge-

Giftinge, znw. i) Schenking, vooral van eene

lijfrente (oostmnl.). 2) het toewijzen van goederen,
veelal door een zeventuig.
Gigant, znw. m. Reus; held, kloek strijder. -G1 antinne, reuzin.
gs, znw. vr. Luit of viool. --- Gigen, tiger.
Gi
Gigen, w. ww. intr. Eene ziekelijke aandoening,
hikken of nie
zen.
Gijl, znw. o. Bier dat in de tweede kuip overgepompt en nog niet uitgegist is • een gil te gader
slaen, iets brouwen (overdr.). — àijlcnpe.
GF lbrieff znw. m. Bedelbrief ten behoeve van
een liefdadig doel.
Giïnge, znw. vr. Belijdenis, bekentenis.
(dig ) bijw. Hetz. als g i n s.
G are, gijlre. Zie g i 1 e r.
Gilde galde, znw. o. en vr. i) Gild, broeder schap; gezelschap. 2) gildemaal; het drinkgezelschap.
Gildeboec, galde -, znw. o. Gildeboek.
Gildobrief• znw. m. Statuut voor een gild.
Gildebroeder, znw. m. Lid van een gild.
Gildedeken, guldedeken, gulddehen, znw, m. Deken of hoofdman van een gild; ook: Gildehovetman (-hoof/man), Gildemeester, bestuurder van
gild of broederschap.
Gildegelt, znw. o. Gildegeld; vaste som door
de leden te betalen aan de kas van een gild.
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Gildeeamere, znw. vr. Gildekamer, waar het
bestuur van het gild vergadert.
Gildekerse, znw. vr. Kaars door een gild geschonken bij den dood van een lid.
Gildelegg. er, znw. m. Register van een geld.
Gilden. Zie gelden.
Gildereeht, znw. o. i j Het recht om lid van
een gild te zijn; te Groningen, het recht om met
vreemdelingen handel te mogen drijven. 2) gilde bestuur.

Gilderechter, gilt-, znw. m. Bestuurder van een

gild.

Gildesahap, znw. vr. en o. i) Gild. 2) lidmaat
een gild.

-schapvn

Gildesprake, znw. vr. Vergadering der gilde -

broeders, morgenspraak.
Gildesuster, znw. vr. Vrouwelijk lid van een gild.
Gildetortse, -loot-/se, znw. vr. Toorts door een
gild geschonken bij eene processie.
Gllderri, gum-, bnw. Geen lid zijnde van een
ander gild.
Gila, znw. vr. Wijle.
G' e gijl, znw. vr. en m. i) Spotternij, gekheid;
e g., iets dat op een verzinsel lijkt; sonder
wonderlik
g., in ernst; sine g. houden, gekheid maken, gekscheren; sine g. houden, maken, den spot drijven
met; pleizier, pret; eene grap; iets van minder belang; bedrog, list, fopperij.
n, zw. ww. intr. i) Spotten, gekheid maken;
Gile
den gek steken met; sonder g., . in allen ernst. 2)
Iem. (dat.) bedriegen, misleiden.
Gilen, zw. ww. tr. Bedelen.
Glen, zw• ww. intr. Dartel, uitgelaten zijn.
Gilen, zw. ww. intr. Zieden, schuimen, gisten.
Gier, gj/lre, Bilare, znw. m. Bedrieger.
Giler, znw. m. Bedelaar, boef. — Gilersprake,
dieventaal. — Gilerstede.
Gilerie, znw. vr. Bedelarij..
(filespel znw. o. Spot, scherts, grap.
Gillen. Zie gellen.
Gimme, - steen. Zie gem me, - steen.
Ginds. Zie g e k e n d e.
Ginder, Bunder, gender, gonder, bijw. i) Ginder,
ginds; van g., van daar; hier ende g., hier en daar;
hier of g., ergens; bij ww. van richting, daarheen;
g. ende weder, heen en weer. 2) straks, daarna, daarop.
tinge. Zie gen g e.
(ingebare, 'ne -, -baer, -ber, -beer, -here, znw.

m. Gember. -- ingebaerboom, gemberstruik.

Gingebraes, znw. m. Eene soort gember.
- innen. Zie beginnen en ontginnen.
gees, geyns, bijw. Naar gene zijde, derwaarts ; hare ende g., her en der; gins ende weder,
ginds, daar; hier ende gins, hier en
en
weer;
heen
daar; ook: her- en derwaarts.
Ginster, znw. Brem, bremstruik.
(Master, vonk. Zie genster.
Ginswaert, gens-, -wert, bijw. Naar gene zijde.
Ginty aanw. vnw., onz, van gene; als znw., dat.
(}int, deeles. uit gent. Zie e n d e n.
Gi01e, geole, gayole, znw. vr. i) Kooi; verklw.

gioolkijn. 2) gevangenis.

Gipen, zw. ww. intr. Een open mond hebben;

gaften ende g., snakken.

Gipen, zw, ww. intr. Hetz. als k i p e n. Staren,
turen.

Gips, znw. o. Gips.
Girieh enz. Zie gierich.
Giroffel. Zie geroffel.

Gisaerme, -sarme, -saerne, -serne, -seerne, -sare,

znw. vr. Tweesnijdende strijdbijl.
(rise, gyse, znw. vr. Wijze van doen, wijze.
(disel giesel, znw. m,. Gijzelaar; een door schepenen aan
gewezen persoon, die dienen moest als
waarborg van nakoming van den vrede tusschen bij-
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zondere personen; te gisele, als gijzelaar, in gijzeling;
g. houden, op eene aangewezen plaats (eene herberg)

op eigen kosten vertoeven („inliggen"), totdat aan
eene verbintenis of een bevel zal zijn voldaan (misschien is gisel hier znw. o. met de bet.: gijzeling).
t*iselaer, znw. m. Gijzelaar, hij die moet „inliggen."

Giselen, zw. ww. tr. i) Iemand eene plaats aan

waar hij moet vertoeven (zie bij g i s e 1);-wijzen
een laat g., zich verzekeren van een land, van de
trouw daarvan aan den landsheer door het nemen
van gijzelaars.
Giselhuns, znw. o. Huis waar gijzelaars op eigen
kosten „inliggen" ; ook giselsteen.
Giselinge, znw. vr. i) Het „inliggen" in afwachting van een vonnis, gijzeling. 2) het stellen van
gijzelaars of borgen, borgtocht.
Giselcost, znw. m. De door den „gijzelaar" te
betalen verblijfkosten.
Giselsacy, -say, znw. o. Saai uit Gistel (in W.-

Vlaanderen) ; eig. gistelsaey.
Giselpalen, znw. vr. mv. Ruimte waarbinnen
een gegijzelde zich vrij bewegen mag.
Giselschap, znw. vr. en o. Het gedwongen ver blijf in een „giselhuus"; g. schuwen, zich aan de gijzeling onttrekken; g. leggen, het nemen van gijzelaars
door schepenen (zie g i s e 1) ; gevangenschap.
znw. m. Voorloopige vrede of wapen
schepenen door het nemen van gijze--stiland,or
laars aan partijen opgelegd.
Giserme, erne . Zie g i s a e r m.
Gispen, zw. ww. tr. Afranselen (16de eeuw).
Gissche, gisse, znw. vr.; metier gissehen, op den
gis, op den tast; bi der gissen, in het wild, op den gis.
Gisschen, zw. ww. intr. Snakken, snikken, naar
adem hijgen.
Gisse. Zie gissche.
Gissen , gessen, zw. ww. intr. en tr. i) Op iets
bedacht zijn, vermoeden hebben. 2) peinzen, denken
over; met een ace., bedenken, overleggen; uitdenken, kunnen vinden; van plan zijn; hi gistene te
makene keiser. 3) zijn zinnen zetten op, er prijs op
stellen. 4) vermoeden, raden, gissen; als znw., het
gaet biwilen buien gissen, uit den gis. 5) ramen.
Gissinge, znw. vr. i) Aandacht, opmerkzaamheid.
2) raming, begrooting.
Giste (met palataal -g), znw. vr. Het recht van
een leenheer om eenige dagen met zijn gevolg zijn

Giselvrede,

intrek te nemen bij een leenman.
Gist, gisten. Zie gest, gesten.
* Gisten, zw• ww. intr.; g. omme, snakken, hijgen
naar (?).

Gisterdach, -dage(n), bijw. Gisteren.

Gisteren, -tere, -ier, bijw. Gisteren.
Gisternacht, bijw. Gisteren nacht.
Git, Gitten. Zie get, getten.
Giterne, -arne, -eerne, gisterne, znw. vr. Gitaar,
harp. — Giternare, - ner, •niere.
Givegave, znw. vr. Nesterij, beuzeling; sprookje,

zotteklap.

Glade, znw. Vlek, plek, smet.
Glaer, gier, bnw. Schitterend, helder, van de oogen.
Glass-. Zie g 1 a s e-.
Glaye, gleye, gelaye, znw. vr. Lans; ook: lancier,
lansknecht.

Glandich, bnw. Klierachtig.

Glans, znw. m. Glans, schittering. — Glansen,

Glansende.

Glans, bnw. Glanzig, schitterend. — Glansheit .

Glaren, zw. ww. intr. Schitteren, glinsteren, van

de oogen.

Glarie,

digheid.

znw. vr. Eene vette kleverige zelfstan-

Glas gelas, znw. o. i) Glas, als stof; een stuk
glas; ven
sterglas, de vensterruit; niet een glas, geen
stuk glas, niet het minst; spiegelglas; spiegel. 2)
voorwerp van glas, een stuk glaswerk, een drinkglas.
3) uurglas; der sonnen g., de zon.

GLINSTER.
Glasemaker, games-, gelaes-, znw. m. i) Glasblazer. 2) Glazenmaker.
(slasen. Zie g 1 a s ij n.

Glasevenster, glees -, gelaes-, glese-, gles-, -sein-

sier, znw. vr. Glasvenster.

Glasewerc, glese-, znw. o. Al wat van glas wordt
gemaakt, glaswerk.

Glasewerker, gelas-, glas -, znw. m. Glaswerker;
ook : spiegelmaker en : glasschilder.
Glasich, bnw. Doorschijnend.
gelajn, glasen, gles>n, bnw. i) Van
glas, glazen. 2) glazig, doorschijnend.
Glatt glad, gelat, bnw. i) Glad, glibberig. 2)
uitglijdende, niet op dezelfde plaats blijvende; wat
onzeker of onbetrouwbaar is, waarop men geen
staat kan maken. 3) glinsterend, schitterend, van de
oogen.
Glavie, gkzvi, glave, gelavie, glaive, glaye, gelaye,
znw. vr. i) De staalspits aan de lans, speer; bant -,
ride-, banierglavie, lans of speer waaraan banier of
wimpel is bevestigd ; standaert-, 5enioenglavie. 2)
een met eene lans gewapend strijder; een ridder
niet zijne bediening, eene kleine afdeeling ruiterij.
Glaviedrager -dreger, znw. m. Lancier.
Glaviegelt, ^ viën., znw. o. Soldij der lanciers.
Glavie-lser, znw. o. Spits van de lans; ook:
pijl uit een belegeringswerktuig.
Glavieschacht, glavi-, gelavie-, - schaft, znw. vr.
en m. De lansschacht, het hout waaraan de lanspunt bevestigd is.
Glaviote -oot, -ofte, znw. vr. Kleine lans; ook:
egeringswerktuig.
pijl uit een bel
Blode, znw. vr. Glid, verbinding van lood met

b

zuurstof.

Gleep .

Zie glepe.
(ley. Zie g 1 o y.
Gleyer, znw. m. Pottebakker, maker van ver
aardewerk.

(Meiaster,

-glasd

-eren . Zie g l e n s t e r (genster).

(lenden, glinden, zw. ww. tr. Rasterwerk aan brengen aan, of: stoppen, dichten, een muur.
Glenster, gleinster, glinster, znw. vr., m. (?). Vonk.
Glensteren, glint-, gleinst-, gelint-, glist-, zw.

ww. intr. Vonkelen, schitteren, glanzen.
Glent glint. Zie gele n t.
(nederr.). Zie g 1 a n s
Glentse
n
znw. i) Steen met eene schuine zijde, met
één hellend vlak. 2) reet, spleet (16de eeuw).
Glepen, zw. ww. Of: scheel zijn, of: druipen
(= gelejen), van de oogen.
Glas, glesipn . Zie glas, glasij n.
Gleste, znw.. vr. Gloed (oostmnl.).
Gli. Zie gloy.
Glideltjc, bnw. Onvast op zijn beenen, ook in
zedelijken zin.
Glides, st. ww. intr. i) Glijden, uitglijden, vallen.
2) instorten, wegzakken. 3) gaan, voorbijgaan, van
den tijd; laten g., laten varen, laten schieten; met
dore, door(heen) gaan; met in, afdalen, zinken in
(het graf), vergaan, te niet gaan.
Gliden. Zie gelid e n.
Glidende, -dent, bnw. i) Glad, glibberig; waar -aan men geen houvast heeft. 2) vergankelijk, spoedig gedaan of voorbij; onbetrouwbaar, van het geheugen; ook gliderick.
Glijssen , zw. ww. (oostmnl.). — I. Trans. i) Glad
maken, polijsten. — II. Intr. i) Glimmen, een schoonen schijn hebben. 2) huichelen.
Gljjssenaer, znw. m. (oostmnl.). Huichelaar.
(Musser,, znw. m. (oostmnl.). Polijster.
Glijsserie, znw. vr. (oostmnl.). Veinzerij, huichelarij .

Glimmen, st. ww. intr. Glimmen; aanbreken, van
den dag; schitteren, van de oogen; glimmende, glanzend, glad.

Minden .

Zie glendon.

(linderen, zw. ww. tr. Glanzig maken.

Glinster, -eren . Zie genster, -eren.
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Glinsteren, zw. ww. intr. Glinsteren, flikkeren.
— Glinsterende, filinsteringe.
Glint . Zie ge1ent.
,
Glippe, znw. vr. Reet, spleet.

Gnorren, gnerren, zw. ww. intr. Knorren, van
varkens ; grommen, van menschen.
Gobelen, zw . ww. tr. Spuwen, braken (16de eeuw).
Gobioen, znw. m. Grondeling.
God, got (zeldzaam), znw. m. God ; dore, om Gode
geven, om Gods wil geven, voor niet geven; te Gode
(weert) sin, overleden zijn ; te Gode geen, sin, van
de zon, ondergaan, onder zijn; onder Gode, op aarde;
Christus; God van Nazarene; het lichaam van Christus,
de hostie ; Gode, Gods lichame ontfaen ; heidensche
god ; oude god, kluizenaar.
Godale. Zie goed ale.
Godanc, uit Gode danc; ook Goddanc.
Goddelipc . Zie g o d e 1 ij c.
(lodderen , - eerera, zw. ww. intr. Schertsen.
Goddienst . Zie g o d e s dienst.
Goddienstich . Zie god edienstich.
G oddinne . Zie g o d i n n e.
Gode, goede, znw. vr. Peetmoeder, doopmoeder;

Glis, znw. Naam van eene waterplant, iris; ook:
waterplant in het alg.
Glisteren . Zie gensteren.
Glite, znw. Kuil.
Glitten, zw. ww. intr. Glimmen, glinsteren.
(Moede, geloede, znw. vr. Gloed ; het helsche vuur.
Gloede, znw. vr. Vuurtang, tang.
Gloeden. Zie gloeyen.

Gloedich, bnw. Gloeiend. -- Gloedicheit.

Gloeyen, gloyen, geloyen, ook gloeden, zw. ww.
— I. Intr. Gloeien ; schitteren ; als znw., gloed, vlam.
— II. Trans. Gloeiend maken, heet maken.
Gloe y ende, deelw. van gloeyen. — I. Als bnw.,
gloeiend, heet. — II. Als bijes. Gloeiend.
Gloom, gloom, glome, gloym, bnw. i) Nèvelachtig, schemerachtig. 2) troebel.

Gloom, znw. o. Bezinksel.
Gloeinel, glomen, zes. ww. tr. Verduisteren.

Gloemich bnw. Nevelachtig. — Gloomicheit.
(loet, gelet, znw. m. en vr. Gloed.

Glo p, gley, g y, gluy, geluye, glay, gleu, znw. o.
Stroo van goede hoedanigheid. — Gloydecker,

Glo schone.

Gloom. Zie gloem.
zes. ww. intr. Gloren.
e, znw. vr. Roem, lof, verheerlijking.
Gloriai
Glorie gelorie, glore, znw. vr. Roem, glorie;
verheerlijking; ook: heerlijkheid; die hemelsche glorie; (idele) glorie, praalzucht, zelfbehagen, mnl. roem;
des g. hebben, er roem op dragen.
Gloriëren, gloreeren, gelorieeren, zes. ww. — I.
Intr. Zich beroemen, roemen ; zich verlustigen. —
II. Trans. Roemen, verheerlijken.
Glori$Qacie, znw. vr. Verheerlijking; heerlijk-

heid.
Gloriflceencc, bnw. Godverheerlijkend.
Glorl$ceren, -eeren, zes. ww. tr. Verheerlijken,
iemands naam groot maken; als wederk., zich beroemen.

Glorioos, reus, gelorioos, bnw. Roemruchtig, heerij k; g. maken, roemen, verheffen; van heiligen, ge.

zaligd.
Gloriooslihe, bijw. x) Op eene roemruchtige
wijze. 2) vol praalzucht of zelfbehagen.
Gloss gloosse, gelose, gloos, znw. vr. en m. i )
Verklaring
, opheldering; eene voor een geschrift
geschreven verklaring, commentaar, (rand)glosse. 2)
opmerking; schoone schijn, voorwendsel, uitvlucht.
Glosemaker, gloos-, znw. m. Uitlegger.
Glosen, gelosen, zes. ww. tr. x) Verklaren, uitleggen; mededeelen. 2) over iets nadenken, peinzen,
op iem. of iets letten (ook met obi of een gen.) ;
als znw., voornemen, streven. 3) uitvluchten zoeken
voor, verbloemen.
Gloseren, geloseren. Hetz. als g los s n.

Gloserer, - eerre, znw. m. Uitlegger.
Glosinge, znw. vr. Uitlegging, verklaring.
(blot, bnw . Gulzig, lekkerbekkig; glot in, gretig
naar, belust op. — Glotheit.
Glot, znw. m. Gulzigaard.
Glottern1e, gloternie, gloat-, geloit-, golt-, znw. vr.
Gulzigheid, lekkerbekkérij.
Glottoen, glotoen, znw. m. Gulzigaard; . zwelger,
slemper; smeerlap, schoelje.
Glove, Glue . Zie gelove, geluc.
Glny. Zie g l o y.
Gluinende, deelw. bnw. Nijdig, valsch, van honden.
( lepen, glui en, zes. ww. intr. Loeren, gluipen,
heimelijk en met slechte bedoelingen naderen.
Glnnp glui, gluy bnw. Nijdig, valsch, iem.
onverwacht
s overvallende, van honden.
Gnade . Zie genade.

Gnerren .

Zie g n o r r e n.

6 nieten, Gnoeeh, Gnoegen, Unoot. Zie gen-.

ook
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godele, goedele.

Godebehageljc,

god-, bnw. Gode welgevallig.

Godedienstachtich, god-, - dienstick, - diensieljc,

bnw. Godsdienstig, godvruchtig. — God(e)dienst-

achticheit, -diensticheit. God(e)dieristelike.
Godeformich . Zie godevormich.

Godegelaten, god-, bnw. Zich aan God overgevende.

G odeheilich, god., bnw. Godzalig, godvruchtig.

Godele , goedele. Zie g o d e.
Gode1jj0, godd.elijc, goodlijc, godljc, bnw. i) Godvruchtig, godzalig; met de goddelijke wet overeen.
komende; rechtvaardig; christelijk. 2) goddelijk,
Godeli]cheit, godde-, god-, golljcheit, znw. vr.
i) Godzaligheid. 2) goddelijkheid. 3) godgeleerdheid.
Godelike gom , god-, bijw. Godvruchtig; chri stelijk.

Godelsteen, goedel-, znw. m. Eene soort zand.
steen; ook godelscheider steen.
Godelinc, - loos. Zie goedelinc, -loos.
Godeloos, . god&-, -losich, bnw. Goddeloos.
Godeminnende, god-, bnw. Vroom.
Godensdach . Zie goedensdach.
Godert, znw. Een in Gelderland gangbare gulden; ook: stamprooische gulden.
Godertieren . Zie goedertieren.
Godesdenier, gods-, ook - heller, -geit, jbenninc,
znw. Godspenning.
Godesdienst, goods., gods., znw. m. Godsvereering, godsdienstoefening; mis.
Godeshnns goods-, gods-, znw. o. x) Godshuis,
tempel. 2) liefdadigheidsgesticht.
Godeshnnsberader, godshuus-, znw. m. Bestuurder van een godshuis.
Gtodeshnnsliedo, gods-, znw. m. mv. Laten, hoorigen van een godshuis.
Godeshnnsmeester, godshuis -, znw. m. Kerkmeester, kerkvoogd.

Godeschouwende

god-, -schouwel^c,

bnw. God-

schouwend, schouwend, de hoogste trap der devotie.
Godescamere, goods-, gods-, znw. vr. Een huisje
van de diaconie.
Godeslachtich, bnw. Schuldig aan Christus' dood,
van Judas.

Godessone, znw. m. De Godszoon, Christus.
Godeswjjn, gods-, znw. m. Wijn geschonken aan
de armen, om Godswil.
Godeswille, (om - ), bijw. uitdr. Om Gods wil.

Godevaer, god-, bnw. God gelijk.
Godevolen, bnw. Aan Gods bescherming bevolen.

Godevormich, rod-, formich, bnw. Godgelijk.

-- Godevormicheit.
Godevruchtich, good-, god-, gods-, fruchtick,

bnw. Godvreezend.

(codeweet . Zie godweet.

Godewillich, bnw . Aan God overgegeven.

Godheilich .

Zie godeheilich.

Godheit, znw. vr. i) Godheid. z) godgeleerdheid.

Godhelp, znw. Armhuisje, huisje van de diaconie.
x5

GOETHEIT.

GODHOUT.
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Godhout, gothoude, een zegenwensch; eig. God
houde (bescherme) di (u) ; dat Godhouden, het toewenschen aan iemand van Gods zegen.
Godinne , goddinne, znw. vr. Godin.
Godmoeder znw. vr. Hetz. als go de (goede).
Godsat, g gatsat, ged-, -set, znw. m. Gods
toorn ; g. hebben, vervloekt zijn ; g. verwerven, zich
Gods toorn op den hals halen; vervloeking, vloek;
smaad, hoon.

— Godsatten.

Godsai godshat, bnw. Door God gehaat; gehaat.
Godwouts, -wouds, bijw. uitdr. God woude des,
God beschikke er over, het staat aan God ; als vloek,
God betere het.
Goede. Zie go de.
Goede, znw. m. Goed, braaf, eerlijk man; recht
aanzienlijken.
-gelovi;m.,d
Goede goede, znw. vr. i) Goedheid, goedertieen g. doen, iem. diensten bewijzen, goed
renheid ; en
voor iem. zijn. 2) voortreffelijkheid, deugd. 3) goede
verstandhouding; inder goeden, in der minne (limb.).
Goedelio, Boet -, goeie -, guede-, goeljc, bnw. i)
Innemend, vriendelijk. 2) bevallig, schoon. 3) aan zienlijk. 4) lekker, van reuk en smaak. 5) geschikt,
deugdelijk; het is mi g., het is mij goed, komt mij
gelegen (oostmnl.).
Goedeijickeit, goet- , .goede- goeljc-, znw. vr. i)
Vriendelijkheid; eene vriendelijkheid, een geschenk.
2) schoonheid, bevalligheid.

met ingenomenheid, gaarne; met goed fatsoen; goedschiks. 3) zonder moeite; niet g., goedeljx, kwalijk,
nauwelijks. 3) schoon, netjes; aangenaam, liefelijk,
lekker.

Goedeline, g de-, znw. m. Goede geest, genius.
Goedeloos, gode-, bnw. Van zijn goed beroofd,

berooid, arm.

Goeden, goden, zw. ww. tr. i) Iem. goed, vast
goed of de inkomsten er van verschaffen; een vast
goed aan iemand toedeelen, goeden ende ontgoeden ;
iem. zalig maken, van God. 2) bevoordeelen, begunstigen. 3) vergoeden.
Goedendaeh, znw. m. Eene puntige van voren
met ijzer beslagen knots.

Goedensdaeh, godens-, godes-, goens-, znw. m.
Goedenisse, znw. vr. Eigendomsrechten op on-

Woensdag.

roerend goed; opdracht, overdracht.
Goedexen, zw. ww. tr. Hetz. als goeden, i).
Goederhande, bnw. Goedaardig, weldenkend;
vriendelijk (met den dat.).
Goedertiere, gueder-, - tieren, bnw. i) Edelaardig. 2) zachtzinnig, zacht; van dieren, mak. 3) goedertieren, barmhartig.
Goedertiere, znw. vr. Zachtheid.
Goedertierenheit, goeder-, -tierheit, znw. vr.
i) Edele gezindheid. 2) zachtzinnigheid, welwillendheid. 3) goedertierenheid, van God. 4) nederigheid,
deemoed.
Goedertierenlike, gueder-, -tierlike, bijw. i)
Op eene welwillende, zachtaardige wijze; genadiglijk, van God. 2) goedschiks; gerust(bij „gelooven").
Goedertierieh , , bnw. Welwillend, goedgunstig.

Goedeitiericheit.
Goedewerde, -waert, znw. Goed dat eene zekere
2), zachtaardig.

—

Goedicheit.
Goedinge, znw. vr. i) Schenking of toedeeling

van een vast goed of de inkomsten er van. 2) het
overgedragen goed; mv. vaste goederen, landerijen.
3) vergoeding, schadeloosstelling.

Goefre, znw. vr. Maalstroom; afgrond.
(doe ie gouge, znw. vr. i) Een met ijzer besla-

gen stok.

2) beugeltasch.

Goegiaer,

-gaer, znw. m. Een met een „goegie"

(i) gewapende.

enz. Zie g o e d e l ij c.

i) Goed iin zijne soort, deugdelijk; dapper; Boet gezette, vroolijke snaak; g. sajn vore, goed zijn voor
eene aangegane verplichting, van borgen ; enen so g.
hebben dat, iem. ergens toe verplichten; geef Aertvelts,
heers zijn, Artevelde, een heer aanhangen (i 6de eeuw).
2) goed in zedelijken zin; g. van levene, als een man
van eer bekend; die goede schaker, de berouwvolle
moordenaar aan het kruis. 3) in het volle bezit van
burgerlijke rechten; goede manne, liede, cnae; goet
man, betrouwbaar persoon, man van eer, die geroepen
wordt als deskundige, bemiddelaar, getuige. 4) lief,
beminnelijk; goedig; welwillend jegens (met een dat.).
— B. Van zaken. i) Goed in zijn soort, deugdelijk;
ene goede boerde, een kostelijke grap ; gangbaar,
geldig; g. vore, eene zekere waarde vertegenwoordigende ; m. een gen., waard ; geschikt, gepast ; ter
goeder tit, ter juister tijd, vroeg genoeg; zoo dra
mogelijk; ook ter goeder uren, wilen; goeden tit,
hetz. 2) goed, vroom; van kerkelijke feesten, heilig;
Boet vridach. 3) aanzienlijk, voornaam. 4) ruim, groot;
also Boet (= vele) als. 5) gemakkelijk. 6) nuttig. 7)
gunstig, gezegend; goede dach, goet jaer; voordeelig ;
goeden cooj, goecoo,p (16de eeuw); goede tit, vruchtbare tijd, goeden tit, goedkoop, gemakkelijk te krijgen ; . ter goeder tit, -uren, op een gelukkig oogen blik ; a la bonne heure, welaan 1 8) aangenaam, naar
,

Goedelike,goei-, guede-. guet-, bijw. i) Op eene
vriendelijke wijze; iet g. verdragen, zachtmoedig. 2)

waarde vertegenwoordigt.
Goedich , bnw. i) Edelaardig.

(koene. Zie gene, aanw. vnw.
Goestgen , znw. o. Broodje, kadetje.
{Get, goed, guet, goit, bnw. — A. Van personen.

iemands zin.

Goot, guet, znw. o. z) Wat goed is volgens de
zedewet. 2) zegen ; goed, goede behandeling; nut,
voordeel ; goede gevolgen ; dore Boet, met een goed
doel; ook in (int) goede ; in goede nemen, verstaen,
goed opnemen; ten goede uitleggen; als goede munt
opnemen, zich in iets schikken; met goede, in rust
en vrede, met rust; dat si met goede, met uw welnemen ; te goede, ten goede, 'te goed; te goede ver
werden, ten zegen gedijen; ten deel vallen;-gaen,
te goede werden, ten dienste staan; enen te goede
doen, iem. verzorgen; enen iet tegoede doen, iemand
iets geven; te goede comen, ten goede komen; te
goede nemen, genoegen nemen; te goede maken, tot
een goed einde brengen; te goede houden, ten goede
houden; te goed houden; te goede schelden, kwijtschelden. 3) goed, eigendom; datgoet vrijt den man,
een schuldenaar mag niet aangehouden worden zoolang er verhaal is op eenig goed; om geen griet, voor
g bn geld van de wereld; ondergaen van goede, tot
den bedelstaf komen; here van goede, rijk heer; vast,
onroerend goed; levende have, vee; roerende goederen, koopwaren; batig saldo; lettel goet(s), heel
weinig; negeen g., niets. 4) geld.
Goet, bijw. Goed, wel; als bijw. van graad ;goet
ront; also goet als, zoogoed ais.
(roetdader , -deder, znw. m. Weldoener.
Goetdadieh, bnw. Weldadig. — Goetdadicheit.
Goetdaet, znw. vr. Goed werk; weldaad.
Goetdochte, -duchte, znw. Goeddunken.
Goetdoen, st. onr. ww. -- I. Trans. 1) Vergoeden. 2) goedkeuren. — II. Intr. Goed doen, weldoen.
Goetdoen, znw. o. i) Gunstbewijs. 2) belooning,
douceur. 3) vergoeding. 4) welvaart.
voetdoener, znw. m. Weldoener.
Goetdunkel, guet-, bnw. Waanwijs. — Goot
-dunkenheil.
-dunkelhit,
Goetdunken, - denken, -donken, -dinken, znw. o.
Meening, gevoelen; de door een college uitgesproken meening; iets wat men wil (geven, doen e.a.).
— Goetdunkinge.
Goetgetal, bnw. Goed aangeschreven.
Goetgonnich, gunnich, bnw. Goedgunstig, vrien-

delijk.

Goetgrondich, bnw. Rechtschapen.
Goethellieh, bnw. Hetz. als go de h ei 1 i c h.
Goetheit, guet-, znw. vr. i) Goedheid, van God;.

goed karakter; weldadigheid, van menschen.
zedelijk goede, deugd.

2)

het

GOETHERE.

GORT.

Goethere, goedeer, znw. m. Landeigenaar
(oostmnl.).
Goethertich, bnw. Edelaardig; welwillend, in-

Gonstelila, gonst-, gunst-, bnw. Goedgunstig, toe.
genegen. — Gonstelij cheit.

nemend. —

Goetherticheit.
Goetcoop, goe-, bijw. uitdr. (zie g o e t); als znw.,

overvloed van (met een gen.).
Goetljo enz. Zie goedelijc.
Goetnian, znw. m. Fatsoenlijk man, man van
eer.
Goetmoedich, suet-, bnw. i) Goedsmoeds, opgewekt. 2) minzaam. — Goetmoediohelt.
Goetront, bnw. en bijw. Openhartig.
Goetruchtich, -ruftich, bnw. In een goed gerucht staande.
Goetsalich, geef-, bnw. Edelaardig.
Goetsmoets L bijw. uitdr. Opgewekt.
GGoetstijts. Zie go e t, bnw.
Goetwerc, znw. o. Goede werken.
Goetwillentlike, bijw. Gewillig, goedschiks.
Goetwillich, guet-, bnw. i) Vriendelijk, goed.
gunstig; gewillig. 2) in eene goede of hei lige stem-

ming zijnde. — Goetwlllicheit, Goetwllhohlike.

toevrouwe, znw. vr. Vroedvrouw.
Goffanoen. Zie gonfanoen.
Gograve. Zie g o u w g r a v e.
Goy, uit Gode, ook als vloek; om g. gaen, bedelen.
Goy. Zie gouw.
(}ogen. Zie g o o y e n.
Goysen, zw. ww. intr. Gutsen, stroomen.
Goyten, Buten, guyten, zw. ww. intr. Smalen,
schimpen ; g. na enen, hem scheldwoorden toeroepen.

Gokelaer, goge-, guke-, coke-, znw. m. Toovenaar, duivelskunstenaar; goochelaar. — Gokelaerster , gokelerse. Gokelen. — Gokelie, - ne.
Doken, zw. ww. tr. Misleiden, bedriegen.
(ale, znw. vr. Opengesperde mond of keel.
Golf. Zie g o 1. v .;.
Gollre, znw. vr. Golf.
(*ollaert, znw. m. Slemper, wellusteling; als bnw.,
losbandig; potsenmaker, hansworst; ook goliaes.
tolterne. Zie g l o t t e r n i e.
Golven golf, znw. vr. Golf, baar; ook gelee, golge.
Golve, golf, znw. vr. Golf, zeeboezem.

Golven, -inge. Zie gelve n, -inge.

Gom. Zie g o m m e.

Gome, goom, znw. m. -i) Feestelijk onthaal.. 2)
opmerkzaamheid, aandacht; met g., met aandacht,
ijver, vuur; goom nemen: a) achtslaan. b) zorg dragen. c) deelnemen aan; goom slaen (zeldzaam). 3)
meening, waan.

Gomen, zw. ww. tr. — I. Trans. i) Bezien; letten
op; opmerken; denken over; verdacht zijn op. 2)

zorg dragen voor; zich moeite geven, ergens naar
streven. 3) er voor houden, meenen; als znw., overtuiging. — II. Wederk. In zijn behoeften voorzien.
Gomen, zw. ww. tr. De ingewanden doorboren (t Ede eeuw).
(omme, grom, gun, znw. vr. Gom; hars. — Gom -

mich.
Gouder . Zie gin der.

(onderave, -drave, znw. vr. Hondsdraf (plant).

Gone. Zie gene.

( onfanier, f , znw. m. Banier-, vaandeldrager.
Gonfanoen, go . , gaff-, znw. o. Banier, vaandel.
f

Gonneert. Zie g e o n n e e r t.
tonnen, gunnen, onr. ww. perf.-praes. — I.
Trans. i) Gaarne zien dat iem. iets heeft of ontvangt, het hem schenken; als znw., gunst, genade.
2) vergunnen, toestaan; gehengen, van God; goed
Genegen zijn, iem. begunstigen-vinde.—Itr
(met den dat.).
Donner, gunner, znw. m. Begunstiger.
Gonninge
, gunninge, znw. vr. Toestemming.

Gonsdach . Zie goedensdach.
Gonside, gene zijde; an g., begonside.

Gonste, gonst, gunst, jont, znw. vr. Gunst, gunstige gezindheid, genegenheid; partijdigheid, voorkeur.
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Gonstelike, jont- ,gunst-, bijw. Goedgunstiglijk;

genadiglijk.

(onstich, joust-, gunst -, bnw. i) Genegen, wel willend. 2) welgevallig, in gunst staande.
Gonstioheit, joust-; znw. vr. Welwillendheid;
genade, gunst ; partijdigheid ; begunstiging.
Gonstiger, gunst- , znw. m. Begunstiger.
Goods-. Zie godes-.

Goon, znw. m. Domoor, gek, zot.
Gooyen, goyen, zw. ww. -- I. Trans. Gooien,

werpen. — II. Intr. Stroomen, vloeien.
(loom. Zie g o m e.
Goonrehande . Zie (n e)geenrehande.
Goont, aanw. vnw., o. van gone. Zie g e n e.
Goor. Zie gore.
Goor bnw. Vuil, vies. Vgl. g o r e n.
,

douch -ec1^ , - douch,
, -dotich
-^ gaerd-,
t^oordatiah^ gom d
-

tick, bnw. Gortig, van vleesch.

Goorgrave, znw. m. Moddersloot.
Goorsprake . Zie gadersprake.
Gootsah, bnw. Zie g o te.
Gope, znw. Manen van een paard (?).
}orde, gerde, znw. vr. Gordel, riem, buikriem.
Zie darmgorde, -gerde.— Gorderiem .Gorde s ^1 riemgesp (voor paarden).
el, gordel, znw. o. en m. Gordel, riemt' buik.
riem; verklw. gordelkin; — Gordelmaker, gor -

delrieme.
Gordeistat, gorde-, - stede, znw. vr. Het middel.
Gordelsteken, znw. o. Riemsteken, een spel.
Gordelsteker (16de eeuw).

Gordelwebbe , znw. o. Borduursel voor een gordel.

Gorden, goorden, gorden, guerden, zw. ww. tr.

Gorden, omgorden; een buikriem aanbinden;
wederk., zich gorden; hem nederwaertg., een toontje
lager spreken; gegort, een gordel aanhebbende ; slal$
gegort, licht, van meisjes. 2) gorden, aangorden, aan
den gordelriem bevestigen.
i)

Gorden, znw.. o. Gordel, riem.

Gord o II 1 *gardijn, znw. m. Werkman, oppasser.

Gordinage, znw. vr. Gordijnen.

Górdine, gard , znw. vr. Gordijn.
-

roede . Gordinmette, bedsermoen.

—

Gordijn -

Gordinge , znw. vr. i) Omheining, gording. 2) rij
palen; dwarshout waarmee palen verbondei worden.
Gore, znw. vr.; goor, o. i) Slik, drek, vuil; vischzaad, vischslijm. 2) moddersloot; laagland, broek.
Gore, guere, geure, znw. m. en vr. Geur, reuk.
Gores goere, znw. Mol (oostmnl.).
Goreel, gorreel, znw. o. Gareel, halsjuk. — G0-

reelmaker.
Gorelle, grelle, znw. vr. Krijgstrompet.
Goren, zw. ww. tr. Bevuilen, vies maken; wederk.

zich besmetten, hem g. in - dootsonden.
Goren , gaeren, zw. ww. intr. Geur van zich geven.
Gorgel, znw. Gorgel, keel; pijp. — Gorgelpipe,
hevel.
Gorgelen, zw. ww. intr. Een klokkend geluid
maken, van water in de keel.
Gorgelen, zw. ww. tr. Gorgelen, de keel spoelen.

— Gorerelinge.

Gorglere, znw. vr., gorgier, m. Halsstuk of keeleene wapenrusting.

stuk aan

goel, -gone, znw. m. Afvoerbuis, goot.
Lorne, znw. vr. Pens, lijf; enen grien bi sines:
gornen, bij de lurven, kladden.
Gorre znw. vr. i) Moeras, stinksloot. 2) oude
lijm, eitjes van visschen en andere dieren.
knol. 3) vischs
Gorren, zw. ww. intr. Knorren, van varkens.
Gorsam. Zie gehorsa.m.
Gors . Zie gras . — Gorshure, -stringe, -laat.
Gorsboom, znw. m. Jeneverstruik.
Gorse. Zie geelgorse.
Gorsem gursem, gersem, bnw. i) Dik, drabbig.
2) grof, van stoffen. 3) machtig, zwaar, van voedsel.
Gort, Boort, znw. m. Gordel. — (*ortketene.

Gorgoen,

-
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GORT.

Gort 9 got-fr, znw. Gort, grutjes; pap.

Gortich, bnw. Gortig.
Gortier. Zie gotier.
Gospiake, znw. vr. Gooi-, gouwgericht.
Gosseler, benaming eener oostmal. munt, ter

waarde van 8 plakken, genoemd naar de stad
Goslar.
Gote, goyte, goeie, znw. vr. i) Het gieten of
storten eener -vloeistof; die g. der tranen, tranenvloed. 2) afvoerbuis, goot; riool; greppel ; verklw.
gootkm.
Gote, znw. vr. Droppel; die grote g., jicht; rode
g., belroos M.
Gote, znw. m. Volksnaam. Got, Goot. Goten,
landnaam. Zweden (?). Gotsch, Gpotsch, Gotisch.
Gotiere , gort-, znw. vr. Goot, afvoerkanaal voor
water, riool.
Goublet, znw. m. Beker.
Gouden. Zie goudij n.
Goudemer, gold-, znw. Geelvink.
Go aderde, bnw. ; ene wit g. coe, roodbont (?).
Goudjjn, gouden, guldijn, -en, gouwen, bnw. Gouden; ene werelt g., uitdr. voor: de grootst denkbare
rijkdom; root goudgin ; gulden cruet, gedroogd, geurig kruid; goudgeel, goudblond; met goud gestikt.
Gout, gaut, golt, znw. o. Goud.
Goutadere, znw. vr. Ader die goud bevat.
Goutbant, znw. m. Diadeem.
Goutblat, znw. o. Een blad goud.
Goutblheme, goud-, -bloume, znw. vr. Goudgele
bloem; kleine zonnebloem of ook: goudsbloem.
Goutbloemede, bnw. Goudgebloemd.
Goutbort, - boort, znw. m. Goudboordsel, goudgalon; met goud doorwerkte stof; riem of band met
goudborduursel, diadeem.
Goutdraet , znw. m. Gouddraad.
Goutdropel, -droj5j5el, znw. o. Goudstippel; ver
goutdroftelkijn.
-klw.
Goutgelt 9 znw. o. Goudgeld.
Goutgewichte, znw. o. Goudschaal.
Goutgroeve, galt-, znw. vr. Goudmijn; ook gout.
cule.
Goutcruut, golt-, -cruyt, znw. o. Affodil.
Goutgalden, Bolt-, znw. m. Goudgulden.
Goutmaker, znw. m. i) Alchimist. 2) goudsmid.

Goutnaelde, znw. vr. Borduurnaald.
Goutplate, znw. vr. Goudplaat, bladgoud.
Goutpulver, znw. o. Stofgoud.
Goutrinc, znw. m. Gouden ring.
Goutroot , bnw. Goudgeel.
Goutschale, znw. vr. Goudschaal.
Goutschuum, znw. o. Goudschuim, halfgoud.
Goutslager, znw. m. Vervaardiger van bladgoud.
Goutsmit, Kolt-, znw. m. Goudsmid; vr. goutsmederse. — Goutsniisse, Goutsmitsampt.
Goutsnider, znw. m. Ciseleur.
Goutsl)ange, znw. vr. Gouden gesp of haak.
Goutstoffe , Kolt-, znw. vr. Grondstof van goud.
G outstrijpt, bnw. Met gouden streepen.
Gouttee, znw. m. De téén naast den kleinen toon.
Goutvaer, golfvar, bnw. Goudkleurig; ook gout-

varuwick, -verwzch.
Goutoaruwe, znw. vr. Goudkleur.
Goutvinger, . znw. m. Ringvinger; ook goutdrager.
Goutworm, znw. m. Glimworm.
Goutwortel, znw. vr. Goudwortel (plant).
GouverDaelg znw. o. Roer.
(Gouvernancie, znw. vr. Bestuur, bewind; ook
gouvernement.
Gouvernere, - eerre, -rere, -eur, znw. m. Gouverneur, bestuurder van een gewest, regent; vr.
gouvernesse, gouvernerige. — Gouverneren.
Gouw. Zie ga en vgl. gauwedief en gauwicheit.
Gouw, gou, gau, go, gooy, znw. o. Landstreek,
landschap.
Gouwdach.. Ietz. als g o u w d i n c.
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Gouwe, gouw, gou, znw. vr. en o. Weg langs
een water, kanaal, sloot; watering, sloot.
Gouwdinc, gedinge, znw. o. Gooigericht, gouw gericht.
Gouwen. Zie goudij n.
Gouwgrave, go-, -greve, znw. m. Voorzitter van
het gouwgericht. — Gouwgraveschap.
Gra, bnw. Grauw.
Grabbelen, zw. ww. tr. Grijpen ; grabbelen.
Grabbers, zw. ww tr. Hetzelfde.
Gracelijc, grase-, graci-, bnw. i) Dun, tenger.
2) bevallig, innemend. — Gracelike.
Graceltj cheit, znw. vr. Innemendheid ; welgevalligheid, gunst.
Gracht graft, znw. vr. en o. i) Grafstede. 2)
al ; stadsgracht, wal. 2) groeve, insnijding.
gracht, kana
Grachtdelver, znw. m. Graver, spitter.
Grachtwech, znw. m. Stadsgracht, de straat
langs eene gracht.
Oracle, gratie, graci, znw. vr. i) Genade, gunst,
van God ; deugd die men door Gods genade ver
jaer van graciën, jubeljaar. 2) vergunning,-krijgt;
verlof; vrijstelling van belasting en andere plichten;
gratificatie. 3) dankfeest.
Graclelijc, graci , bnw. i) Genadig. 2) door Gods
genade bewerkt; gracielike werke.
Gracieloos, bnw. Van Gods genade verstoken.
Gracioos, gratioos, gracieus, bn- r. r) Minzaam,
bevallig. 2) aangenaam, welgevallig. 3) genadig.
(}racieuse, znw. Naam van eene plant.
Gradich, gredich, bnw. Graag, hongerig (oostmnl.).
Gradnael,. gradael, znw. o. Koorzang, tusschenzang bij de mis; een boek waarin zulke liederen staan.
Graaf. Zie g r ave.
Graefdinc, -gedinc, -gedinge, znw. o. De eenmaal in 't jaar gehouden. rechtdag, die door den
graaf (of zijn vertegenwoordiger) werd geleid.
Graefgelt, znw. o. Geld waarmee afgekocht wordt
de verplichting om te graven aan den stadswal.
Grae$ser, znw. o. Graveerijzer, steekpriem.
Grae$ujc, -heit. Zie gravelitc, -heit.
Graefnede, grafe-, grave-, -nedinne, znw. vr.
Gravin.
Graefspade, znw. vr. Spade.
Grael, znw. o. Schaal, schotel, bep. de schotel
gebruikt bij de instelling van het Avondmaal, waarin
Jozef van Arimathea het bloed van den gekruisigden
Christus zou hebben opgevangen; een juweel, een
schat.
Graen, knevel. Zie g r a n e.
Gram, znw. o. i) Korrel, zandkorrel, zaad -,
graankorrel; grein; verklw. graenkjfn. 2) pit, merg,
het beste van iets; het puik, de keur; van één persoon, een talent, vernuft, kraan. 3) graan, koren.
Graender, graenre. Zie g r a n e r.
Graet graed, znw. m. en o. i) Schrede, trede;
trede van een trap, sport van eene ladder; rang,
stand; die hoochste grade, de hoogste stand, positie.
2) trap, ladder; van den grade gliden, in het ongeluk gestort worden; opgaande weg, steil pad; des
crucen g., het kruis. 3) graad, trap ; graad van bloed
-verwantschp.4)
graad als afstandsmaat.
Graet, znw. m. Vischgraat.
Graf znw. o. i) Graf, grafstede. 2)steenen doodkist.
;

-

,

— Grafstede, Grafsteen.
Graft. Zie gracht.
Grayeel, znw. o. Halsjuk.
Grage, znw., in d a c h g r a k e.
Graken, zw. ww. intr. Grauwen, schemeren (van
den morgen). — Grakinge,
Gram. bnw. Boos, vergramd; gramme wille, sin,

moet, gramschap; eene vlaag van toom; enen gram
doen, maken, iem. boos maken.

Gram, znw. m. Gramschap, toorn.
Gramachtich, bnw. Kwaadaardig.
Granarie gramm-, znw. vr. Kunst van goed

lezen en goed schrijven, van het juist gebruik der
taal; geleerdheid.
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Gramarien, gramm-, -fin, znw. m. Taalkenner,
redenaar, geleerde.
Grans, znw. vr. Gramschap, toom.
Bramen grammen. Zie v e r g r a m e n.
!

Gramheit, znw. vr. Gramschap, verbittering ; ook

gramm icheit.

Gtrammeli j o, grame-, gramljc, bnw. Vertoornd,
Grammel j cheit, grammelike .
Gramschap , -schij, znw. vr. Toom.
Granaat. Zie B a r n ate.
Grane, graen, gerne, znw. vr. Knevel, snorre-

woedend. --

baard, vooral mv.; sine granen opsteken, een - toon
aannemen ; verklw. graneljn, gaernelijn.
Graver, graenre, graender, znw. m. Graanzolder,
korenschuur.

transen, zw. ww. intr. Grommen (oostmnl.).
Granter, grenter, znw. m. Bedelaar, landlooper;
oude g., oude boef, of: wellusteling, snoeper (?).
Grapen, zw. ww. tr. Grijpen, grissen.

Gras, gars, gers, gres, gors, gaers, geers, znw. o.
Gras; ten nieuwen graze, in de lente; alseg. ende
griet, ontelbaar (als gras en grof zand): 2) grasspriet;
verklw. grasekijn; niet een g., niets hoegenaamd;
biezen, stroo; grasveld; dat erische g., dat arme
i)

agrdsche leven; gvrs, aangeslibd land, zee- of
rivierkleiland. 3) eene landmaat, vooral in Groningen.
Grasborger, znw. m. Bewoner eener voorstad.
ragen zw. ww. intr. Grazen, weiden.
Graegelt, znw. o. Weidehuur, landhuur.

Grasgroene, gers-, bnw. Grasgroen.
gres -, znw. o. en m. Tuin, lusthof;
Grasho
f
grasplein, weide.
Grashure, gars-, geers-, gors -, -huyr, znw. vr.
Hetz. als
a s ge l t. — Grashureware, hetz .
Grasich, bnw. Grasrijk.
Grasinge, gers-, gars-, znw. vr. i) Grasgewas.
2) Hetz. ars grasgelt.
Graslaat, znw. o. Weiland, hooiland.
Grasmaent, znw. vr. April.
Grasval, gars-, gers-, znw. m. Het afslaan of
afhouwen van een lid van het lichaam tfriesch).
Grasvallich, gres -, gers-, bnw. i) Afgehouwen,
van ledematen (fri.). 2) straffeloos, zonder boete. 3)
van een boedel, met algemeen beslag gelegd; van
een persoon, failliet.
Grau, graeu, Bra (z. aid.), bnw. i) Grijs; grijs
bont; bonte of grauwe cleder; van de oogen, lichtblauw. 2) grauw, donkergrijs, vooral van de kleeding;
grau monnic.
Grat e znw. o. i) Grijs bont; bont ende grau. 2)
grauwe stof, gedragen door geestelijken en geringe
lieden.
Grasbroeder, znw. m. Franciscaner monnik; vr.
graususter.
Grauheit , graeu-, znw. vr. Grijsheid.
Grauwele, znw. m. (?). Steengruis, kiezelzand;
worstelperk.
Grauwen, graeuwen, graven, zWt ww. intr. Grijs
worden, grijzen.
Grauwen. Zie gruwen.
Grauvarnwieh, -verwich, bnw. Grijs van kleur.

Grauwere,graeu-, znw. o. Bontwerk, vooral van
grijs bont. — ,(raswerker , Grauwerker
gilde
-sijs, de door de bontwerkers
te b
etalen
accijns van
door hen gebruikte artikelen; Grauwerctouwer,
grauwerker.

Grauwicheit, gnaw - znw. vr. Grijsheid.
,

Grave, greve, graef, greef, znw. m. Graaf, koninklijk ambtenaar; hij die namens den vorst de
rechtspraak leidt.
Grave, graef, znw. vr. Graaf, schop.
Grave, graven, znw. m. i) Gracht, sloot. 2) kuil.
3) graf.

Graveelachtich, bnw. Zandig.
Gravele, -veel, znw. m. Kiezelsteen ; mv., kie-

zelzand, steengruis.
Gravelja , bnw. Grafelijk.
Gravelijeheit, graef-, greef-,

znw. vr. Grafelijke
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waardigheid, ook : de daaraan verbonden rechten.
2) graafschap ; ook : de vertegenwoordigers van den
graaf. 3) het grafelijk bestuur.
Graven, Breven, st. ww. tr. i) Graven, delven;
graven na, zoeken naar iets in den grond ; iets
trachten te doorgronden. 2) begraven, bedelven;
levend begraven; als znw., begrafenis. 3) graveeren.
Graven, zw. ww. intr. Eene gracht maken, vestingwerken aanleggen.
Gravenschilt, znw. o. Eene Vlaamsche munt,
ter waarde van 24 groot.
Graver, greyer, znw. m. Graver, aardwerker. 2)
begraver. 3) graveur; ook graveraer (graveeraer).
Graveren, -eeren, zw. ww. intr. Graveeren, steen snijden, plaatsnijden.
Graveren -eeren, zw. ww. — I. Intr. Verer eren, achteruitgaan.
achteruit
— H. Trans. Benadeelen. g
Gravernie, znw. vr. Het aanleggen van aardwerken.
traveschap, greve - , graaf- , graes - , gra - , znw.
vr. Grafelijke waardigheid; znw. o., grafelijk gebied.
Gravinge, znw. vr. i) Het graven, delven. 2)
graveerkunst.
Gravinne, grevinne, znw. vr. Gravin.
Grebbe, znw. vr. Greppel, goot ; verklw. greb'
bekin.
rede, g-ree, znw. Bovengrond, grond waarin iets
groeit, (fri.) groed (in „Waard -en•Groed" ; vgl. ofri.
gred, fri. gr , gr Iwek).
Groef enz. Zie grave.
Grees. Zie gruus.
Green. Zie g r e i n.
Greenken. Zie greniken.
Greep . Zie grepe.
Gree seln, , znw. m. Greep, handvol.
ffie,
Gretfle
gm grefe, znw. o. i) Schrï (stift. 2)
priem. 3j griSie, secretarie.
Grefflén, zw. ww. tr. Griffen, ingriften.
Grey, znw. o.; greye, vr. Wil, welgevallen.
Greyen, gaan, gereiden, zw. ww. intr. Bevallen,
behagen; als znw., hetz. als grey.
Greyen,grayen, zw. ww. intr. Schreeuwen, roepen.
(rein, grain, , greine, znw. o. i) Korrel, zaad -,
graankorrel; zaad; graan. 2) paradijskoren, cardamom. 3) pit, kern; vruchtbeginsel; helmknop van
eene bloem. 4) scharlakenbes; karmijn, scharlakenrood. 5) eene soort van zijde. 6) het puik, de bloem
of keur van iets; van één persoon, een parel, een
juweel. 7) naam van een klein gewicht.
Greinen, zw. ww. tr. i) Met bloemen doorwerken. 2) roodverven.

G

Greis. Zie gruus.
}rel. Zie gr

i1.

Grollen, zw. ww. tr. Zie v e r g r e 11 e n.
Grein,

bnw. Zie g r i m.

Gremelen, zw. ww. tr. Bevlekken, bevuilen;

gremelende salve.

Gremen, boos maken. Zie v e r g r e m e n.
Gremil, gremilsaet, znw. o. Steenzaad, parelkruid.
(rommel ij e . Zie g r i m m e 1 it c.
Grammen. Zie g r i m m e n.

(rendel, greindel, grindel, grundel, grondel, -ale,

znw. m. i) Draagstok, handboom. 2) grendel, deur -

bout. — Grendelen.
(gene . Hetz. als g r e i n e, graan.

Greniken, greenken, greinken, zw. ww. intr.
Meesmuilen, grinniken.
Grenikinge, grznkinge.
torensen, •greinsen. Zie g r i n s
-

znw. m. Eene plant, potentilla.
Grope, greep, znw. m. en vr. i) Greep, het grijpen met de hand; de open vuist. 2) greep, mest
-vork.3)
omvang, uitgebreidheid.
Greppe , grzj be, znw. vr. Goot, greppel; riool.
Grasel^p a, bnw. Ontzettend, ijzingwekkend. -.

Greseljicheit.

Grown, zw. ww. tr. Doen ijzen (oostmnl.).
Grove -er. Zie grave, -e r.
Grovel, znw. m. Das, het dier (oostmnl.).
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Graveren , -eeren. Zie g r i e v e r e n.
Griedlant, znw. o. Grasland, weiland (friesch).

Drinken. Zie

Urief,geraef, znw. o. en m.i) Leed, krenking, smaad;
pijn, letsel; nadeel, last; ie grieve staen, met gevaar
dreigen ; van gebouwen, op het invallen staan; inbreuk.
2) leed als toestand, leedgevoel, droefheid ; pijri, smart.
Grei$jc. Zie g rieve 1 ij c.
Griefsalnheit. Zie geriefsamheit.
Grieken, zw. ww. intr. Aanbreken, van den dag.

-- ( riekinge.
Gr1elkijn, .ken, znw. o. Trompet. Zie go r e 11 e.
Griendinge, znw. vr. Zanderig.

Grient, griend, greent, znw. m. Zandgrond ; strook

met boomen beplant, tuin, ook: de buiten
gronden, die met rijshout (wilgen enz.) be--dijksche
zet zijn, langs de benedenrivieren.
Griet, znw. o. Grof zand, steengruis; alse gers

grond

ende griet, ontelbaar; strijdperk.

Grietman , znw. m. Overheidspersoon aan het
hoofd der plattelandsgemeente in Friesland. — Griet manschap.
Grietsele, -sel, znw. o. Egge; hark. — Griet

-seln.
Grietwaerder, -wet-der, znw. m. Opzichter en

over de gerechtelijke tweekampen.
Grievelijo, grief-, bnw. i) Bezwarend, lastig;
hoonend, smadelijk. 2) gestreng, zwaar, van straffen.
rechter

— Grievelike.

Grieven, gerieven, zw. ww. tr. Beschadigen, eene
zaak; verwonden, kwetsen, een persoon; als znw.,
kwetsing.
Grieveren, grey-, -eeren, zw. ww. tr. Bezwaren,
het iem. lastig maken; benadeelen.
Grifelen, zw. ww. intr. Glimlachen, gniffelen.
Griffel, greffel, griffieel, -ele, znw. vr. i) Schrijfsti ft. 2) ent.
Gri f$e. Zie greffie.
Griffier, znw. m. Griffier.
Griffoen, znw. m. Grijpvogel, een fabeldier; gier;
mv., de Grieken (in den Trojaanschen oorlog); eene
zilveren munt. — Grifoensilver..
Grifte, znw. vr. Gegraven vaart.
Griften grichten, zw. ww. tr. Met grachten om
-gevn.

Grijn, znw. m. Grijns; grijnslach; grijns, mom-

aanzicht.

Grijp, grije, znw. m. Hetz. als griffoen;
vogelgom J/ ; naam van eene munt.

greniken.

(}rinse, znw. vr. Mom, grijns, grins.
Grinsen, grenen, greinen, zw. ww. intr. Grijn-

zen ; grimmig zijn

; brullen, huilen, van een dier.

Gripelipcheit, znw. vr. Roofzucht.
(ripen, st. ww. tr. i) Grijpen, pakken. 2) opvat-

ten, beginnen te gevoelen, eene aandoening; n#í,
berou, heet g. ; in den sinne g., een plan opvatten.

ripende, deelw. bnw. Roofgierig.
Griper znw. m. Roover, geweldenaar.
Gripich, bnw. Roofzuchtig. ..
Gripinge, znw. vr. Het grijpen; rooverij, ge-

weldenarij.

Grippe. Zie greppe.
Grippelhant, znw. vr. Grijpklauw.
(krippen, -inge (oostmnl.). Zie g r i p e n, -i n g e.
Grisaert, znw. m. Grijskop, paai.
Grisecom, znw. Aardrook, duivekervel (plant).
Griselen, zw. ww. intr. Gruwen.
Griselijo, bnw. Afgrijselijk, griezelig. — Griselike.
Grisen, st. ww. onpers. en intr. Afgrijzen hebben,

gruwen.

(risen, zw. ww. intr. i) . Grijnzen ; uitvaren; den

muil opensperren;

den neus optrekken. 2) grijnslachen.

Grisen, zw. ww. intr. Grijs worden, grijzen.
Grisicheit, znw. vr. Grijsheid.
GrisiD e, znw. vr. Het grijnzen; grijnslach.
Grits8 . Zie grietsel.
Grobben, zw. ww. intr. Grabbelen, schrapen.

vroede, znw. vr. Groei, wasdom; aangeslibd land
boven vloedhoogte, waarop al iets groeit.
Groef. Zie grof.
Groef haec, znw. m. Steekpriem met eene kromme
punt.

Groeft, deelw. bnw. Gegroefd; gedreven, geci-

seleerd.

Groeyelije bnw. Groeikracht hebbende. —
Groeyelijcheit.
Grob en groyen, zw. ww. — I. Intr. i) Groeien;

t, omvang, getal; g. ende bloeyen.
wassen in krach
2) groenen. 3) g. in, genot van iets smaken, behagen scheppen in. — II. Trans. Doen groeien, voort -

brengen.

Groeynisse, znw. vr. i) Groei, spruit, plant. 2)

groenheid.

Groeysam, -saem, bnw. Groeiend en groenend,
— Groeysamheit.
Groeysel, groysel, znw. o. Wat groeit: spruit;

welig tierende.

Glrjplam, bnw. Verlamd, van de hand (friesch).
Grijs, bnw. Grijs; int grise keren, van haar;
vaal, van de gelaatskleur.
Grijs, znw. — I. znw. ml. Grijsaard. — II. znw. o.

Groene, gruene, grone, groen, bnw. t) Groen;
groene Donderdag, witte Donderdag (oostmnl.). 2)

Grijs bontwerk.

jeugdig,

Gril ,

grel, bnw. Opvliegend, driftig.

Grille, znw. vr. Gril, kuur (z 6de eeuw) ; sine

grillen togen, zijn kunsten vertoonen.

Grillen, zw. ww. intr. Grommen.

Grim 1 grein, bnw. Grimmig, boos, toornig.
Grime, znw. Masker.
Grimen, zw. ww. tr. Bevuilen, zwart maken; zie

b e g r i m e n.
Grimme, znw. vr. Grimmigheid, verbittering.
Grimmeljjc, grem-, bnw. Grimmig. — Grim

-

melike.

Grimmen, gremmen, zw. ww. intr. i) Toornig
zijn, woeden; wrokken, mokken; als znw., spijt;
woede; wrok; rondloopen als een bezetene. 2) grijns.
lachen. 3) brullen, loeien.
Grimmich, bnw. Verbitterd, grimmig.
Grimminge, znw. vr. Woede, grimmigheid.
Grinds grant, znw. vr. Uitslag, schurft. --Grin-

eit.
dich, grindich

.

Grindel. Zie grendel.

(brine, znw. vr. Vermomming, schijngelaat.
Grinen. Zie g e r i n e n.
Grinen, st. en zw. ww. intr. i) Schreien, krijten;
huilen; brullen, brieschen, van een dier. 2) grijnzen,
grijnslachen. — Grininge.

loof.

frisch; onervaren; versch, van spijzen, tegenover ingelegde, gerookte enz.
Groene, grone, gruene, znw. o. Groen, de kleur;
het veld, de wei; loof, kruid; groente; stoffen van
eene groene kleur.
(Groenen, zw. ww. intr. Groen worden; groen
zijn; in het blad staan, van boomen.
Groen(e)vieseher, znw. m. Hij die verscVe visch,
ook: zoetwatervisch, verkoopt.
Groenheit, gruen-, znw. vr. i) Het groen zijn
de groene kleur. 2) frischheid; jeugdigheid, frissche
kracht. 3) loof, groen gewas. — Groenicheit.
Groeniaert. Zie grongaert.
Groeninc, znw. m. Naam van een appel.
Groense. Zie groese.
Groensel, znw. o. Eetbaar loof, groente.
Groenel, znw. o. ,Groenvink.
Groententers, znw. m. mv. Bende plunderaars
(in 1451 in Vlaanderen).
Groenswerde, -weerde, -waerde, znw. vr. De
begroeide bovengrond of aardkorst, ook: terrein,
maaiveld.

Groente, znw. vr. Groene kleur, groenheid.

Groenvaruwieh, -vet-wick, bnw. Groen van kleur.
Groenvisch, znw. m. Versche visch, zoetwater -

visch.

GROOT.231

GROEPE.

Groepe, grue^e, grote, groojb, znw. vr. Greppel,
goot.

Groese, gruese, znw. •i) Het jonge groen; graszode. 2) weiland. 3) afgesneden gras.
Groe8evolt f oes-, znw. o. Grasveld, weide.
gnoes -, znw. vr. Laag en vrucht.
Groesewaer
baar weiland.
Groete, gruete, znw. vr.; groet, znw. vr. en m.
i) Groet, begroeting; sonder g., met eene vijandelijke
gezindheid; die hemelsche g., de hemelsche geluk zaligheid. 2) vijandelijke aanval.
Groeten, grueten, groten, zw. ww. tr. i) Opwek
rechte aanspreken (saks., fri.).-ken,uitodg.2)
3) groeten, begroeten; sonder g., met eene vijandelijke gezindheid; den lach g., het daglicht begroeten; ook: den dag aankondigen; met God als ondw.,
zegenen ; als znw., groet, begroeting. 2) aantasten,
aanvallen; bestoken, een land.
Groetenisse, znw. vr. Groetenis, groet.
Groeter, grueter, znw. m. Hij die groet; wijs

-vinger(d.)
7Groetinge, znw . vr. Groet.
Groeve grove, znw. vr. Kuil, vore, geul, sloot,
greppel; graf; begrafenis.
Groeven, groven, grouven, zw. ww. — I. Intr.
Eene groeve, insnijding, uitholling maken. — 11.
Trans. i) Doorboren, een gat in iets maken. 2) graveeren.
Groever, znw. m. Hij die gaten in planken boors.

Groeveren, -eeren, zw. ww. tr. Graveeren, in

metaal of steen bearbeiden. -- Groeveringe.
( rof groef, groef, gerouf, bnw. t) Dik, zwaar;
zwaar, van de stem. 2) zwanger. 3) groot, over
vloedig, groot, zwaar, van onaangename aandoeningen ; sterk. 4) grof, niet fijn; van zaken, grof,
ordinair; van personen, plomp, onbeschaafd ; ook:
zinnelijk; als znw., lomperd, onbeschaafd mensch.
5) lomp, beleedigend.
Grof, bijw. t) Dik, 2) groot. 3) grof. 4) "sterk, in

hooge mate.
Grofachtieh, bnw. Niet bijzonder fijn.
Groffel . Zie geroffel.
Grofgrein, gro-, znw. o. Halfzijde; ook: kamelot.
Grotheit groef-, znw. vr. i) Dikheid. 2) grofheid, van stoffen. i) onbeschaafdheid, plompheid;
ook:rvleeschelijke gezindheid.
oflike, grouf-, grope-, bijw. i) In hooge mate,
overvloedig. 2) op eene plompe wijze.
Groflivich, bnw. Zwaarlijvig.
znw. m. Grofsmid, smid van groote

a

iji^ zeren voorwerpen.

Grofstemmich, bnw. Met eene zware stem.

Grofweiten, bnw. Van grove weit gebakken.
Grogneren . Zie g r o n g e r e n.
Groll en, zes. ww. intr. Grommen, pruilen.
Grom, gnome, znw. o. Ingewand, vischgrom.
(bromel, gruwel, znw. Graveel, kleine steentjes
in de blaas.

Grommen, zes. ww. tr. Van grom ontdoen, schoonmaken, visch. - (brommer.
Grommen, grummen, zes. ww. intr. i) Grommen.
2) brullen. -- Gromminge (grumnzinge).
Grondel. Zie grendel.
Grondel(e), znw. vr. Grondeling.
GGrondelen, zw. ww. intr. Den grond raken.
Grondeljj c, grand-, bnw. Grondig.
Grondelike, grund , bijw. i) Tot den grond toe.
2) in den grond, grondig.
Grondeline, znw. m. Grondeling.
Grondelinc, bnw. Volkomen, volledig.
Grondeloos, bnw. i) Grondeloos, bodemloos. 2)
onuitputtelijk. 3) onverzadelijk. — Grondeloosheit,

Grondelosicheit.

Grondeloos, bijw. i) Geheel en al, grondig. 2)

onmetelijk. --

Grondelooslike.
Gronden, zw. ww. — I. Intr. Den grond raken.

— II. Trans. z) Peilen, onderzoeken; doorgronden.
2) wettelijk in het bezit stellen van iets.

Grondenaer, znw. m. Grondeigenaar.
Gronder, znw. m. Onderzoeker.

Gronderen, -eeren, zw. ww. — I. Trans. Peilen, onderzoeken ; doorgronden. — II. Intr. Doordringep in iets. -- Gronderinge.
Grondich, bnw. Volmaakt, volkomen.
Grongaert, groniaert, groeniaert, znw. m. Brompot, knorrepot; als bnw., grommig; ellendeling, beroerling.

Grongeren, -eeren, ook grongen, zw. ww. intr.
i) Grommen, brommen. 2) brullen, brieschen, van
dieren.
front grunt, znw. m. x) Grond, bodem; te gronde
en, naar de laagte gaan ; der hellen g.,
gaen, zink
het diepste der hel; der herten g., het diepste van
het gemoed; Bonder g., bodemloos, grondeloos, oneindig; ook: tot in het oneindige; grond. 2) diepte
eener zaak; grondslag, oorsprong; te gronde, tot op
den grond der zaak; geheel en al ; uten gronde,
volkomen; oorspronkelijk; van gronde, geheel en al;
comen van gronde, zijn oorsprong nemen; van g. te
g., zonder uitzondering. 3) het fijne, de bijzonderheden eener zaak. 4) binnenste, gemoed ; gemoedsstemming. 5) grondvest, grondslag. 6) aardlaag, humus ; stuk grond, erf, grondeigendom.
Grontbale, znw. m. Vloerbalk.
(rontbree, znw. m. Val, het wegvallen van
grond uit den oever (vooral in Zeeland) ; ook grontbrexem.
t ronteijns -co, znw. m. Grondbelasting, grond;

rente.

Orontdam, znw. m. Dam.

Grontdelinge, znw. vr. Verdeeling of scheiding

van landerijen, van onroerende goederen.
Grout eet, znw. o. Grondeigendom.
Groothere end-, -heer, znw. m. Landheer.
Gronthert?ch, bnw. Hartgrondig, innig.
Grontiser, -zseren, znw. o. Puthaak.

Grontootmoedich, bnw. Nederig van hart; of:

door en door nederig. --- Girontootmoedicheit.

Grontplate, znw. m. Planken vloer.

Grontrente,- znw. vr. Grondrente.
Grontrike, bnw. Van een rijken inhoud, vrucht-

baar.

Glrontroeren, znw. o. Het aanraken van den
grond, het in beweging brengen van iemands gemoed.
Grontroeringo, -rueringe, -roere, -ruere, znw.
vr. Het aan den grond raken van een schip; stranding; g. doen, stranden; beslag door den landheer
gelegd op goed, dat door een ongeluk met een wagen of door eene zeeramp met den grond in aanraking kwam.
Grontschale , znw. m. Doortrapte booswicht.
Grontscheidinge, znw. vr. Hetz. als g r o n t-

delinge.

(frontsop, znw. o. Bezinksel, drab.

Grontswaerde, znw. vr. Begroeide aardkorst.

Groutvestinge, znw. vr. Grondvest, fundement.

Grontwale, znw. vr. Gat door den vloed gesla-

gen in een dijk.

Grontwerc, znw. o. Fundement.
Grontwater, znw. o. Het overtollige water van

weide en veld.

Grontwortel, znw. m. Grondoorzaak.

(roofde . Zie grove d e.

Groop. Zie grope.
Groot, groet, grot, groyt, bnw. --- A. Van personen. i) Groot, van lichaamsbouw, niet uitsluitend
lang. 2) groot, machtig, aanzienlijk, verheven; g.
moet enen, hoog aangeschreven bij iem.; als bijnaam
van vorsten; enen g. maken, iemands naam verheffen; groot, in eene soort die niet deugt; een groot
sondare ; groot in eigen oog, grootsch ; g. van worden,
een hoogen toon aanslaande. 3) dik, van lichaam,
ook door zwangerschap; g. van (niet) kinde, g. (met
kinde) gaen. 4) in groot getal aanwezig, talrijk. 5)
op jaren gekomen, oud; grote vader, moeder; als
bijnaam, Jacob die grote, de oudere. 6) g. ende smal,

2.

GUDSEN.

3 2GROOT.

iedereen ; g. no clene, niemand.B. Van zaken.
i) Groot van omvang, afmetingen, inhoud enz.; g.
geel, waren die groot van stuk zijn, die bij het stuk
worden verkocht ; groot, sterk, hevig, erg; gewichtig; erg, zwaar, van ziekten en natuurverschijnselen;
edel, van daden ; groot, afdoend, van rechtsgronden
en redenen; g. i jt, hoog tijd. 2) kostbaar, fijn. 3)
dik, van lichaamsdeelen en voorwerpen ; die Irene g.;
hoog, gezwollen, van water; vol, van het gemoed.
4) aanzienlijk, hoog; grote geborte. s) veel, bij gelds.
waarden. 6) g. ende smal, alles zonder uitzondering;
g. no clene, niets.
Groot, znw. 0.; in groots, in het groot.
Groot, bijw. Zie grote.
Groot, znw. m. Naam van een muntstuk; verklw.
grotekj/n, -ken, grootgen.
Grootachtich , groit-, -echtïck, bnw. i) Een beetje
dik. 2) voornaam doende.

Grootbaerdich, -borstich, -bukich, -hovet^
-lichamich, -nasich, -orich -rnggich, -ton-

g1'ch, bnw. Met grooten, dikten, rangen, bree-

den enz.

Grootbarende, - barent, bnw. Blufferig.
Grootdadich, bnw. Groote daden verrichtende.
—

Grootdadicheit.

Grootevel > znw. o. Beroerte; vallende ziekte.

Grootgen. Zie g r o o t, znw.
grootte.. 3)1^
groot.
Grootheit , znw. vr. z Dikte. 2
)1^

heid, aanzien. 4) grootschheid, trots.

Groothere , grote -, znw. m. Grootvader.
Grootherticheit, znw. vr. i) Zielegrootheid. 2)

trotschheid, hooghartigheid.
Grootlike. Zie grotelike.
Grootmachtich, bnw. Zeer aanzienlijk; als znw.
mv., de grooten der aarde.
Groothaken, zw. ww. tr. Verheerlijken. — Grootmakln e.
Oroolmeester ,znw. o. Grootmeester, eener geesteli'ke orde.
GrOotmeesterige, - *meesteresse, znw. vr.

Bestuurster eener geordende vereeniging.
Grootmoedich, bnw. i) Groot van karakter. 2)
trotsch, hooghartig; overmoedig. — Grootmoe -

dicheit.
Grootpoger,

joicker, - reder, - spreker, znw.

-

m. Pocher, grootspreker.

Grootech, bnw. Trotsch. —

Grootschhoit.

Grootsdeels, bijw . Grootendeels.

Grootschip, znw. o . Zeeschip . -- Grootschipper.
,

Grootsinnich, bnw. Scherp van verstand.
Grootsprake, znw. vr . Grootspraak.
Grootswaert, -waerde, znw. vr. Iets van de
van een groot.
Groottidich, bnw. Hoog bejaard.

waarde

Grootvrouwe. Zie g r o t e v r o u w e.
Grootwerdich, -weerdich, bnw. In hooge eer

zijnde,

van een ambt.

Grope, grifte, groeiben (oostmnl.), znw. m. Vaas,

pot, ketel. — (,tropenmaker, -meker.

Gros, bnw. Grof, groot, zwaar.
Gros grosse, znw. o. i) In gros, in 't groot.
2) de inho
ud in hoofdtrekken; tgrosse ; in gros, in
hoofdtrekken, in het algemeen.

Grosser, znw. m. Grossier; hij die in het groot
iets doet; der sondes grosser.
GrossereII - eeren, zw. ww. tr. i) In het groot
schrijven, ook: in het net schrijven (tegenover „mi
-nuter").2ih
groot verkoopen.
Grosserie, znw. vr. Grof werk, o.a. grof goud
-smidwerk.

Grot. Zie groot.
(}rote, munt. Zie groot, znw.
Grote, groot, bijw. Zeer veel; cleine no g., g. no
smal, in geenen deele, in 't geheel niet; g. ende
smal, geheel en al.
Grotel g e, bnw. Groot, hevig.
Grotelike, goot-, bijw. i) Grootelijks, zeer. 2)

met ingenomenheid, met de eer aan iemands rang
verschuldigd.
Groten, zw. ww. — I. Trans. i) Groot maken,
verheerlijken. 2) de grootte van iets schatten, begrooten. — II. Intr. Groot worden, vooruitgaan.
Grotevrouwe, znw. vr. Grootmoeder.
Groticheit, znw. vr. i) Grootte. 2) grootheid.
Grotin e, groott-, znw. vr. Begrooting, taxatie.
Grou. Zie grau.
Grout. Zie grof.
Grouw-. Zie gruw -.
Grouwen , grauwen, zw. ww. intr. Snauwen,
grauwen.
Grove. Zie groeve.
Grove, znw. vr. Drek, uitwerpselen; ook grove

urine.

Grovede, groo, j de, znw. vr. Dikte.
Groveli ke. Zie g r o f l i k e.
Groven, zw. ww. intr. Dik, stevig worden. —
Grovinge.
Grovicheit, znw. vr. i) Dikheid, zwaarheid; mv.,
grove, onverteerbare deelen. 2) onwetendheid, onbeschaafdheid.
Gru. Zie gruw.
Grunt. Zie g ron t.
Grunte, znw. (oostmnl.). Grondeling.

Grnpel, çruytel, znw. (oostmnl.). Puist. — Gmpelich, -heit.
Grunselen, g om-, zw. ww. intr. Grommen,

brullen.
GruseII gruysen, zw. ww. intr. (oostmnl.) Vreezen.

, gruselinge (oostmnl.). Angst.
Grusinge
G1 Ate, gruut, gruyt, znw. vr. Gruit, eene stof

voor het brouwen

de gruit.

van bier gebruikt; het recht van

Gruten, gruyten, zw. ww. tr. Het mengen van

gruit in (het brouwsel).
Grutenaer . Hetz. als g r u t e r.
Gruter, gruyter, znw. m. De persoon belast met
de levering van de gruit en de menging er van in
het brouwsel.
Gruterkijn, znw. o.- Eene kleine munt.
Gruus, gruis, groys, grein, grees, greens, znw. o.
i) Gruis, grof zand, kiezelzand. 2) grof gemalen koren; zemelen, iets van weinig waarde.

Grunt. Zie grute.

Gruutampt, -amt, znw. o. Het opzichterschap
over de gruit.
trustbier, gruyt-, znw. o. Bier met gruit bereid.
Gruutc' ns, znw. m. Accijns op de gruit.
voor gruit,
rs
(}tuut èlt ruw. o. Geld verschuldigd
rui
de B
op
ook: accijnssgruit.

Gruuthuus, gruithuis, znw. o. Huis waar gruit
bewaard en verkocht wordt.
(ruutcamere, znw. vr. Hetz.; ook: de kamer
waar gruit wordt gemengd.
Gruutmeester, znw. m. Hetz. als g r u t e r.
(muntrecht, znw. o. Recht betaald van de gruit.

Gruutstat. Hetz. als g r u u t h u u s.

Gruw , gru, znw. m. Afkeer, afgrijzen; gruwel,
ijselijkheid.
Gruwel, gruël, znw. m. Schrik, afgrijzen.

(nawelen, gruëlen, grouw-, grauw -, zw. ww.
onpers. i) Gruwen, afgrijzen of afschrik hebben van.
2) bezorgd zijn voor.
grouw-, gruëljc, bnw. Afschuwelijk.
— GrIIwel
w C, é
Gra eljch t.
Gruwelnisse, znw. vr. Afgrijzen.
( ruwelike, bijw. i) Op eene schrikwekkende

wijze. 2) met afgrijzen, schrik, vrees.
Gruwen, Brouwen, zw. ww. onpers. Hetz. als

g r u w e 1 e n.

hachelen, gagel-, gukel-, zw. ww intr. i) Smaad
-worden
richten tot (met na). 2) goochelen.
Guchelinge, znw. vr. Hoon, bittere spot.

Gnchte. Zie g i c h t e.
Gutsen, zw. ww. intr. Stroomen, overstroomen.

— Gudsinge.
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(Altlij n, Zie goud ij n en gulden.
Gale, geul, gull, znw. m. Hengst; oude knol,
bonk.
Gullen, znw. o. Kleine kabeljauw óf: schelvisch.
GAls 2 bnw. Gulzig, vraatzuchtig. -- Gulsheit,

Gust. Zie g o e t.
Guf, bnw. Verkwistend, overdadig. — Gufheit,
(nffelike.
t nelen. Zie g u c h e 1 e n.
Guit, gout, znw. m. Guit.
Guiten, goiten, goten, zw. ww. intr. Spotten, den

Gulselike.
Gulsenaer, znw. m. Gulzigaard.
Gulsich, bnw. Hetz. als g u 15;

gek steken (met).
Gukelare. Zie gokelare.
Guide. Zie g i 1 d e; ook: complot, samenspanning.
Guide, znw. vr. (oostmnl.). Betaling; g. of recht
doen, iem. voldoen of onschuld zweren; rente, inkomen; betaling in vaste termijnen, grondrente. —
Gulddaeh, gulch, vervaldag eener rente.
Gulden, ww. Zie gelden.
Gulden; bnw. Zie goud ij n.
Gulden; -fin, znw. m. Naam van een oorspronkelijk gouden, later zilveren munt; gulden van Florensen, florijn.
Galdendoec, znw. o. Goudlaken.
t olden j aer, znw. o. Jubeljaar.
Galdenwert, gum-, gul-, znw. vr. De waarde
van een gulden, de gulden in den handel.

ook als znw.
gulzigaard; ook: met graagte gebruikt, van spijs. —

Gulsicheit.
Gumme. Zie g o m m e.
Gunnen. Zie g o n n e n.
Gupe, znw. vr. Onderkleed.
uurdel. Zie gordel.
Gursem, -heit. Zie g o r s e m.
Guse, ruw. vr. Een gezicht dat men tegen iemand
trekt.

Gust, bnw. Onvruchtbaar, nog niet gedragen
hebbende, van koeien.
Gutterose,. znw. vr. Belroos.
Gooch, gulch, znw. vr. Hetz. als g u s e.
GuWe, znw. Kaak, kinnebak; kieuw.

H.
Ha, tusschenwerpsel van verwondering en ver

-

rassing.

Haben, zw. ww. intr. Happen, bijten naar; van
honden,. keffen.
Habber y1. Hetz. als h a l s b e r g o e 1.
abel.
Kabel.
Habjt. Zie a b ij t.
Kabilement, znw. o. Kleeding.
Habitakel, znw. o. Woning.
Habitueeren, -tuweren, zw. ww. tr. Kleeden.
Haboardaen, znw. Stokvisch.
Hackie, haetse, znw. vr. Bijl, strijdbijl.
Haphg elan. Zie hagelen.
Hachte. Zie a c h t e.
Haehte, haechte, hackt, achte, znw. vr. t) Ge vangenschap, hechtenis; boeien, gevangenis. 2) gevaar, hachelijke omstandigheden.
HaChtels, znw. o. Gesp, haal, broche. Zie he c s e 1.
Nachten.. Zie achten.
Haehten, achten, hechten, zw. ww. — I. Intr.
Zich hechten aan. — II. Trans. i) Vasthechten, vastmaken. 2) gevangen nemen of houden, opsluiten.
Hachtinge, achtinge, znw. vr. Beslaglegging, ge
-vangemi.
Nachtmoeder, znw. vr. Koliek (oostmnl.).
(oostmnl.).
Kijver,
twistzoeker
znw;
m.
Hadelaer,
Nadelen, zw. ww. tr. Kibbelen, twisten (oostmnl.).
Haderl c , haderec, badree, hederic, znw. m. Naam
van een onkruid.
Hadernetele, heder-, znw. vr. Brandnetel.
Haeehboeke, -buecke, znw. m. Kornoeljeboom. —

Ue

Haechboecboom.
Haeehdisse. Zie h a g e t i s s e.
Haeehdorn. Zie h a g e d o r n.
Haechdroese, -drois, znw. Klier; ook: eene be-

paalde onderbuiksklier.
Haefdieh, bnw. In goeden staat, in orde.
Haefli -meester. Zie ha v e 1 ij c, -meester.
Haefseh. Zie a e f s c h.
Haeybeten, bnw. Door een haai gebeten; ver
geschonden, van haring.
-minkt,
$aoye, haey, znw. m. Haai. Zie t a n t h a e y e.
Haeyen , aeyen, ayen, nayen, zw. ww. tr. i) Begeeren, verlangen. 2) verdragen, verduren.
Haec. Zie hake.
Haecaehtich, °-echtich, bnw. Als een haak, krom.
Haecbusse, hake-, haech-, -bus, znw. vr. Handbus, vuurroer.

e,

Haeegaern, -gas-n, znw. o. Rand aan de breedte
van een stuk laken.
Haeese. Zie a e x.
Haeate 2 haect, bnw. Van een haak voorzien.
Hael, hale, znw. vr. en o. Ijzeren hengsel, ketel
schoorsteen.
-hakinde
Hael, bnw. Uitgedroogd, dor, schraal.
Hael , bnw. Verborgen, heimelijk (oostmnl.).
Haelleehter. Zie h a l c h t e r.
Haelsoene, ael-, -zone, znw. vr. Een geschenk
waarmede men iemand omkoopt.
Haem, haemmaker. Zie ham e.
Haemrepe, -ree', znw. vr. Riem aan een lederen halsjuk van dieren.
Haen. Zie h an e.
Haen (oostmnl.). Hetz. als h a v e n, hebben.
Haen zw. ww. intr. (oostmnl.). Hangen.
Haenlalke. Zie h a n e n b a l k e.
Haenoraet. Zie h a n e n c r a e y.
$aer. Zie hare.
Haer, hair, hare, znw. o. i) Haar van het men.
schelijk en dierlijk lichaam; zijn heser lieti wassen,
als teeken van rouw; dat hoer sliten, zich de haren
uittrekken, van wanhoop; heser van den bont, geneesmiddel tegen hondsdolheid; het gaet hem (een
misdadiger) te Nude ende te hare, aan het leven ;
dat hoer roken, jlucken, zich zelf of iemand anders
de haren uitrukken; gelu h., blond haar; kersj5 h.,
krul haar; grau, gris h., grijs haar; het haar van
kleederen; eene kleinigheid, eene nesterij; niet een
heser, niet van enen hare, volstrekt niets, volstrekt
niet. 2) wol.
Haer, pij. Zie hare.
Keer, heer. Zie h e r e.
Haer, leger. Zie he r e.
Haer, bijw. Zie here.
Haeraehtich, hair-, bnw. Met haar begroeid.
Haerbringen. Zie h e r b r i n g e n.
Haereheit. Zie arch ei t.
Haerde. Zie h e r d e.
Haerden. Zie herden.
Haerderen. Zie har deren.
Haerdieheit. Zie h a r d i c h e i t.
Haerdinge. Zie aerdinge.
Haerdoec, znw. m. Weefsel uit haar, haren doek.
Haerendetare. Zie h a r e n t a
ook hareljc, heser-, bore-, hoir-, onbep.
vnw. Ieder hunner, elk van hen; ook: elk van beiden.
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HAERCOMEN.

HAKEN.

$aercomen,•comste. Zie he r c o men, -c o m s t e.
Haercroke, znw. m. Haartooi, pruik.
Haercrnlle, -trol, znw. vr.. Krul.
$aerlantseh, bnw. Inheemsch.
Haarlije. Zie haergelijc.
Haerlie, bnw. Stemhebbend. Vgl. h aren.
Haerm. Zie arm.
Haermaher, znw. m. Haarwerker.
Haermen. Zie hermen.
Haernaseh. Zie h a r n a s c h.
Haernisse. Zie h e r n e s s e.
Haerploehen, ftlucken, zw. ww. intr. Iemands
haar uittrekken ; ook : iemand bij de haren trekken.
— Haerplochinge.
Haerrisinge, znw. vr. Het uitvallen van het haar.
Haerropen, eroj5en, haroten, zw. ww. intr.
Hetz. als haerplocken.
$aerschare, znw. vr. Schaar om schapen te scheren.
Haerseharen, haert-, zw. ww. tr. Martelen, pij nigen.
$aerseheren, st. ww. Het haar snijden of knippen.
Haersneppe, znw. vr. Haarsnip, strandloopertje.
$aersnoer, znw. o. Haarband.
Haerstede, znw. vr. Begroeide plek op het
menschelijk lichaam.
Haert. Zie hart.
Haert, haard, en de samenst. Zie hert.
$aert, bnw. Gehaard.
Haertant, znw. m. Scherpe tand.
Haertien, st. ww. intr. Hetz. als haerplocken.
Haertoe. Zie hertoe.
Naerts , egel. Zie h e r t s.
Haertstede. Zie h e r t s t e d e.
Haervlecht, hair-, znw. Vlecht.
Haerwever, znw. m. Maker van haren kleeden.
Haerworm , znw. m. Haarworm; ook: schurftachtige huiduitslag.
Naes. Zie h a s e.
Haesch. Zie h e e s c h.
Haeshont, znw. m. Eene soort van hazewind;
win/honden ende hiseshonden.
$aessac. Zie a e s s a c.
Haessene, heessene, basen, znw. vr. Kniepees.
Haessenen, hasenen, kiesenen, zw. ww. tr. De

HaeStigen, zw. ww. intr. Zich haasten.
Haestinge, znw. vr. i) Haast, spoed. 2) bespoe.
diging, het verhaasten van iets.
Haeswinde. Zie h a s e n wint.
Haet, bnw. Gehaat. Vgl. h a t.
$aet. Zie h a t e.
Haetsoh heetsch, bnw. i) Nijdig. 2) gehaat.
Haetsehap, act-, znw. vr. Haat; mv., onaangenaamheden.
$aetsemeren. Zie a c h e m e r e n.
Haf, znw. o. Zee, oceaan.
$affen, zw. ww. intr. Aangaan over iets, kabaal
maken.
Haffenen, zw. ww. tr. In orde brengen, opknappen. Vgl. havenen.
Haffenen, zw. ww. tr. Ophijschen.
Haf teel, znw. o. Houweel.
Haften. Zie h a c h t e n.
Haftich, bnw. Kloek, flink.
Rage, hagen, znw. m. en vr. Haag; bosah van
laag hout, van doornstruiken; ook: doornstruik.
$agebesie, znw. vr. Braambes.
HBgebusse. Zie haecbusse.
Hagedoehte, age-, haech-, ave -, aue., -docht,

kniepezen doorsnijden van (een paard).
Naest, bnw. Haastig, snel, voortvarend.
haeste, bijw. i) Haastig, schielijk. 2) snel,
spoedig, dra; also h. als, zoodra; so haest niet - of,
niet zoo dra - of.
kaste, Naest, aeste, znw. m. en vr. Haast,
spoed, overijling; quade. h. es al onskoet, haastige
spoed is zelden goed.
, bnw. i) Vlug, snel, voortvarend. 2)
haastig, overijld. 3) onverwacht, plotseling.
aeste-, haste-, bijw. z) Haastig, over.
ijld. 2) schielijk, snel; plotseling; also h., zeer spoedig; also h. als, zoodra. 2) op eene verkwistende wijze.
bijw. Schielijk, spoedig; plotseling,
onverwachts; niet so haestelinge - en, niet zoo dra - of.
hasten, aesten, zw. ww. — I. Intr.
Zich haasten, voortmaken. — II. Trans. i) Verhaasten, bespoedigen, iets. 2) tot spoed aanmanen,
iemand. — III. Wederk. Zich haasten; haast hebben.
hastich, aestich, bnw. A. Met een pers.
als ondw. i) Gehaast, haast hebbende. 2) haastig,
gejaagd, voortvarend, snel handelende. 3) opvliegend,
driftig. 4) spilziek, verkwistend. — B. Met eene zaak
als ondw. i) Haastig, overijld. 2) snel, vlug; haestige
wet, snel werkende justitie. 3) plotseling, onverwacht,
snel opkomend ; haestige dooi, siecie, beroerte, ook:
pest.
past-, znw. vr. i) Haast, snelheid,
voortvarendheid; h. van, haast met; enen h. doen,
korte metten met iem. maken; in eenre h.,
een
oogwenk. 2) overhaasting, onbedachtzaamheid; h.
doen, iets overijlds doen; het gulzig naar binnen
slokken van spijzen. 3) toom, drift. 4) spilzucht.

Naest,

Haeste,

Haestelie
Haestelike,

Raestelinge,
Haesten,

Haestich,

$aesticheit,

in
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znw. vr. Onderaardsch gewelf, krocht ; hol, krot,
spelonk.
hagen -, haech-, -doorn, znw. m. i)
Dorenhaag. 2) hagedoorn, meidoorn.
znw. o. Laag hout, kreupelgout.
pegel, znw. m. Hagel; hagelbui. — $

Hagedorn,
Hagehout,
aHagel ,
gelachtich.
Hagelen, hachelen, hachgelen, haglen, kegelen,
zw. ww. onpers. Hagelen.
Hagelgans ook haelgans, znw. m. Wilde gans.
Hageleruus -cruys, znw. o. Ijzeren kruis op
een langen paal (oostmnl.).
Hagelslaap, znw. m. Hagelslag, hagelbui.
Hagelsprake, znw. vr. Volksvergadering(Drente).
SagelsteeII -stein, znw. m. Hagelsteen, hagelkorrel.
Hagelvier, -vuur, znw. o. Een op een bepaalden
'

dag ontstoken vuur ter eere van een heilige of ter
herinnering aan de eene of andere kerkelijke gebeurtenis.
heg/i , znw. vr. Slechte munt.
zw. ww. intr. Behagen.
poorter, znw. m. Burger eener
stad, die daar buiten woont; buitenpoorter.
znw. o. Kleinere voorstelling en feest
eener rederijkerskamer, tegenover „landjuweel ".
znw. vr. Hagedis.
znw. vr. Heks, tooverkol.
Zie a v e t r o n c.
tusschenw. Ach!
Zie h a e y e n.
znw. Waarschijnlijk: Geheel of gedeeltelijk door duinen ingesloten gronden.
znw.o. mv. Landen in gedeelten van Zeeland, die vrij waren van dijklasten.
Zie h a c k e.
znw. m. Kleinhandelaar, vooral in samenstellingen; hac comt immer an sin gemat, soort
zoekt (vindt) soort.
znw. m. Houw, steek; den A. werpen op
enen, het op iem. gemunt hebben, iem. de schuld
van iets geven.
Zie h a c k e b e r t.
haec, znw. m. Haak; verklw. haecsk na
(haex-), hakelkijn ; sprw. het tromt vroech dat te
hake sal (nl. dogen), men moet iem. in zijn jeugd
leiden, later baat het niet meer.
haecke, znw. m. Zandplaat.
znw. o. Hetz. als h a e c g a e
znw. o. Lompen, vodden, oude plunje.
zw. ww. intr. Met het houweel werken,
spitten, graven.
zw. ww. intr. Vurig verlangen, naar iets
haken; als znw., begeerte; h. na, omme.V gl. ha eye n .

Hagemunt,
Hagen,
Hageporter,
Hagespel ,
Hagetisse,
Hagetisse,
Hagetronc.
Hahay,
Hayen.
Hayman,
Haymanslanden,
$ac.
Hac,

$ac,

Haebert.
Hake,

Hake,
Hakelgaern,
Haken,
Haken,

HAKEN.

HALMELNIERE.

Haken, zw. ww. - I. Trans. Haken, aanhaken,
aan een haak ophangen. — II. Intr. i) Krom wor.
den, zich krommen tot een haak. 2) zich vasthechten aan iem. of iets.
Raker, znw. m. Hij die haringen ophangt om ze
te rooken.
Rakich, bnw. Gekromd, hakig.
Hakinge, znw. vr. Haak.
Hawke, mac, znw. m. Hak, hiel.
Hacke 3 kac, znw. vr. Houweel.
Hackebret, hack-, -bert, -bon, znw. o. Een muziekwerktuig.
Hackel, znw. m. (oostmnl.). Scheur (in kleeren).
Hackelen, zw. ww. tr. Scheuren (oostmnl.).
Hackeneie, znw. vr. Telganger.
Hacken, zw. ww. tr. Hakken, klein maken.
$arken, z w. ww. tr. Met een houweel bewerken.
Halame, Halchter. Zie a l l a m e, h a l f t e r.
Kalde. Zie helde en h o u de.
Halden. Zie h o u d e n.
Haldinge, znw. vr. (vooral oostmal.). Vertrouwen ; h. hebben in, hechten aan.
Hale, ale, znw. vr. i) Verborgenheid; in shire
h., in alle stilte, in het geheim. 2) stilzwijgendheid,
geheimhouding; zonder h., zonder iets te verbergen,
onbewimpeld; uitdrukkelijk.
Halen, alen, zw. ww. tr. i) Trekken; adem h.;
dat zeil h., het zeil optrekken; met van, scheiden,
afzonderen; enen h., iem. trekken, lokken; met te,
nopen. 2) tot of aan zich trekken, het machtig worden; bi crachte h., buit maken; jande h., panden;
met van, wegnemen. 3) halen; halen noch brengen;
recht, ordel h., een vonnis gaan halen in eene juridische moederstad; enen h., iem. ontbieden, thuis
halen; tot zich trekken, aan zich verbinden, tot zich
nemen, halen (met God als ondw.). 4) behalen, zich
verwerven. 5) met ute, vertalen. 6) opnemen,. geld.
H alf, ballef, alf, bnw. Half; A. Maerte, Meye,
wedemaent, niet half; h. min Boet; halve broeder,
luster; h. bedde, bloedverwantschap van broers en
zusters alleen van vaders- of moederszijde; een h.
j5aert, een muilezel; een A. man, de helft der som
die als weergeld, zoengeld voor een manslag, moet
worden betaald; h. ende h., een der beide helften
van een geheel voor ieder van twee partijen; anderhalf (onderhalf), derdalf, dertiendalf enz.; als
znw., de helft; ten halve(n), te halven, voor de helft.
Kalf, bijw. Half, voor de helft.
Halfblint , bnw. Blind aan één oog.
Kalfbroeder, - broder, znw. mm. Halfbroeder;
ook: iem. die nog slechts gedeeltelijk lid is van eene
broederschap of orde.

Halfcirkel, znw. m. Halve cirkel.
Halfdeel. Hetz. als h a l f s c h e i d e.
Halfdelich. Grondvorm van h al i c h; z. ald.
Halfdelinge, -deilinge, znw. vr. Deeling in twee
gelijke helften.
Halfdoot, bnw. Half dood.
Halfadel, bnw. Alleen van vaders- of van moederszijde van adellijke geboorte.
Halffasten. Zie h a l f v a s t e n e.
Haifgot, znw. m. Halfgod.
Halfhere, znw. m. Wien slechts de helft eener
heertij kkeid toekomt.
Halfhout, znw. o. Eene soort brandhout.
Nali canne d znw. vr. Halve kan (maat).
Halflaken, alf-, znw. o. Halflaken, laken met
katoenen ketting en kaardwollen inslag.
Half levende, bnw. Halfdood.
Halfline a znw. vr. Een halve line" (landmaat).
Halfinaent, alf-, znw. m. Het midden der maand.
Halfman, znw. m. Zwakkeling.
Halfmanc , bnw. Half gemengd.
Half n aect, bnw. Half naakt.
Haliogest, -oest, -oust, - oegsi, znw. m. Half
Augustus.
Halfonderen, -ondern, - onder; ook ha fonder-

4/t, alfonder-, alvonder-, znw. m.

en vr. De tijd
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tusschen zeven en negen uren des morgens; ook:
eene op dien tijd gevierde kerkelijke mis.
Ha fooID znw. m. Oudoom.
znw. o. Halfpellen, voor de helft
Hal
met figuren doorwerkt.
Kaifrino, znw. m. Halve cirkel, halfrond.
Halfs, b jw. Voor de helft.

euen,

Halfscheide, pelf-, elf-, -scheit, Izalscheit, - schede,

znw. vr. Helft; ook halfscheidinge.
Halfschepel, alf-, znw. o. Eene maat voor droge
waren.
Halfsinnich, bnw. Onnoozel, half wijs (oostmnl.).
Halfslange znw. vr. Veldslang (geschut).
Halfster. Zie h a l f t .e r.
Half Cage, znw. vr. Eene halve „take" (maat voor
vloeistoffen.
Halfte, haft, znw .° vr. Helft.

Halfter, halchter, haelchter, haelter, helchte,•,
hei/ter, halter, halfster, haister, znw. m. Lederen

halsriem voor paarden, halster.

(halster-).

— Halftergelt

Halfberen, filteren, zw. ww. tr. Met een halster
binden.

Halfvastene, -vastine, ha fasten, halfasten, znw.
vr. Halfvasten, de donderdag van de derde week
der vasten.
Halfvat, znw. o. Een half vat (maat voor vloeistoffen) .
Halfvocael, znw. vr. Halfklinker.
Half Wege, bijw. Halfweg.
Kalf win, znw. m. Opbrengst van de helft der
vruchten als pachtsom.
Halfwinne r znw. m. Compagnon voor de helft;
ook halfwinner.
Halfwinninge, pelf-, helft-, heleclat, -wenninge,

znw. vr. Pacht ten bedrage van de helft der vruchten.
Halich, bnw. Aan ieder van twee eigenaars voor
de helft toebehoorende (friesch) ; eig. halfdelich.
Naliet. Zie a 1 i e t.
Halinge, bijw. Heimelijk, in het geheim.
Hallame. Zie a11ame.
Hallant. Zie a l a n t.
Halle, znw. vr. Overdekte ruimte of markt, hal;
die h. vercoften, vercheinsen, de verkoopbanken in
de hal verpachten.
Hallegebot, znw. o. Afkondiging of bekendmaking in de hal.
R alleg elt , znw. o. i) Geld betaald voor bank
of plaats in de hal. 2) in de hal gebruikelijke munt.
Hallehere, hal-, alhere, znw. m. Opzichter over
de hal.
Halleenape, znw. m. Knecht van den „hallehere".
Hallemeester, Hetzelfde als h a 11 e he r e.
`Hallen, zw. ww. intr. Weerklinken. Vgl. hellen.
Hallepaeye, alle -, bijw. Volgens den aan de hal
gevolgden koers.
Haller, znw. m. Penning.
Hallewaerder, znw. m. Bewaarder of portier der
hal.
Hallinc, halinc, allinc, hellinc, znw. m. i) Halve
penning, mijt; gouden h., eene gouden munt ter
waarde van 27 stuivers. 2) een klein gewicht. —

Hallincbroot.
Hallincborse, hellinc-, -buerse, znw. vr. Klein
beursje.
Hallincwerde, hellinc-, -wert, znw. vr. en o.

Iets ter waarde van een hailing, eene kleinigheid.
H", hallem, aim, znw. m. en o. i) Halm, stengel van gras, riet, stroo, graan; ook als rechtssymbool: door het wegwerpen van een halm werd aan
plechtig afstand doen van een goed dat-geduiht
men verkoopt of wegschenkt, eene nalatenschap die
men niet wil aanvaarden; door het overgeven er van:
de inbezitstelling. 2) overdracht van goed.
Halmelike , bijw. Door middel van den halm
(als zinnebeeld van afstand van eigendom); ook:

halmeinge.

Halmelniere. Zie aelmoesniere.

HALMEN.

HANECOC.

Kalmen, almen, zw. ww. intr. en wederk. Plechtig van iets afstand doen, het overdragen; plechtig
afzweren, verloochenen.
Kalmer, znw. Heinsloot, grenssloot tusschen twee
landen (noordholl.).
Kalmeren, zw. ww. tr. Heinen, de „kalmeren"
op eene behoorlijke breedte brengen.
Halminge, alminge, znw. vr. Het op plechtige
Wijze afstand van iets doen.
l$alg als, znw. m. i) Hals, van mensch en dier;
ie halsei bringen, op de schouders dragen; op sinen
hals halen, zich op den hals halen ; door sinen hals
liegen, van a tot z liegen ; over (den) hals, onverhoeds; enen over den hals vallen, het iemand lastig
maken; verklw. halskijn. 2) overdr., het dunnere of
nauwere bovengedeelte van iets. 3) figuurlijk voor:
a) het leven. b) het lichaam. c) een persoon.
Halsadere, znw. vr. Nekspier.
Halsbant, znw. m. Halsketting, als sieraad; hals
voor honden; verklw. halsbandekijn.
-band,
Halsbeen , znw. o. Halswervel, halsbeen.
Halsbereh, halse-, als-, znw. m. Pantser, pant.
serhemd, maliënkolder.
Haisbergier, znw. m. Pantsermaker.
Haisbergoel, znw. o. Verkleinw. van halsberch.
Halsberchrina f helse-, znw. m. Een ring of malie
van het pantser.
Halsdoes, znw. m. Halsdoek.
Kalseigen, bnw. Over wiens leven een ander
naar willekeur beschikken kan.
$alsen, hellen, zw. ww. tr. i) Onthalzen, onthoofden. Z) omhelzen.
Halsgereehte i -gerecht, -gericht, znw. o. Het
hooge gerecht, halsrecht.
Halsgeweer, znw. o. Een wapen dat op den hals
gedragen wordt, lans, spiets.
Halshouwer, -hugger, znw. m. Beul.
Halshere, znw. m. Hij die over iemands leven
en dood beschikken kan; heer eener heerlijkheid
met halsrecht. — Halsheerltlaheit.
Halsiser, -iseren, znw. o. lJzeren band om den
hals van misdadigers; halsbeugel.
Halsjoo l znw. o. Halsjuk.
Halsaleet, znw. o. Schouderbedekking, halsdoek.
Halsoleinoot, - slanoot, znw. o. Kostbaar hals
-sierad.
Halsonoeke, helse-, znw. m. Halswervel; harde
luilscnocke, zinnebeeld van hardnekkigheid.
HalslosseniIIge, - lounge, znw. vr. Het afkoopen van eene rechtmatige doodstraf.
Halsseel, -zeel, znw. o. Zeel of touw om den hals.
Halssieote, -suycte, znw. vr. Ziekelijk verschijn sel in den hals.
Halsslach t halsiach, alslach, -slecht(e), znw. m.
Slag in den hals; ridderslag; oorveeg, kznnebaksiag;
zwaardslag.
Halsslaen, - slagen, zw. ww. tr. Iem. halsslagen
of oorvegen geven.
Halster. Zie halter.
Halster, alster, haelster, znw. o. Schepel.
Halt. Zie hout.
Halter, Halteren. Zie h a 1 f t e r, h a l f t e r e n.
Halve, half, aloe, alf, znw. vr. i) Zijde, richting,
streek; beoost-, bewesthalf, in allen(t)halven, aan
alle kanten. 2) van — halven, van de zijde, van den
kant van; onsenthalven, van quaden halven, van
den duivel; van goeden halven, van goede familie.
Halvelinge, bijw. Ten halve, voor de helft.
Halven, zw. ww. tr. Halveeren.
$alvenare, znw. m. Pachter die eene hoeve
bebouwt tegen het genot van de helft der vruchten.
Kam, znw. m. Afgeperkt of omheind stuk land;
weide, beemd, hetzelfde als m e r s c h; verklw. hammekijn, hemmekin, dorpsgemeente; hammeester, hetz.
als borger.
meester.
Kam. Zie hamme.
Hamborger, znw. m. Hamburgsch bier.
$ame. Zie a m e.

$ame, haem, znw. vr. Achterschenkel, vooral van
dieren ; ook : ham.
$ame, znw. m. Bedekking. In 1 i c h a m e.
$ame, znw. Vischhaak ; gehaemt, geaemt, van een
haak voorzien.
Kame n znw. m. Lederen of houten halsjuk van
paarden. — Haemmaker, hamaker.
Hameide, hameede, amende, amede, hameye, homeye, znw. vr. i) Boom, slagboom, sluitboom, traliehek ; grendel; bout, pin ; ook: stormpaal; verklw.
hameidekijn (ameide-). 2) afgeperkte of afgesloten
ruimte; hofstede; groep hoeven, gehucht.
Nameiden. Zie v e r h a m e i d e n.
H +mel znw. m. Hamel. — $ amelvel -vleesah.
Hamelijn, -en, bnw. Van een hamel, hamels -.
Kamen, zw. ww. tr. Vatten, grijpen, vangen.
Kamer, znw. m. Hamer; metten hamere verco2 en, onder den hamer brengen ; verklw. hamerkin,
hemerkijn.
Hamer, bnw. ; h. voet, eene maat.
Hameraer, hamerre, hamere, znw. m. Smid.
Hamereep, znw. m. Streng, van trekdieren.
Hameren, zw. ww. intr. Met den hamer werken,
smeden.
Hamerorduun, znw. o. Gruis van hardsteen of
arduin.
Hamersiach, znw. m. Slag met den hamer.
Hamersiach, znw. o. Afval van ijzer.
Hamrrsl er, -sleger, znw. m. Smid.
$amerstal znw. vr. Hamersteel.
Hamersteen, znw. m. Hardsteen of steengruis.
Kamma, ham, znw. i) Kniebuiging; schenkel, ham.
2) bocht in een water, inham. Vgl. h e m.
Hammeester , znw. m. Zie ha m.
$ammeye. Zie hameide.
$amMo, hemric, hemmeric, znw. (fri.). Dorpsmark, dorpsgemeente, het dorp en zijn gebied.
Hampelaer, hamkier, znw. m. Twistzoeker
(oostmnl.).
Hampelen, 1ucmjlen, zw. ww. intr. Kibbelen,
twisten (oostmnl.). — $am lin e.
kerel.
Han, znw. m. Johan, Jan; mans
Handaex. Zie hantaex.
Kande. Zie an de.
-hande, in eenreliande, tweerhande enz., alre-,
eniger., veelre -, selker- e.a.; wathande; goeder-,
quader•. Van hapt in de bet. „soort"..
Handebant. Zie h a n t b a n t.
Handel, znw. m. Handvatsel.
Handel, znw. m. Behandeling, het handelen over
iets.
Handelaer, znw. m. Bemiddelaar, zaakwaarnemer.
Handelen, zw. ww. — 1. Trans. i) In de hand
nemen, behandelen; betasten; wie honich handelt,
vinger lest. 2) behandelen, verrichten, ten uitvoer
brengen; handelen over, bespreken; besturen; iem.
behandelen. 3) omgaan met, hanteeren. — II. Wederk.
Zich gedragen, zich houden. — III. Intr. Handelen,
te werk gaan.
Handeli je, head-, bnw. i) Handelbaar, geduldig,
tevreden. 2) minzaam.
Handelike, bijw. Met de hand; h. ende,nondelike.
Handelinge, hand-, znw. vr. i) Lichamelijke
aanraking, handtastelijkheid. 2) behandeling eener
zaak, bestuur, beleid. 3) omgang. 4) handel. 5) onderhandeling, behandeling of bespreking eener zaak.
6) behandeling van een persoon. 7) handeling, daad,
feit; werk, bezigheid.
Handelinge n bijw. i) Met de hand; h. ende
mondelinge. 2) spoedig, aanstonds; zoo even, van
het verledene.
Handen, zw. ww. tr. Besturen, regeerera.
Handiah, bnw. Handig, bedreven.
Kane, heien, znw. m. i) Haan; verklw. hanekijn,
paneken ; gelubt pane, kapoen. 2) de haan aan een
vat, de sleutel aan eene kraan. 3) haan op een toren,
weerhaan. 4) losse kwant.
Hane000, mw• Alikruik.
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HANENBALC.

Hanenbale , hane-, teaen -, znw. m. Hanebalk,
horizontale balk tot versterking van den dakstoel.
Hanendree, znw. m. Hanedrek.
Hanengeeracy , hane-, znw. o. Hanegekraai,
de tijd voorafgaande aan het aanbreken van den dag.
HanenhaTer. Hetz. als haverco ren.
Haneneam, znw. m. Hanekam ; ook benaming
van verschillende planten.
Haneneoren, hane-, haen-, -corn, znw. o. Voeder voor haan en kippen ; ook als uitkeering voor
het pachten van sommige heerlijke landerijen.
Hanencraey, hane-, haen-, -cray, znw. m. Hanegekraai ; ook : het krieken van den dag; ook dat
hanencraeyen, hanencraet.

Hanenvoet, znw. m. Ranonkel.
Nanep. Zie hennep.
HanZief. Zie h a n c d i e f.
Range , znw. vr. Hengsel.
Hangele, hangel, znw. m. i) Haak, hengsel, 2)

hengel, angelroede.
Hangelen, zw. ww. tr. Hengelei.
Hangeles. Zie h a n g s e 1.
Hangeman. Zie h a n c m a n.
Hangen, st. ww. — I. Trans. i) Hangen, ophangen, een persoon of eene zaak; h. aen, te koste
leggen, besteden; h. in, ie, vestigen op, zetten op,
het oog, zijne zinnen. — II. Intr. i) Hangen, hangende zijn, van personen of zaken; d.aer hanct meer
aen, daar is meer aan vast. 2) hangende, onbeslist,
onzeker zijn; h. aen, aanhangen, gehecht zijn; afhankelijk zijn, verbonden zijn; behooren bij; h. off,
afhangen van, berusten op; h. na, verlangen. 3)
gehangen sin, hangen; gelegen zijn.
Hangende, onvolt. deelw. . - I. Als bnw. z)
Neerhangend, van de deelen van het gelaat; prui.
lend. beschaamd; h. aensichte. 2) h. wagen, koets,
overdekt rijtuig. — II. Als znw. Steile helling. —
Ill. Als voorz. Gedurende, hangende.
Hanger, znw. m. Beul, scherprechter.
Hanginge, znw. vr. Het ophangen.
Hangiser. Zie h a n c i s e r.
Kano, hang, znw. m. z) Een voorwerp dat hangt;
hanger, als heraldische term. 2) voorwerp waaraan
iets hangt; hengsel, kram; har. 3) vischrookerij.
Handdief, hang-, hange-, znw. m. Beul, scherprechter..
Kanodief, znw, m. Galgenaas.
Ranke, hanc, znw. vr. Heup, schenkel.
Ranken, zw. ww. intr. Kooten, met kooten spelen.
Ranker, anker, znw. m. Hij die haring of bokking ophangt in den hang, om ze te laten rooken.

Hancharieht hang-, bnw. Met loshangend haar.
Ranoharine , hang-, znw. m. Gerookte haring.
Hanoiser, hang-, znw. o. IJzeren ketting met

haak, vooral in den schoorsteen.
Hancelooke-cloc, znw. vr. Hangklok, torenklok.
Hanoman, hange-, hang-, znw. m. Beul, scherprechter.
Haneroeder, znw. o. Hangend of uithangend roer.
Hangstede, hang-, znw. vr. Plaats waar iets
kan gehangen worden, hang.
Hansel; hangcel, kansel ; ook hangels, hangeles,
znw. o. i) Hengsel. 2) draperie, behangsel.
Hancvat, znw. o. Een vaatwerk dat hangen kan.
Hare, hannen, hannin, znw. m. Jan; ook: een
hals, sul.
Hans, znw. m. Hans; ook: groote heer, sinjeur.
Hansche. Zie h a n t s c h o e.
Hanse n anse, hense, znw. vr. i) Gild, koopmansgild. 2) inleggeld of entree van een gild.
Hansebroeder, anse-, znw. m. Lid eener gilde
met bepaalde rechten.
Hansestat, stede, znw. vr. Hanzestad.
Rant, hand, znw. vr. — A. Eigenlijk. Hand;
rechte, beste, tesewe h., rechter hand; linke, ander,
verse, lufter (luchter), zu -nster h., linkerhand; ver klw., kandekijn, laendekjfn, -ken; metier h., eigen
ter h. bringen, ter hand stellen; dode h.,-handig;
-

-
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zie d o o t; lauwe, warme h., zinnebeeldige voor
„iemands levende lijf' ; mitter warmer-stelingva
Is.. bij iemands leven ; enen ene beloken h. maken,
iem. in zijne gesloten hand eene zekere som als
schadeloosstelling aanbieden; die h., hande bieden,
geven, zich overwonnen verklaren, zich onderwerpen;
(die) h. doen, slaen aen, de hand slaan aan ; sine
Is. doen, aftrecken van, afzien van zijne aanspraken
op iets ; die handen slaen, wriven, wringen, de handen tegen elkander slaan, ze wringen; die h. keren,
van partij veranderen; die bande, h. ojhe„fen, zijne
hand ten hemel heffen ; ook : opheffen tot het doen
van eed of plechtige belofte ; die h. opheffen, zieken jegen, zich openlijk verklaren tegen; sine hande
te gader leggen, de handen vouwen ; die h. lichten,
weren van, ontheffing verleenen van; sine h. leggen
op, zegenen ; enes h. vervullen, iem. het noodige
geven, hem iets uitbetalen ; aen handen zijn, gaande
zijn, onder - handen zijn; aen handen hebben, in
handen hebben; bi hande, aan de hand (geleid) ;
het gaet mi in h., het gaat mij gemakkelijk af;
metter h., in eigen persoon, eigenhandig; o die A.
geven, op voorhand geven, ten einde iemand tot
iets te verbinden ; te(r) hande sloren, tien, ter hand
nemen, beginnen ; uter h., onderhands ; spoedig,
onverwijld ; goet van siere h., dapper, stout; vore A.
hebben, iets belangrijks mede te deelen hebben, met
eene groote zaak vervuld zijn; vore hande comen,
voorkomen, zich voordoen. — B. Figuurlijk. z) Hand
van schrijven. 2) Handvat van een kolf staf..of 3) Hand,
vooral in rechtsuitdrukkingen, als vertegenwoordiger
of plaatsvervanger van den persoon ; A. jegen h.,
man tegen man ; beladen h., opgeroepen persoon;
gewaerde, ongewaerde h., persoon die • rechtens
aL dan niet de macht heeft. 4) hand in de bet.:
partij, kant zijde; r'eerhant, sj5indelhant, zwaardzijde, spillezijde; dode h., de verwanten van een
doode; maag, bloedverwant; van liever h., van
bevriende zijde; ier goeder h., aan een betrouwbaar persoon; die kerstirae, jooische, roomsche h.,
het christendom, jodendom, de Romeinen; geestelike h., de geestelijke stand; van siere 'h., uit eigen
naam. 5) hand in de bet.: soort. Vgl. hand e. 6),
hand in de bet.: wijze; over alle h., op alle manieren; geliker h., op dezelfde wijze. — C. Hand
als zinnebeeld: a) van kracht en geweld; metier h.,
met krachtige hand, met dapperheid. b) van macht
of gezag; dwingen aen eves Is.; in h. gaen, zich
onderwerpen, zich iem. ter beschikking stellen; zich
schikken naar; iet enen in die hande se/ten, iem. de
macht of beschikking over iets geven; enen in die h.,
in hande dragen, iem. iets opdragen, ook: in leen; te
siere h. set/en, onder zijne macht of gezag brengen. c)
van nabijheid, in de ruimte; enen voor handen heb ben, iem. voor zich hebben; van hande, van der
hant, weg, heen; van hande slaen, van de hand
wijzen, verwerpen; enen van der h. slaen, iemand
de' deur wijzen; van der h. klanten, op zij zetten,
niet willen weten van; in h. gaen, naderen, invallen ; die avont ging in Is.; van tijd; hant in hant,
langzamerhand meer, hand over hand. d) van bij.
hulp. e) hand, als het middel tot hit afleg
plechtige belofte of verbintenis, ook-genva
tot het doen van een eed ; met éénre h., door een
eed van den persoon alleen ; aen enes h. loven, beloven, Bekeren; sweren, tasten; beloofde, gewedde h.,
vormelijke verbintenis; h. ende mont doen te. f) de
beide handen als zinnebeeld van gemeenschappelijkheid ; samende, gesamende h., zie g e s a m e n t;
gemeenre h., hetz.; éne, van eenre (eere) h. worden,
zich vereenigen, samenwerken. g) hand als het zin nebeeld van veiligheid, verzekerde bewaring; in be.
houdenre, bewaerder h.
Hantaexe2 -aex, znw. vr. Hetz. als h a n t b i 1 e.

Hantarbeit, znw. m. Handenarbeid.
Hantarst, znw. m. Heelmeester, chirurg.
Hantbant, znw. m. Handboei.
Hantbecken, znw. o. Handenwaschkom.
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HANTBESIENINGE.

HANTSLAGEN.

Hantbesieninge,znw. vr. Eene soort van wichelarij uit de lijnen in de hand.
Kantbetoon, znw. o. Schriftelijk bewijsstuk met
zegel of handteekening.
Hantbile, znw. vr. Handbijl, een oorlogswapen.
Hantbloedieh, bnw. Met eene hand waaraan
bloed kleeft.
Hantboee, -bouc, znw. m. en o. Handboek; dag -

Hantgetouwe, znw. o. Gereedschap.
Hantgetrouwe, znw. m. De volvoerder van een
testament.
Hantgewerke, ant-, -geweerke, -geweerc, znw.

o. i) Gewrocht of werk der handen, schepping,
maaksel, vooral van den mensch ; handenarbeid ; de
verschillende wijzen waarop God zijne macht toontaan
de menschen: rampen, ziekten. 2) handwerk, bedrijf,

boek.

ambacht.

Hantboge, and- , znw. m. i) Handboog. 2) arm-

band (nederr.).

Hantbogesehutte, - er, znw. m. Handboog-

schutter.

Kantboom, znw. m. Paal waarmede men iets stuk

rammeit.

Hantbrede, znw. vr. De breedte der vier vingers, de vlakke hand; ook hantbreet.
Hantbusse, -bus, znw. vr. Vuurroer.
Hantdadieh, hand- , bnw. Gewelddadig, geweld plegend ; enen h. maken, iem. wegens eene misdaad
aanklagen.
Hantdadige, znw. m. De dader van een strafbaar feit, misdadiger, geweldenaar.
Hantdaet, znw. vr. Gewelddaad.
Hantdoec, znw . m.; Hantdwale, -dwele, -dwael,
znw. vr. en m. Handdoek.
Hanteken. Zie hantteken.

Hanteren, anteren, hantheren, -eeren, ieren, zw.

ww. -- I. Intr. Omgang hebben, ook: verboden
omgang hebben; als znw., omgang. 2) handel drijven. — II. Trans. a) Met den acc. van den pers.
i) Omgang met iem. hebben. 2) met iem. leven,
hem behandelen; behandelen, betasten; behandelen,
verplegen; h. over, beschouwen als. 3) eeren, ver eeren. b) met den acc. der zaak. 4) vaak ergens
komen, bezoeken. 5) omgaan met, in praktijk of in
beoefening brengen, begaan, bedrijven; minne h.,
liefde toonen en wederliefde vinden, een minnehandel hebben; vleeschelijke gemeenschap oefenen, verboden omgang hebben met; solaes h., wereldsche
genoegens najagen; geselschaft h., in de wereld ver keeren; die werelt h., een wereldsch leven leiden,
in de wereld verkeeren; ene neringe h., een bedrijf
uitoefenen; zich overgeven, aan eene gemoedsaandoening of de uiting er van. 6) in acht nemen, in

het oog houden, plichten, voorschriften. 7) gebruik

maken, zich bedienen van, iets toepassen. 8) doen,
ten uitvoer brengen. 9) regelen, besturen, inrichten,
io) hanteeren, de werking of het gebruik van een
werktuig kennen. — III. Wederk. Zich gedragen.
Hanterer, - eerre, ierre, znw. vr. Hij die met

iets omgaat, een bedrijf uitoefent.

Hanteringe n ant-, -ieringe, znw. vr. i) Omgang,
der werelt h., k. van vrouwen. 2) handel, koophandel. 3) behandeling. 4) gebruik, vrije beschikking.
5) bedrijf, daden; ook: gedrag (van hem hanteren).
Hantfeste . Zie h a n t v e s t e.
Hantfol . Zie hantvo1.
Kantgat, znw. o. Split in een kleedingstuk.
Hantgebare, -gebere, -gebeer, znw. o. Wat men
in de hand draagt, stok, staf.
Hantgedaet, znw. o. i) Bewerking, uitvoering.
2) werktuig.
Hantgelt, -geelt, znw. o. Jaarlijksche rente.
Hantgemael, znw. o. Handmerk, handteekening;
huismerk; het stamgoed of grondstuk dat den schepenbaar vrijen toebehoort.

Hantgemene, -gemeen, bijw. i) Gemeenschappelijk, gezamenlijk, in eene vriendschappelijke verhduding. 2) handgemeen, in eene vijandelijke aanraking.

Hantgemero, znw. o. Handteekening,
Hantgeschrifte,

znw. o.

i)

waarmerk.
Onderteekening,

handteekening. 2) onderteekende verklaring, onder handsche akte.
Hantgeslaeh, znw. o. i) Het handenwringen,
gejammer, geweeklaag; h. snaken oft: a) rouw bedrijven over. b) zijn nood klagen over, ook: bij
iemand. 2) jammer, ellende, oorzaak van rouw.

— Hantge werostrate ambachtsstraat.
Hantgewrane, znw. o. Rouwmisbaar, geweeklaag.

HaIItgifte, -grchte, znw. vr. Geschenk, nieuw-

giftbrief;^g
• godspenning;
ods ennin ; de eerstehn l• aarsgeschenk^• In
gen van den oogst.
Kantgiften, -gichten, zw. ww. intr. Eene handgift, eene eerste gift of geschenk aan iemand geven.

Hant lavie , znw. vr. Lans voor voetknechten.
Harst aftich -eft, bnw. Met de hand gegrepen; die hantháftige doet, de pas gepleegde daad.

Kanthave, znw. vr. Handvatsel, heft.
Hanthaven, zw. ww. tr. De hand

slaan aan,

iemand of iets.

Hanthouden, -holden, st. ww. tr. Handhaven,
beschermen (oostmnl., i6de eeuw).
Hantiser, - iseren, znw. o. i) Handijzer, een
gloeiend ijzer dat tot bewijs van schuld of onschuld
in de hand moest worden gedragen. 2) handboei.

Hantkerse, -kersse, znw. vr. Eene groote in de
hand gedragen kaars.
Hantkiker, znw. m. Handwichelaar. — Hantkikinge.
Hantonape, znw. - m. Helper, knecht.

Hantcoop, znw. m. Geld dat bij het sluiten van
een koop tot bevestiging der overeenkomst gegeven
wordt.
Kanteracht, znw. vr. Dapperheid in den strijd.
Hanteuste, -keste, znw. vr. Overeenkomst bij
handslag aangegaan.

Hantlaken znw. o. Handdoek.
znw. vr. Handoplegging.
Hantleg inga
,
Hantleidinge znw. vr. Het leiden met de hand,
begeleiding.

Hantleen , -lene, znw. o. Leen dat men recht
leenheer ontvangt, zonder erfrecht.-strekvand

Hantliehtinge, znw. vr. Het afstand doen van

eene vordering of rechten.

Hantlofte , znw. vr. Belofte met handslag bekrachtigd; ook hantloftenisse.
Hantmolene, -muelne, - molen, znw. m. en vr.
Handmolen.
Hantpalme, znw. vr. De breedte der vier vingers.
Hantplichten, zw. ww. tr. i) Iet h., van iets
als eigenaar of rechthebbende gebruik maken; een
recht h. 2) enen h., iem. arresteeren, in verzekerde
bewaring brengen.
Hantreiken, zw. ww. — I. Trans. Overhandigen, leveren. — II. Intr. Iem. (datief) de behulp zame hand bieden.
Hantreihinge, znw. vr. Hulp, ondersteuning.
Hantsam, -sons, bnw. i) Handelbaar. 2) handig,
bedreven.
Hantschoe, laantsche, hansclie, znw. m. i) Handschoen; ook als zinc ebeeld bij de overdracht van
sommige onroerende goederen; bij een proces of
tweekamp als pand voor den ernst van den eisch
of de getrouwe vervulling van het voornemen om
met iem. een strijd aan te gaan. 2) beurs, buidel.

-- Hantschoemaker, - werker.
Hantsehrift, znw. o. en vr. i) Eigenhandige

onderteekening, handteekening. 2) onderteekende

verklaring of akte ; een onderhandsche akte: ook

hanischrivinge.

Hantslach, znw. m. i) Hetz. als h a n t g e s 1 a c h.
2) klap, oorvijg. 3) handslag, als teeken van trouw.
Hantslaen, zw. ww. intr. i) De hand slaan aan
of leggen op. 2) als znw., handgeklap.

Kantslagen, zw. ww. intr. i) De handen wringen. 2) in de handen klappen. — Hantslaginge.
-slaninge.

HANTSLUTINGE.

HARINCVAERT.

HSntslutinge, znw. vr. Beslag.
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Harde, herder. Zie h e r d e.

Kantspel, znw. o. i) Snarenspel. 2) dobbelspel.
3) gooche spel, handgebaar.

Hardelike, bijw. i) Op eene harde, scherpe, onvri endelijke, norsce wijze. 2) ernstig, met inspanning.

Hanttafele, znw. vr. Houten bord waarop ge-

Harden, herden, haerden, keerden, zw. ww. —
I. Trans. i) Harden, hard maken. 2) uitstaan, verduren. 3) volhouden, volharden in. 4) opwekken,
aanvuren. — II. Intr. Voortduren, blijven bestaan;
met een pers als onderw., bij iets blijven.

Hantsntter, .sitter, -setter, znw. m. Kleermaker.
Hantswlle. Zie h a n t w i l e.

schilderd wordt.

Hanttastinge, znw. vr. Hetz. als h a n t s 1 a c h, 3).
Kantteken - tezken, znw. o. z) Handmerk, handteekening. 2) onderteekende akte of verklaring, schuld.
bekentenis.
Kanttekenen, zw. ww. tr. Onderteekenen.

Hanttekeninge.
Hanttortse, -toirsse, znw. vr. Toorts, flambouw.
Hanttonwe, hand-, liantouw, znw. o. Gereedschap, tuig. Vgl. hantgetouwe.
Hanttrouwe, znw. vr. Hetz. als h an t s 1 a c h, 3).
— Hanttrouwen, trouwbejofte geven.

Kantvans, - vaen, znw. vr. en m. Breede band
aan den linkerarm van den priester die de mis dient.
$antvast, bnw. i) Vast van hand; met eene
sterke hand. 2) in verzekerde bewaring, gevangen.
Hantvat, hand-, znw. o. Vaatwerk met een
handvat, schenkkan, lampetkan.
Hantveste, hand- , vest, fest, znw. vr. i) Handv at, gevest. 2) eigenhandige bevestiging eener oor
akte of-konde,hatig.3)reknd
oorkonde; vooral: eene door den landsheer uitgevaardigde akte, waarbij een recht wordt vastgesteld
of bepaalde voorrechten en rechten toegekend;
schuldbrief, schuldbekentenis. — $antvestinge.
Hantvestene, znw. vr. Hetz. als h a n t v e s t e.
-

Hantvestigen, zw. ww. tr . Door eene hand teekening bekrachtigen, bij handvest bepalen of
verordenen.

HantviII gerljn, znw. o. Vingerring.
Hantvolle, -vol, -vul, fol, znw vr. Eene hand

vol; een troepje; bussel, bundel.
Kantvrede, - verde, znw. m. en vr. Een door
handslag bekrachtigde vrede tusschen twee strijdende
partijen.
Hantvredebrake znw. vr. Het verbreken van
een

„hantvrede". —^ Kantvredebreker .

Hantvullinge, -vollinge, znw. vr. Het voldoen
van een schuldeischer; ook: eene voorloopige bevrediging van een eischer hangende het proces,
behoudens nadere uitspraak; ook hantvervullinge.

Hantvoudinge, - valdinge, znw. vr. Het vouwen

der handen.

barbeel, een rivier- en zeevisch.
Harderen, iced-, herd-, and-, -eeren, zw. ww.
— I. Trans. i) Uitstaan, verduren. 2) volhouden,
doorzetten. — II. Intr. Volharden, bij iets blijven.
Hardieheitt, herd-, znw. vr. i) Hardheid, verharding. 2) hardheid van het gemoed, strengheid,
onvriendelijkheid; harde of ongepaste woorden;
strenge maatregelen; onaangenaamheden, ruzie. 3)
gehardheid ; een leven van ontbering.
Hare, znw. vr. i) Eene harige wollen stof. 2)
haren boetkleed, pij.
Hare, leger. Zie here.
Hare, znw. vr. Scherpe wind, doordringende koude.
Hare, hore, huer, keur, bezitt. vnw. Haar.
Hare, Baer, hair, here, bijw. z) Van ruimte.
Hierheen, herwaarts ; A. ende dare, h. ende gins
(gens, gems), her en der. 2) van tijd, tot nu; tote
h., tote h. toe; van outs h.; haertoe; A. bringen,
h. comen, sedert onheuglijke tijden bezitten, bestaan.
3) hier; hier ende Is.; h. ende dare (harentare) ; la.
no dare; h. of dare; h. ende gins, overal.
Harech. Zie arch.
Haregen. Zie a r g e n.
Harem, znw. Zie arm.

Haren, znw. m. Zie aren.
Karen, bnw. Zie. h a r ij n.

Haren, zw. ww. — I.L Intr. Scherp of doordrin-

van wind en weder; alst fellike uien
oosten keert, als er een scherpe oostenwind waait.

gend zijn,

— II. Trans. Scherpen, wetten.
Haren, zw. ww. tr. Den naam uitroepen of afkondigen van een gekozene; zijne stem op iem. uitbrengen ; iem. stemmen, ook: bij loting aanwijzen,
verkiezen. Zie h a e r 1 ij c, bnw. — $a ge.
Harenbinnen, bijw. Ondertusschen.

Harenborst, -berste. Zie a r m b o r s t.
Harentare, -teer, -dare, - laren, bijw.

i) Her

en der, overal heen. 2) hier en daar, aan alle kanten,
overal.

Hantwapen, znw. o. Wapen dat men in de hand

draagt.
Kantwater, Aande-, znw. o. Waschwater, handwater.
Hantwerc, znw. o. i) Werk of gewrocht der
handen; schepsel. 2) bezigheid, taak; handwerk, beroep ; bijstand, ondersteuning.
Kantwerker, -wercman, znw. m. Handwerksman; mv. hantwercliede.
Hantwile, Hants -, znw. vr. Een oogenblik.

.
Hantwilich, bnw. Kortstondig.
Kantwissel, znw. m. Heerlijk recht bij den
overgang van vaste goederen op een nieuwen eige.
naar aan den heer betaald.

Hap eren, zes. ww. intr. i) Stotteren, in zijn
woorden blijven steken. 2) oneenigheid hebben. —

Haperinge.
H apertasch, znw. vr. Balzak.
Hapcoop, znw. m. Koop of verkoop onder ge

zonder overleg gesloten en daarom vernietig--lagen

baar.

Kappa, znw. vr. Hakbijl, snoeimes;
/ijfn, hartkin.
Rappe, znw. Zie mishappe.

Harder. Zie herder.
Harder, harder , erder, eerder, znw. m. Herder,

ka
verklw. liaj5-

Kapperen, -eeren, zw. ww. tr. Rooven.

Harapen . Zie h a e r r o p e n.
Harde , aide, keerde, herde, hart, bijw. i) Zeer,
sterk, in h onge mate; stijf. 2 ` niet licht; ic wane dat
lierde was sjn gelike.

Harewaert, heer -, kar -, -zvaerd, -waerts, -warts,
bijw. i) Herwaarts, hierheen. 2) tot nu toe, tot
heden; die lande van h. (over),

de Nederlanden;

als bnw., superl., het meest aan deze zijde gelegen.
Harich, bnw. Harig, ruig.

Harijn, luer in, haren, bnw. Van haar gemaakt,
-

haren.

Harjjnseel, harm-, zeel, znw. o. Touw van haar
vervaardigd.

Haric, znw. o. Onkruid.
Harinc, herinc, hareng, znw. m. Haring. — Harincmarct, .schip, - smeer, - smout, -smaut.

Harincassise, znw. vr., - asins, m. Inkomend

recht

op de haring.

Haninebane, ming-, znw. vr. De bank op de

markt waarop
verpacht werd.

de haring werd verkocht, en die

Harincgaren, znw. o. Touw voor haringnetten.
Harinc gelt, znw. o. Belasting op de haring.
Harinekinnetgen, znw. o. Haringtonnetje.
Marineman, znw. m. Hetz. als h a r i n c m e n g e r.
Harinomen g er, znw. m. Haringkoopman; vr.

luarincmengerselie.

Harinoteelt, znw. vr. Haringvangst.

HarinCtijtf znw. vr. De tijd der haringvangst.
Harinctol, znw. m. Accijns op de haring.
Harinctuun, -tuy n, znw. m. Omheinde of afgezonderde plaats, waar de haring bewerkt wordt.

Harincvaert t znw. vr. Haringvaart.

HARKE.
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Harks, znw. vr. Hark. — Harken.
Harken, herken, horken, zw. ww. tr. en intr.

Hooren, luisteren naar.
H, znw. m. Leed, nadeel (oostmnl.).
Harmeljn. Zie hermelijn.
Harmonie, armonie, znw. vr. Concert, samen

verschillende tonen; welluidendheid,-smeltingva
melodie; naam van een muziekwerktuig.
Harmschare, haer - znw. vr. Kwelling, pijniging,
marteling.

Harmvo'el, znw. m. Vogel die zijne rust neemt,
in den ruitijd.

Ham,

haren,

znw. m. Pis (oostmnl.).

Harnasch, harnas, hemn-, am-, aern-, -nis,

-nes,

znw. o. i) Uitrusting, benoodigdheden, leger-

tros, tuig, bagage; tarnasch, toegerust, voorbereid.
2) wapenrusting, wapenen; wel ie harnassche, goed
gewapend. 3) netwerk van een gotisch venster.
Harnaschdrager, znw. m. Wapendrager.
Harnaschhose, znw. vr. Metalen beenstukken,

scheenplaten.

Harnaschmaker, znw. m . Wapensmid.
Harnaschstede, znw. vr. Tuighuis.
Harnaschtnnch, -iu ch-, tnw. o. Wapenrusting.
Harnaschve er, harms-, znw, m. Zwaardveger.
Harps haerye, herfee, harp, znw. vr. Harp. —
Harpen ^ harpenaer, Harper, Harpspeler
(-sfteelre) ,

Harpenspel, -snaer.

arj e, aerie, znw. vr. Harpij.
Harpoen, haet-, aerj5-. znw. m. Harpoen.
Harpois, herd -, -uit, znw. o. Harpuis.

Harpie,

Harpoyse, znw. vr. Walvischvaarder.

$arre, herre, znw. vr. Har, hengsel, scharnier;
reetje, spleet, kier.
Hars, hers, haers, ars, ook harst, arst, hat-se,
znw. vr. en o. Hars, harst. — $arsich.
Hars, hors. Zie o r s.
Harren, herren, zw. ww. tr. (oostmnl.). Verwachten, afwachten.
H arst, arst, aerst, het-st, znw. m. en vr. Rugstuk
van een geslacht dier.
Harsten, testen, zw. ww. tr. Braden.
Hart, haeri, hert, heet-t, bnw. i) Hard, niet zacht.
2) sterk, stevig, vast; hevig, sterk, groot in zijne
soort. 3) hard, lastig, wreed, onaangenaam; gevoel loos, onmeedoogend ; hardnekkig, onhandelbaar,

onleerzaam, onvatbaar voor goede indrukken.
Hart, haert, bijw. i) Met kracht, stevig, sterk. 2)
zeer,; hart bi, dicht bij.
Hart hert. Zie her t.
Hartachtich, bnw. Een beetje hard.
Hartbenich, bnw. Hard van been.
Hartheit, hoert-, hert -, art-, znw. vr. i) Hardheid. 2) onmeedoogendheid; onhandelbaarheid; ver hardheid, onvatbaarheid voor goede indrukken. 3)
onaangenaamheden, geschil. 4) bezwaar, moeilijkheid ; nadeelig gevolg.
)

Harthertich, bnw. Onmeedoogend, gevoelloos,
met een hard hart of gemoed.

Hartmaent, znw. vr. Januari.
Harrtnackioh, hert -, -neckich, -necket, bnw.
Hardnekkig, halsstarrig. — $artneckelike, -nacke-

like; Hartnaekieheit, -neckicheit.

Hartpeper (e), znw. m. Peper niet aan korrels.

Hartsinnieh, bnw. Hard van gemoed, eigen-

zinnig. — Hartsinnicheit.
Hartsteen, hert -, heet- t-, znw. o. Hardsteen, ar-

duin.

Hartwillich , bnw. Eigenzinnig, halsstarrig. —

Hartwillicheit.
Harwaert . Zie haerwaert.

Hasaert, znw. m. Kans, worp op goed geluk.
Hase , ass, znw. m. Haas; verklw. hasekijn, hoes.,
hees -, -ken. — Hasenvel, hasensmout.
HaSe (oostmnl.). Zie ho s e.

Kasel, znw. m. Hazelaar, hazelnotenstruik. —

Haselblat, haseiwortel.

Haseltjn, bnw. Van een hazelaar.

HAVEN.
HaseltJn , bnw. Van een haas, hazen -.
Haselnote, hale-, -noot, -not, znw. vr. Hazelnoot.
Kasen, hasene. Zie h a e s s e n e.

Kasenen, de kniepezen doorsnijden. Zie h a e s-

senen.
Hasellhaer, hase-, znw. o. Hazenhaar.
Hasenhont. Zie h a s e n w i n t.
Hasenschicht, hase-, znw. vr. Jachtspriet.
Hasenvoet, znw. m. Naam van verschillende
planten, hazevoet; naam van sommige dieren, o.a.
van een uil.
Hasenwint, hose-, hoes-, znw. m. Hazewind.
Hasijn, hasen, hesen, bnw. Van een haas, hazen;
ook hasich.

$aspe, znw. vr. t) Kram, grendel, sluithaak. 2)
streng garen; ook: garenwinder, haspel.
Haspel, znw. m. i) Haspel. 2) hengsel, haak,
deurhaak.
Haspelen, zw. ww. bbtr. Haspelen, garenwinden.

Raspen, zw. ww. — I. Intr. Garen op den has-

pel winden. — II . Trans. Opwinden.
Hassaert. Zie h a s a e r t.
Hasteljc. Zie haestelij c.
Hat, hordt, haet, bnw. i) Act. Vijandschap koesterende jegens, hatende. 2) Pass. Gehaat.
Hat, znw. m. Haat, vijandige gezindheid, wrok;
h. ende (o, f) nit; enen h. doen, iem. onaangenaamheid, verdriet aandoen.
ate, haet, znw. vr. en m. Haat, vijandige
gezindhi
d, wrok; vervolging.
Hatebnnr, -boer, znw. m. Lastig buurman, nij-

digaard.
Hatelijc, bnw. i) Hatelijk, gehaat. 2) afkeer inboezemend, leelijk. — Hateljjoheit.
Hatelike, bijw. Op eene hatelijke, afschuwelijke,
weerzinwekkende wijze.
Haten, zw. ww. tr. i) Haten, vijandschap of
wrok tegen iemand koesteren; iet h., een hekel aan
iets hebben, er tegen op zien. 2) een dijk, beschadigen.
Hatenjjt, znw. m. Haat en nijd, haat.

Hater, znw. m. Hater.

Hateren, beteren, zw. ww. tr. Mismaken, toetakelen.
Hatich , bnw. i) Hatende, hatelijk, nijdig; als
znw., nijdigaard; vijand. z) gehaat, afschuwelijk. —

Hatiaheit.

Ratio, haettie, znw. vr. Uitdaging, terging; haat,
nijd; wrok; geschil, oneenigheid.
Hatine, atine, znw. vr. Vijandelijke gezindheid.
Hatinge, znw. vr. j) Vijandelijke gezindheid,
nijdigheid; reden voor haat. 2) beschadiging, nadeel
aan iets (een dijk) toegebracht.
Han, tusschenw. Kijk, zie eens, zeg eens, hei daar 1
Kautasjjs, ruw. m. Sluipmoordenaar.
Hauw, haeuw, znw. Scheede of peul van peul
ook: de peulvrucht zelf.
-vruchten;
Hauweet, hauwet. Zie a w e i t.
Hauwen. Zie houwen.
Have. Zie ave.
Have, znw. vr. Have; eigendom; vooral aan
roerende goederen; geld; kostbaarheid, kleinood;
vee; kosten.
Have, znw. vr. Handvat, heft.
Have znw. vr. Haven.
Havel*i e, haeiijc, bnw.; h. goet, roerend goed;
goederen die iem. ontnomen kunnen worden; havelike saken, rechtszaken over roerende goederen;
havelike (eig. hovelike) dienst, dienst als onderhoorigen van een hof, hofdienst.
Havelinge. Zie ave 1 i n g e.
Haveloos, aveloos, bnw. Zonder geld en goed,
arm; gering, schamel, van zaken; als znw., arme.

— Haveloosheit.

Haven, zw. ww. tr. Hebben (oostmnl.).
Haven, znw. vr. Zie h a v e n e..
Haven, zw. ww. tr. Bearbeiden, bewerken.
Haven, zw. ww. intr. Ankeren, in een haven
binnenloopen.

HAVEN.
Haven (oostmnl.). Zie h o v e n.
Havendjjc, znw. m. Havendam.
Havene, haven, avene, ook have, znw. vr. Haven.
Havenen, zw. ww. tr. i) Met zorg behandelen,
bearbeiden, verzorgen, schoon maken of schoon
houden ; iem. verzorgen, van het noodige voorzien ;
een zieke, behandelen; een gestorvene, voor de begrafenis gereedmaken. 2) herstellen, vergoeden, in
orde brengen.
Havenen, zw. ww. — I. Intr. In een haven
ankeren of binnenloopen. — II. Trans. In een haven
brengen, goederen uit een schip in veiligheid brengen.
Havengelt, znw. o. Recht betaald voor het ankeren in een haven.
Haveninge, znw. vr. Verzorging, zorg voor eene
zaak ; oppassing, bediening van een persoon ; ook
havenisse; ndl. dial. „haveschap".

Havenporte e znw. vr. Poort die toegang geeft

tot de haven. — Kayenst^eg e.

Haver (h)avere, znw. m. Haver. -- Havergarve,

-camp, -coper, -lant, -mout, -meel, -stro,
- schoof.
'

Haverbier, -beer, znw. o. Bier uit haver.

Haver^rutte, znw. vr. Haverdegort.

Haverbn, -en, bnw. Van haver gemaakt, haver-.
Havertoren, -corn, znw. o. Haverkorrel.

Haverpacht, znw. vr. Belasting in haver.

Havertuun, znw. m. Afgeheind stuk land waarop
haver groeit.
Havesate , hove-, znw. vr. Ridderhofstede.
Havie havec, avec, havech, znw. m. Havik;
verklw, hávicsz^n. — Haviesvoet.
Havinge. Zie h o v i n g e.
Haviu e, znw. vr. Bediening, verzorging; ook
van het lichaam; het vleesch.
Havoc, znw. m. en o. Naam van eene maat voor
natte en droge waren, 1 1* vat.
Re. Zie h i.
Hebbelijc, heblijc, bnw. i) Zich goed gedragende,

wellevend, beschaafd; innemend, een aangenamen
indruk makende, 2) geschikt, bekwaam. 3) overeen komstig iemands aanleg of natuur. 4) verdraagzaam,
geduldig.
Hebbelijeheit i znw. vr. i) Van hem hebben,
goede manieren, beschaafdheid, wellevendheid. 2)
geschiktheid. 3) een uitvloeisel van iemands natuur,
gewoonte. 4) van hebben, bezit van aardsche goederen.
Hebbelike, bijw . Overeenkomstig iemands aanleg of natuur.
Hebben, ebben, zw. ww. -- I. Trans. i) Hebben,
bezitten; ene zet h., a) recht of aanspraak hebben
op. b) ergens iets aan kunnen doen. c) zich met
iem. of iets inlaten; iet in iet h., deel in of aan.
iets hebben. 2) houden; voortdurend of voorgoed
hebben; vasthouden, in de armen houden; gevangen
nemen of houden; in het oog houden, in acht nemen. 3) hebben, verbonden met een volt, deelw. of
een bnw. met de bet. daarvan, enen gemint, gehaet,
lief, ledt h.; iet verwaten h., een afschuw hebben
van; mare, waert; onmare, onwaert h., op prijs
stellen; minachten, verachten. — II. Wederk. Zich
houden, zich gedragen ; -als znw., gedrag, houding.
— III. Intr. i) Het hebben, in een zekeren toestand
verkeeren; het stellen met. 2) halen bij, te vergelijken zijn bij; h, bi enen. 3) met een onbep. wijs
zonder te, behoeven, reden hebben om; met te, hetz.;
ook: kunnen; moeten, verplicht zijn. 4) te enen h.,
voelen voor. — IV. Onpers.; het hevet mi wonder,
vremt, het verwondert mij; het hevet mi toren, ik
ben boos. — V. Hulpww. Met hebben worden vervoegd, in afwijking van het mnl. spraakgebruik, o.a.
bliven, vallen, sterven, omvallen, groeyen, sign, afnemen.
Hebbende, onvolt. deelw. van hebben, intr. Welstaand, welvoeglijk; wel h., een goed uiterlijk hebbende, beschaafd, welgemanierd.
Hebbenisse, znw. vr. Vorm, leest, houding.
,

HEEMRAETSCHAP.

Hebber, znw. m. Houder, bezitter.
Hebbinge, znw. vr. i) Het hebben ;

van hem hebben, uiterlijk, gestalte.
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bezit, 2)

Hebreeuseh, ebreeusch, bnw. Hebreeuwsch. Ook
als znw. a) onz. enkv. Het Hebreeuwsch. b) ml. mv.,
de joden.
Hecht. Zie echt.
Rechte, hecht, heffe, heft, znw. o. en m. Handvat, gevest, steel, heft, hecht; greep.
Hechte, hichte, hecht, znw. vr. i) Hechtenis,
gevangenschap ; hechte van gevangenisse ; ook : gevangenis. 2) macht.
Hechten, echten, heften, Nichten, zw. ww. -- I.
Trans. i) Vastmaken, vasthechten. 2) vastzetten, in
de gevangenis zetten. — II. Intr. i) Hechten, blijven steken. 2) zich aansluiten bij, steun zoeken bij.
Hechten , zw. ww. tr. Van een heft voorzien.
Rechtenisse, echt-, znw. vr. Gevangenschap,
hechtenis.
Hechtin e, ruw. vr. Verbintenis.
Hechtsel. Zie h e c s e 1.
Rede. Zie heide.

Hede n heden, znw. vr. (oostmnl.). i) Werk, vlas
gras dat op straat groeit (?).
-vezls.2)
Rede, bijw. Hetz. als h e d e n, bijw.
Redemeer . Zie h e d e n m e e r.
Heden, hede, eden, hedent, bijw. Heden, vandaag;
als znw., op h., van h.; tegenwoordig; h. opien
dach, heden ten dage.
Heden, ww. Zie eden.
Hedendages, -daechs, bijw. Heden ten dage.
Redeneer, -ere, bijw. Heden, vandaag, vooral
van hetgeen op den dag zelf reeds heeft plaats gehad; daar straks.
Hedenesse. Zie heidenisse.
Hedenmere, -meer, -mee, bijw. Vandaag nog,
nog heden; in een historisch verhaal, daarop, toen.
Redent. Zie heden.
Rederic . Zie had e r i c.
Hedernetel, helder-, znw. vr. Brandnetel; ook
herennetel.
Heedlant. Zie heide 1 a n t.
Heefdeeeh . Zie h e f d e e c h.
Heel hiel, bnw. i) Gezond, welvarend; geheeld,
genezen. 2) ongeschonden, gaaf. 3) geheel, onverdeeld; een h. bedde, een niet ontbonden huwelijk;
ook: kinderen van dezelfde ouders; als znw., int h.,
in of voor het geheel. 4) rein, zuiver, trouw, oprecht.
Heel, znw. Zie heil.
Reel, heele, hele, bijw. Geheel en al.
Heelbaer, bnw. Wat verzwegen moet worden,
geheim.
Heeldoem. Zie heildoem.
)

Roeien. Zie helen.

Heelgeselle, znw. m. i) Vertrouwd vriend, hij
die iemands geheim bewaart. 2) heler, medeplichtige
aan diefstal.

Heelheit, znw. vr. i) Geheelheid. 2) ongeschondenheid. 3) zuiverheid.
Heelinge, heelioheit . Zie hell c heit, h e1in ge.
Heellike, helike, bijw. Geheel en al.
Heelre. Zie heler.
Heelt. Zie helet en helft.
Reeltschede . Zie h e 1 f t s c h e d e.
Heem, helm, znw. o. Woonplaats, vaderstad,
huis; te hezme, helm, te huis, in zijn eigen land of
erf, afgescheiden of afgeperkt grondstuk; woonplaats;
helm, iem. bezoeken (limb.).
Reemael. Zie helm ad.
Heemraet, heme-, helm-, kiem -, znw. m.; mv.
heemraden, -reders. Raad of (mv.) de raadslieden
die de bijzondere belangen van het helm (dorp, kerspel), ook van de dijken, afwateringen enz., behartigen (het laatste in bepaalde streken).
Heemraetbrief,, znw. m. Een door een heemraad geteekend stuk.
Heemraetsehap, heemrader - , znw. o. t) Waari6

HEEMRECHT.

HEFFEGELT.

digheid of ambt van „heemraet". 2) ambtsgebied van
den „heemraet".
Heemrecht, znw. o. Het recht, de rechtspleging
in dijks- en waterschapszaken.
Heemse, heems, heemst, hemsi, znw. m. Wilde
malva.
Heemsoekinge , heim-, -sokinge, znw. vr. Het
verstoren of verbreken van den huisvrede, het dringen in iemands huis met eene vijandelijke bedoeling.
Heemstede, heme-, znw. vr. i) De plaats waar
het gericht over bijzondere landsaangelegenheden
gehouden wordt ; ook : de terechtzitting of rechtbank
zelve. 2) woonplaats, domicilie.
Neemt, beemd. Zie hemd e.

Heerschap, here-, heir-, her-, eer-, znw. vr. en
o. i) De rang of stand van heer. 2) heerschappij,
bewind. 3) de heeren, zij die boven ons staan. 4)
de streek waarover iemand gezag voert, het gebied van
een heer, heerlijkheid; het rechtsgebied eener stad.
Heersehapdoem , hersch p-, znw. m. en o. Een
met eenig gezag of macht verbonden ambt.
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Heen. Zie henen.

Heer. Zie here.
Heer, here, bnw. Verheven. Vgl. g e h e e r.
Heeraehtieh . Zie e e r a c h t i c h.
Heerachtieh, her-, 'bnw. Zich als een heer aan
hoogmoedig.
-stelnd,roch
Heeraexe, -haexe, znw. vr. Strijdbijl; ook heerbile, -bil.
Heerban, heir-, znw. m. Oproeping van alle
dienstplichtigen tot alle openbare aangelegenheden,
vooral tot den krijgsdienst.
Heerbracht, -bringen . Zie her..
Keerde . Zie h e r d e.
Heerder . Zie herder en harder.
Heeren, ww. Zie heren.
Keerel!, vloer. Zie eren:

Heerfs►t. Zie herfst.
Heergewade n her-, gewaei, heerwaei, -wade,

znw. o. z) Krijgsuitrusting. 2) de uitkeering door den
leenman aan den leenheer gedaan, telkens wanneer
een nieuwe leenvolger optreedt.
Heergewelt, znw. o. Legermacht.
Heergrave, znw. m. Legerhoofd.
Heerhamer 9 znw. m. Strijdhamer.
Heerheit, heir-, znw. vr. Heerlijkheid, majesteit.

Heerheit, heir-, here-, liereii, ereit, eereit, znw.

vr. Verhevenheid, hooge rang of staat; heerlijke
rechten; bi heerhede, krachtens de heerlijke macht.
Heeringe. Zie heringe.
Heercogge, znw. vr. en m. Galei, convooischip.
Heererac ht, here-, heire -, -craft, znw. vr. Legermacht, leger.

Heerle. Zie eer 1 e.

Heer! jc, bnw. Heerlijk, kostbaar, van zaken;
aanzienlijk, voornaam; ridderlijk; van personen;
voortreffelijk, buitengewoon.
Heerljc, eerloc, bnw. Van een heer, heerlijk,
vorstelijk, zooals het een heer betaamt; heerachtig.
Reerljje. Zie eerlij c.
Heerlijcheit, eerloc -, here-, znw. vr. Staat of
stand van hem die krachtens eigen recht binnen
zekeren kring het gezag voert; dat gebied, heerlijkheid, heerlijke rechten ; heerschappij, het landsheerlijke gezag, hoogheid; de heer zelf.
Heerlike, bijw. Op eene prachtige, l--Perlijke,
feestelijke wijze.

Heerlike, eer-, bijw. Als een heer; manmoedig,
dapper.
Heermacht, znw. vr. Hetz. als h e e r s c h a p sgeb_ot.

Heermacht, znw. vr. Legermacht.

Heerpanne s ban, znw. vr. IJzeren pan, waarin
's nachts vuur brandde tot verlichting in een leger.
Heerpert fleert, znw. o. Legerpaard, paard
voor den krijgsdienst.
Heerrecht, znw. o. Heerlijk gerecht, gerecht
gehouden in naam van den landsheer.
Heerreise, heir-, znw. vr. Krijgstocht.
Heersam. Zie eersam.

Heersam, her

-

, bnw. Heerlijk; aanzienlijk, voor-

n aam.

Heersamicheit, znw. vr. Heerschzucht.
Heersch a bnw. i) Trotsch. 2) heerlijk.
Heerschap . Zie eerschap.

Keerschapen, zw. ww. intr. Heerschen, heer-

schappij voeren.

Heersehapheit , znw, vr. Heerlijkheid, luister.

Heerschapie, her-, eer-, -scha ie, znw. vr. i)

Heerschappij, macht. 2) overheidspersoon. 3) eene
heerlijkheid.
Heersehaps g ebot, ruw. o. Landsgebod, een
bevel van den landsheer.
Heersehaptol, znw. m. Tol ten voordeele van
den landsheer.
Heerschare, znw. vr. Legermacht.
Heerschen 1 zw. ww. intr. Heerschen.
Heersehheit, znw. vr. Heerschzucht, trotschheid.
Heerechilt,. znw. m. Teeken en zinnebeeld van
adeldom en ridderschap; teeken van het recht tot
oproeping ten strijde, van den heerban.

Heerschouwen, znw. o. ; -schouwinge, znw.

vr. Wapenschouwing.
Heerse p heersen . Zie h e r s e, h e r s e n.
Heerstrate, her-, lieyr•, -straet, znw. vr. Legerweg, heerweg, heerbaan ; breede weg.
]Keert. Zie hert.
Heerteken, znw. o. Wapenschild.
Heervaert her-, heyr-, here-, eer-, znw. vr. z)
editie; h. stichten op, een krijgstocht
Krijgstocht, exp
doen tegen. 2) de ten strijde opgeroepen gewapenden; het landsheerlijke recht om ten strijde op te
roepen, heerban, h. gebieden, bannen; leger, legermacht. 3) opbrengst in geld om de kosten van een
krijgstocht te bestrijden • of de levering van manschappen af te koopen; ook heervaertgelt. — Keervaertfroe (wapenrok); -waerdeeoos (hetz•); -kiste
(kist met benoodigdheden voor een veldtocht); -sleet,
heervaertseh; herevaertsche liede, de ten strijde
opgeroepen mannen.
Heervluchtieh, bnw . Zich onttrekkende aan de
plichten jegens den landsheer.
Heerwade, here-, her-, -waed, -wede, znw. o.
Zie heergewade.
Heerwaert. Zie h a r e w a e r t.
Heerwech, here-, eer-, znw. m. Legerweg, heerbaan; breede weg.
Heesch, heiseh, haesch; ook hees, haes, bnw.
Heesch, schor. — Heesoheit, heeschelike.
Heesch, znw. Zie e i s c h.
Heesehen, -scherp - sehinge. Zie eis c h en enz.
Heester, heister, eester, znw. m. i) Heester. 2)
tuin, lusthof.
Heet s heed. Zie e e t.
Keet, heed, znw. o. Heide; afgesneden heide,
heideplant. — Heetmae er -meyer.
er warm; dat hete
ze
Heet heit, bnw. i) Heet,
ongemac evel; die hete siecte, de pest, ook: typhus (?);
warmbloedig, cholerisch, bloedrijk. 2) vurig; hartstochtelijk, driftig, verhit; woedend, verwoed; boos,
verbitterd op (met een datief). 3) voor iem. onaangenaam. 4) versch, pas gebeurd. — Heetheit.
Heet, heit, znw. o. Hitte; koortsgloed.
Keet, bijw. Zie hete.
Heete, -en, -elike. Zie hete enz.
Heethonger, znw. m. Geehonger. -- Heet

-hongeric.

Heetlije, - 1^^^cheit. Zie hate lij c, -heit.
Heetln0edich 1 bnw. Hartstochtelijk aan driften

ten prooi.

'

Heetste; hleitste, znw. vr. Hitte

(oostmnl.).

Hefdeech, heef-, znw. o. Zuurdeesem, gist.
Heffe, znw. vr. en m. Droesem, bezinksel.

Heffegelt, effe znw. o. Geld betaald voor liet
wegend ook: voor het laden en lossen van koopmans-,

goederen.

HEIMELIJC.

HEFFEL.
Hef fel, znw. m. Hetz. als h e f f e.

Heffen, effen, st. ww. — I. Trans. z) Heffen,
opbeuren, optillen ; enen cranke h. ende leggen, oppassen, verzorgen ; een hint Ii. (ter vonten), ten doop
houden; uien doofrsele h., doopen; Onsen Here h.,
de hostie in de hoogte heffen (bij de mis); A. ende
slaen, een slag toebrengen ; ook enen slack h. ; ojwaerts la., de oogen, den geest. 2) wegnemen, ne
aanheffen, beginnen. 4) verheffen,. verhoogen.-nie.3)
5) heffen, beuren, in ontvangst nemen ; iet h. 0,
het verhalen op. 6) iem. opbeuren, opvroolijken. 7)
een ambacht h., eene ambachtsheerlijkheid of erfelijk
schoutambacht in leen ontvangen. — II. Intr. i)
Zich opheffen ; van brood, rijzen; van deelen van
het lichaam, zwellen, opzwellen; ook van water. 2)
oprijzen, opkomen, van luchtverschijnselen ; ook van
onaangename toestanden, onenigheden. 3) zich
verheffen, hoovaardig worden. 4) opstaan, zich ver
jegen). 5) h. zen, aanheffen (een lied).-zetn(m
6) zich verheffen, opstaan. — III. Wederk. i) Zich
opheffen, zich verheffen. z) opzwellen. 3) zich opheffen, trotsch zijn. 4) opstaan (tegen). 5) beginnen,
ondernemen (met zen). 6) opstaan van een zetel;
zich verwijderen.
Heffenare . Zie e f f e n a r e.
Hefene, znw. vr. Hetz. als heffe; op die h-n
geen, aan het grondsop of het onderste gekomen.
zijn.
Hef%nen, zw. ww. tr. i) Opheffen, opbeuren. 2)
innen, beuren.
Helfer, znw. m. i ) Hij die heft, optilt. 2) heller,
hij die heft of int. 3) aanlegger, beginner.
Ketch, bnw. Drabbig, troebel.
Hefflcheit, znw. vr. Zwelling, verdikking.
Hefmoeder . Zie hevemoeder.
Hefsel a znw. o. Zuurdeeg, gist.

Hefcelen, zw. ww. tr. (Meel) met gist vermengen.

Hefti Keften. Zie hecht, hechten.

Hoge (oostmnl.). Zie hag e.
Hegel, Regelen. Zie hagel, hagelen.
Heggen, zw. ww. tr. i) Met eene haag of heg
omgeven, afsluiten; een gerichte h., de rechtsplaats
afheinen, vierschaar spannen; geheget gerichte, eene
in den vorm gehouden terechtzitting. 2) schoonmaken, reinigen. 3) iem. van het noodige voorzien,
verplegen (oostmnl.). 4) tergen (oostmnl.).
Regenen, zw. ww. tr. Hetz. als h e g e n, 2).
Heger. Zie heiger.
He'ge , znw. vr. Haag, heining.
$8i. Zie heide.
Hei, bnw. Heet, droog. In h e i w e d e r.

Hei, znw. Hitte, droogte.

Hel, znw. vr. Hui, wei.
Heide, ede, hei(e), znw. vr. i) Heide, onbebouwde zandgrond; vlakke veld, vlakte; ter heiden
gaen, naar buiten gaan, zich vermaken in het vrije
veld. 2) heideplant, heide.

Heide znw. m. Heiden.

Heidefant . heed-, znw. o. Heidegrond.
Heidelbesie, znw. vr. Boschbes, blauwbes.
HeidelijC, bnw. Heidensch.
Heidelaan, znw. m. D%rpeling, veldbewoner.
Heiden . Zie heidijn.
Heldenisse, heldenesse, znw. vr. Het heidensche
land; het oosten; de heidenen.

Heidensch, -heidenschap. Zie h ei d ij n s c h,
-d ijnschap.

Heidetreeker, znw. m. De werkman die heiplaggen steekt.
Heid n, heidin, laed^n, heiden, bnw. Heidensch,
afgodisch.
$eidijn heiden, heidin, hedijn, znw. m. Plattelander ; heiden, afgodendienaar.
ij

Heidijndoem, heiden -, znw. o. De heidenwereld,
de heidenen.
Heidij nlijc, heiden Heidensch. — Heidjnlike.
HeldijaBCh, -densch, bnw. Heidensch.
Heidynschap, heiden znw. vr. en o. i) Buurt-,

-,
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die eene heide gemeen heeft. z) de heiden wereld. 3) Heidendom, heideniche godsdienst.
bye, saw. vr. Heiblok.

schap

'Heyen, heiden, zw. ww. tr. Heien; instampen,
vaststampen.
Reiger, heg r, eiger, znw. m. Reiger. ' f ^ e r
Heigeren , zw. ww. intr... Hijgend verlangen,
smachten.
Hei' aer, znw. o. Heet jaar, jaar van groote hitte.
Here. Zie i e k e en h o y k e.
Heil, bnw. Gezond, welvarend ; al h., wees in
alle opzichten gezegend, van harte gegroet.
Heil, heile, hele, heel, znw. o. _) Gelukkige toestand, heil en zegen ; enen te heile, tot iemands
geluk. 2) opgewekte stemming, vroolijk gejuich.
Heil, bnw. Heilig.
Heilaat, eilont, znw. mn.. Redder, behouder
(oostmal.).
Hellbaer, bnw. i) Zalig; heilbaerheit. 2) heilzaam,
nuttig ; ook heilig ebaer.
Heildoem, heel-, -dom,. znw. o. i) Heiligdom,
heilige plaats. 2) heilig. voorwerp ; reliquie ; heildoemscamere, sacristie; heildoemsvaert, bedevaart naar de
reliquieën van een heilige; heildoemkermisse, het feest
ter eere der reliquieën van den patroon eener kerk.
Heil ever, znw. m. Redder, heiland.
Hetch, helieh, hillieh, elich, bnw. i) Gelukzalig, gelukkig, zalig. 2) zieleheil aanbrengend, zalig
heilig, geestelijk volmaakt of daarnaar-makend.3)
strevende ; vroom. 4) voor God en zijn dienst bestemd, aan het gemeene gebruik onttrokken, in
heilige eer moetende gehouden worden ; hdlige dach,
heilige avont, heilich-, avond, ook : dag, vóór een
kerkelijk feest. 5) h. vier, belroos.
Heiliehdaeh, znw. m. Kerkelijke of godsdienstige
feestdag.

Heilichdoem, helich-, hillich-, -doom, -dom,
znw. o. z) Heilige plaats. 2) heilig voorwerp, hostieschotel ; reliquie; ook heilichdoernte.
HeiliChdoeMSVaert, ' znw. vr. Bedevaart naar
eene plaats, waar eene reliquie bewaard werd.
Heilioheae, helich-, hillich., znw vr. i) Geluk
heiligheid: a) geestelijke volmaaktheid-zalighed.2)
of het streven er naar; opbouwing in het geloo£ b)
eerwaardigheid. 3) heilig voorwerp.

Heilichlicht-sondaoh, znw. m. Zondag vóór

Driekoningen.

Heilichljje, bnw. Heilig. — Hellichlllte.
Heilichmaent, znw. vr. December.

Heiliohmaken zw. ww. tr. Heilig maken. —Hei -

d gezegd), zaligmaker; hij die den
liehmaker (van Go
mensch tot volmaking brengt. -- Heiiehmakingo.

Heil chmisse, znw. vr. Allerheiligen.
Heilige, helige, hillige, znw. m. i) Enkv. Heilige.

z) mv., heilige voorwerpen, beelden, vooral: reliquieën;
ten heiligen sweren. Vgl. v a n c h e i 1 i g e n (van
ten heiligen vaen, de reliquieën aanraken).
Heiligegeest, hekgeest, znw. m. Heilige geest;
christelijke liefdadigheid; liefdadigheidsgesticht; ook

heiligegeesthuus; de opzichter daarover heet heiligegeestmeester
Heiligen, heligen, zw. ww. tr. i) Zalig spreken
of maken. 2) heiligen, vieren (feestdagen). 3) heilig
maken; heilig verklaren; deelw. geheilicht, heilig.

— Heiliginge.

Heilie hi zc. Zie h uw e 1 ij c.
Heillover, heilover, znw. m. Ooievaar.
Heilsam, bnw. Heilbrengend, zaligmakend. —
)

Heilsamheit.

Heila. Zie heem.
Heimael , heemael, heimei, znw. o. Vierschaar;

rechtsdistrict.

Heimede. Zie heimode.
Heimelen. Zie hemelen.
Heimelije, hemelcc, bnw. z) In het huis zijnde,
tot het huis behoorende, verwant 2) van dieren,
tam, mak. 3) voor huiselijk gebruik bestemd. 4) eigenaardig. s) gemeenzaam, intiem, vertrouwd; eeg: h.
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HEIMELIJCHEIT.

HELLE.

vrient; vertrouwelijk, innig; van nabij bekend ; ge.
negen, goedgunstig, vriendelijk jegens (met den datief). 6) innig, vurig. 7) verborgen, geheim ; heimelike stopt, oogenblik waarin men alleen, van de
menschen afgezonderd, is; dat heimelike gemac, noot,
het geheim gemak. 8) geheimen bewarende. 9) als
znw.: a) ml., huisgenoot, bekende. b) onz., geheime
of afgezonderde plaats; geheim; geheim gemak;
geheimhouding, stilzwijgendheid.
Heimeljj eheit , hemelcc -, heimlje-, znw. vr.
A. Abstract. — i) Huiseljkheid. 2) eigenaardigheid.
3) gemeenzaamheid, vertrouwde omgang; gemeenschap met God ; nauwe betrekking, enge familieband ; sine li. hebben, gemeenschap oefenen ; minzaamheid, vriendelijkheid. 4) heimelijkheid, afzondering; in (der) heimeljcheden. 5) verborgenheid, geheimenis ; geheime gedachte. 6) geheimhouding, stilzwijgendheid. 7) natuurlijke behoefte. — B. Concreet.
i) Geheim; eene verborgenheid; geheim der kunst,
der natuur, der wetenschap. 2) geheim plan, list,
laag. 3) geheim vertrek, kabinet; geheim gemak. 4)
geslachtsdeelen.
Heimelike, hemel-, heiml., bijw. i) Verwant. 2)
stil, zachtjes. 3) vertrouwelijk, gemeenzaam; enen h.
kennen, iem. van nabij kennen. 3) heimelijk, in het
geheim.
Helmen, zw. ww. tr. Af heinen, afperken.
Heimen, zw. ww. tr. Bergen, stoppen.
Heiminge, heminge, znw. vr. Omheind grondstuk; huisstede.
Heimk jn, -ken, znw. o. Krekel (oostmnl.).
Helmode -oede, -oei, znw. vr. i) Vaderland, geboorteplek; hetz. als h e e m stede. 2) geheim vertrek.
Heimach , bnw. Inheemsch (oostmnl.).
Heimstede, Zie heemstede.
Heimvaert, znw. vr. Thuisreis, thuiskomst; ook:
het aanlanden in het hemelsch vaderland.
Heimwaert, -wert, bijw. (oostmnl.). Huiswaarts.
Heimwerf. Zie heemwerf.
Hein znw. m. Afscheiding van landerijen, hei ning, of ook
ook: scheisloot, greppel.
Heinden, zw. ww. tr. gene afscheiding plaatsen
tusschen twee erven.
Heindinge, znw. vr. i) Het maken van eene af.
scheiding tusschen twee erven. 2) heining.
Heindm
uur, znw. m. Scheidsmuur.
Heindsloot, hein -, znw. vr. Scheisloot; ook:
heinsloot, heindilve.
Heinen, zw. ww. tr. Een erf afsluiten of afscheiden, door muur, schutting, heining, ook: door een
greppel of sloot.
geiniII e, znw. vr. Hetz. als h e i n d i n g e.
Heinse , beisel, eicel, einsel, znw. Unster, romeinsche balans.
Reinst. Zie hen g s t.
Heisch. Zie h e e s c h.
Heisohen. Zie eis chen.
Heise, znw. vr. en m. Handvatsel, oor.
HeiselijC. Zie eiselijc.
Heisene. Zie haess ene.
Heister, hetz. als h e e s t e r; ook: boomstam,
knuppel, knots.
Heiten. Zie heten.
Heitsen, zw. ww. intr. (oostmnl.). Gloeien. —

Hekerlino, heeeker-, znw. m. Aanhanger van
de partij der Heekerens. (in Gelderland).
Heket s heect, hecht, eect, heict, znw. m. Snoek.
Heeke, hec, hecken, znw. o. Hek, latwerk; valdeur in eene poort, valpoort; ook als scheepsterm :
het deel van den scheepsspiegel boven het wulf. —
Reekepost, post of stijl van een hek, Heclatte.
Reckon, zw. ww. tr. Van een hek of latwerk
voorzien.
Hecsel, hexel, hechsel, hechtsel, hechtels, heftsel,
znw. o. Naam van verschillende sieraden, gesp,
agrafe ; halssnoer, armring ; verklw. hecselkijn. —

Heitsich, Heitsicheit.

Heitste, znw. vr. Gloed (oostmnl.).
Heitsten, zes. ww. intr. (oostmnl.). Hetzelfde als
heitsen.
Heitte znw. vr. Hittegloed.
Heiweker, -weer (16de eeuw), znw. o. Zomerhitte, droogte, heet weder.
Rec. Zie h e c k e.
Hekel, hekele, ekel, znw. m. Prikkel, stekel, vlaskam ; hekelmaker; ook naam van sommige planten.
Hekel, znw. vr. Heks.
Hekelaer, znw. m. Hij die prikt of aandrijft;
vlas-, hennepkammer; vr. hekelster, hekelsterige, -igge,
(wvlaamsch). — Hekelen.

Heeselmaker.
Hersteen, hetz. als ecsteen,.egge-, hoek-

steen.

Hel, bnw. en bijes. Helder.

Helaehtich, -echtich, bnw. Helsch, verdorven.
Heicht, Zie helft.

Helde, heelde, bilde, balde, znw. vr. Boei, voetboei.
Helde, znw. vr. Hetz. als h u 1 d e. i) Genade,

gunst.

2)

eerbiedsbetoon.

Heldeeoppen, zw. ww. intr. Knikkebollen.

Helden, vooral oostmnl. vorm van ho u d e n.
Helden, hellen, zw. ww. — I. Intr. i) Hellen,

overhellen; dat hellende, steilte; enen h. an sj n boort,
iem. aanklampen. 2) neiging of begeerte hebben. —
II. Trans. Neigen, buigen.
Helder. Zie elder (e l r e).
Helder 9 vooral oostmnl. vorm van ho u d
bnw. Hellend, steil.
Heldinge, zów. vr. Helling; neiging.
Hele, bijw. Zie heel.
Hele. Zie heile en heil.
Hele, znw. v!. Stilzwijgendheid, geheimhouding.
Helech. Zie heilich.
Helecht. Zie helft.
Helen, kelen, heilen, hielen, zw. ww. — I. Trans.
i) Heden, gezond maken. 2) heel maken, in een
vorigen ongeschonden staat terugbrengen. 3) tot een
geheel of eenheid maken; h. mei, één maken of
verbinden met. — II. Intr. i) Gezond worden. 2) één
worden, onderling verbonden worden; vastzitten,
vastkleven aan (met aen).
Helen, heden, heilen, st. en zw. ww. tr. i) Verbergen, geheim houden; zonder obj., zwijgen; sonder
-

heien; als znw., ook wel helen, de kunst van zwij -

gen, het bewaren van geheimen. 2) voor iemand
verbergen, vooral: gestolen goed.
Helende, bnw. In we1helende, goed kunnende zwijgen.
Helénde. Zie ellende.
Helenhunt. Zie e l e n h u u t.
Helenisse, znw. vr. Het verzwijgen of verbergen van iets.
Heler, heeler, heelre, helare, znw. m. Genezer,
gezondmaker; heiland.
Heler, heelre, znw. m. Heler, hij die iets geheim
houdt.
Helet , heelt, keilt, hilt, helt, znw. m. Held, dapper strijder; gewapende.
Helft, helcht, helecht, helicht, helleft, heleft, heelft,
heelt, helt, elt, helfte, helfde, znw. vr. Helft.
Helften, helichten, zw. ww. tr. Halveeren.
Helfter. Zie h a 1 f t e r.
Helftseheide, -dingo, znw. vr. Hetz. als h a 1 fscheide, -dinge.
Helftwinninge, helt-. Zie h a l f w i n n i n g e.
Helich. Zie heilich.
Helichelt, heel-, znw. vr. Geheelheid, ongeschonden staat.
Helieht, -echt, -en. Zie helft, helften.
Relic. Zie heellike.
Helinge, heelinge, znw. vr. Genezing.
Helinge, rnw• vr. Het verbergen of verzwijgen
van iets.
Helle, kille, elle, hel, znw. vr. i) Graf, het doodenriik. 2) hel; rampzalige toestand, toppunt van
ellende. 3) bergplaats (?),

HEMMELEN.

HELLE.

Helle, hel, bijw. Helder; luid.
Helle. Zie e 11 c.
Helle , helde, znw. vr. Helling; steilte ; kuil, diepte.
Hellebaerde. Zie h e l m b a e r d e.
Helleft. Zie h e 1 f t.
Hellehont, hel-, znw. m. Helhond, cerberus;

duivel.

Hellegront,

znw. m. en vr. Bodem of diepte der

hel.

Hellen, zw. ww. intr. Klinken, weerklinken.
Hellen. Zie helden en vgl. hellinge.
Helleputte e put, znw. m. De put of afgrond

der hel.

Heller, znw. m. Halve penning ; ook : eene nog

kleinere munt.

Helleteve n znw. vr. Duivelin, helleveeg; ook:

hellevege (16de eeuw).

Hellewaert, znw. m. Hellevoogd, duivel.
Hefla Wert. Zie h e l l i n c w e r t.
Hellich, hillich, bnw. (oostmnl.). i) Afgejaagd,
uitgeput

2)

wild, woest.

Heiligen, hilligen, zw. ww. tr. (oostmnl.). Uit-

putten, vermoeien, kwellen.
Hellinge n znw. vr. Klank, weerklank; echo.
Hellinge, heldinge, znw. vr. Helling; ook: scheepstimmerwerf.
Hellinc. Hetz. als h a 11 i n c.
Hellinevat, znw. o. Een half viertel, eene inhoudsmaat voor natte waren.
He11inowert, helle -, - weert, znw. De helft van
een „pennincwert" ; ook als biermaat.
Helm, hellem, znw. m. Helm; ook als benaming
eener gouden munt, gulden helm.
Helm, znw. m. Steel, roerstok op een schip.
Helm, hellem, znw. Duingras, duinriet.
Helm. Zie hal m.
Helm, znw. m. Galm, weerkaatsing van een geluid.
Helmaex, znw. vr. Bijl met langen steel, strijdbijl.
Helmbaerde, helle -, znw. vr. Hetzelfde. — Helm

baerdier.
Helmelinge. Zie halmelinge.
Helmen. Zie halmen.
Helmen, zw. ww. intr. Galmen, weerklinken.
Helmet, znw. o. Helm.
Helmriet, znw. o. Helm, de plant.
Helmslager, -sleger, znw. m. Helmmaker.
Helmstoo, helme-, znw. m. Helmstok.
Helmteken - teiken, znw. o. Een kenteeken op

den. top van den helm; ook: wapenschild, wapen.
Helne. Zie e 1 n e.
Hefre. Zie e 1 r e.
Help, voor helj5e, conj. van h e lp e n; haerljc
(hoorloc) hejô anderen, ook heli lac ander, door
elkaar geslagen, gemiddeld.
Helpe, hels elj5e, hulde, hulj5, znw. vr. i) Hulp,
bijstand; ook in het mv.; h. roepen ; íe helden,
hulden, telen, tul'Pen, met een dat., in het belang
van, voor; enen h. doen, hulp verleenen; in enes h.
sijn, staen, hetz.; als rechtsterm, bewijs, vooral door
f;chepenen of getuigen; ojb h. dingen. 2) helper. 3)
hulpmiddel; in rechte, bewijsmiddel, vooral door getuigen.
Helper hulpe tusschenw., eig. conj. van helen,
vet uit so hee mi God. Mijn hemel, mijn help!
$el leljjC, huljeà, hulk -, .bnw. , i) Behulpzaam.
2) nuttig, dienstig. — $el eljchelt.
Helpeloos, hul5e-, elfe-, bnw. Hulpeloos; als
znw., arme, behoeftige.
Helpen, hulj5en, st. ww. tr. en intr. i) Helpen,
bijstaan; vgl. help en hel p e. 2) iet h., het verhelpen, herstellen. 3) met eene zaak als ondw., baten, helpen; goed doen, dat mi half int herte.
Helpendier. Zie e1pendier.
Helpenisse, ruw. vr. Hulp, bijstand.
Helper, huller, znw. vr. Helper, bondgenoot,
medestander, vr. helj5erinne, heljerse, hel iige, helpster.
Helperhelper, huljerhuler, znw. m. Hij die

i
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zijdelings aan een strijd of veete deelneemt door de
rechtstreeksche deelnemers of vijanden te steunen.
Helpgelt, znw. o. Geldelijke bijdrage.
Helpireroep, hulAh-, -geroujb, znw. o. Hulpgeroep.
Helpich, laulj5ich, bnw. Hetz. als h e 1 p e 1 ij c.

— Helpicheit.
Helpredene, Bult -,

znw. vr. Uitvlucht, voor
-wendsl.

Helsch, elsch, heltsch, hilsch, bnw. Helsch, uit
de hel, als uit de hel; helsche viant, here, drake,
kont, de duivel ; h. bit, Vis, coude (tout), wal, dal,
dit (biact), omschrijvingen van „de hel"; lielsche coninginne, de trotschheid.

Helsehap, znw. o. Bewoners der hel, duivels.
Helsehouwinge, znw. vr. Zwarte kunst, tooverij.
Helsehudde, znw. m. Helsche schurk (16de eeuw).
Heleen, zw. ww. tr. Omhelzen ; als znw., om-

helzing; ook als euphemisme. eene vrouw omhelzen;

gehelset liggen, arm in arm liggen. —

Helsinge.
Heister. Zie halfter.
Helt. Zie h e l e t en helft.
Helte, hilte, hulte, znw. vr. ; helt, hilt, m. Greep,

heft, gevest.

Heltkjjn, hel -, -ken, znw. o. Eene kleine maat
voor droge waren.
Helve , elve, znw. o. en vr. Steel, bijlsteel.
Helvekijn, -kin, -ken, znw. o. (oostmnl.). i)
Halve penning. 2) eene kleine maat voor natte waren.
Hem, znw. m. Akker, afgeheind of door eene sloot
omgeven stuk land; ook als tweede deel van plaatsnamen. Vgl. h a m.
Hemde, hemede, heemde, himmede, kimde, hemet, heemt, znw. o. Hemd; verklw. hemdekijn : a)
hemdje. b) zakje.
Hemdsdraet, hems-, znw. m.; niet so vele als
een h., niets hoegenaamd.
Hemel , hemmel, Kimmel, znw. m. i) Hemel: a)
Uitspansel. b) verblijfplaats der gelukzaligen; God
van hemele, de hemelsche Vader; te hemele voeren,
ten grave dragen. 2) hemel van een troon, draagstoel; hemel, zoldering; gehemelte.
Hemelblat, znw. o. Plank voor of van eene
zoldering.
Hemelblau, bnw. Hemelsblauw; als znw., hemelsblauwe stof.
Hemelbloeme n znw. vr. Uitverkorene onder de
gelukzaligen.
Hemelen, hemmelen, zw. ww. tr. i) Wegbergen,
wegstoppen. 2) netjes leggen, vlijen, opstapelen. 3)
opknappen, schoon maken. 4) omheinen, door heg
of heining afscheiden.
Hemelen, himmelen, zw. ww. tr. Van een hemel of zoldering voorzien, plafonneeren. — $ emelin e, zoldering, plafond.
Hemelrlke, -rijt, znw. o. De hemel. — Hemelrijcseh, hemelsch.
Hemelroet, Kimmel-, bnw. Bolvormig.
Hemelsoh, bnw. Hemelsch.
Hemelsel, znw. o. Hemel, zoldering, baldakijn,
troonhemel.
Kemelt, znw. o. Hetz. als h e i m a e 1.
Hemelte, znw. o. i) Zoldering, plafond. 2) troon
gehemelte.
-heml.3)
Hemelteken, -teiken, znw. o. Teeken aan den
hemel.
Hemelvaert, hemmel-, hemele-, znw. vr. Hemelvaart. -- Hemelvaertsdach, -avont (de dag voor
hemelvaartsdag).
Hemelvaer, -var, ook -varuwich (-verwicli), bnw.
Hemelsblauw. — $emelvaruWe.
Hemelwaert (te -), bijw. Hemelwaarts.
Hemelwater, znw. o. -Regenwater.
Hemen. Zie heimen.
Hemer, znw. Zie e m e r.
Nemer, bijw. Hetz. als h e d e n m e e r.
Hemet. Zie hemde.
HemiIIg e. Zie h e i m i n g e.
Hemmelen. Zie hemelen.
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HEMMEN.

Remmen, kimmen, zw. ww. intr. Kuchen, hemmen.

HENNEPEN.

Kenenrumen, zw. ww. tr. Ontruimen, verlaten.
Henenschaaen, st. ww. intr. Maken dat men

Keininen, kimmen, emmen, zw. ww. — I. Trans.
II. Intr. Blijven steken,

weg komt.

Hemmerie. Hetz. als ham m e r i c.
Komst, znw. m. Eene plant. Hetz. als h e e m s e.
Hen, bezitt. vnw. Hun.

Henenschieten, st. ww. intr. Wegschieten,
een stroom) worden meegevoerd.

Henaf, -of, bijes. Hiervan.

schaven.

Ophouden, belemmeren. niet verder kunnen.

Kende, znw. Zie ende.
Hende e bijes. Nabij, in de nabijheid.
Hendelijc, -like. Zie e n de1ij c, -like.
Kenden, zes. -ww. tr. Gehengen, gedoogen.

Renden . Zie enden.

Heraderen. Zie hinderen.

Renderwaert . Zie hinderwaert.
Hendeste, bender-, heni-, bnw. Uiterste.
Hendinge . Hetz. als h e i n d i n g e.

Kenen, heinen, bene, henne, heen, hen, kin,
bijv. i) Van plaats: van hier, van daar, hier van
daan; van henen, van hier; so henen, hij er van
door, er op uit; op een bepaalden afstand van den
spreker: weg, verwijderd; niet 'ver kenen; dat schilt
es kenen milen vine. 2) van tijd, van het tegen woordig oogenblik af in het verledene; van li. vort,
van toen af, voor het vervolg. 3) hieruit, hiervan,
daarvandaan; eng. hence.

Henenblasen, st. ww. tr. Te niet doen gaan.
Henenbringen, st. ww. tr. Onderhouden, in

wezen houden.

Renendoen, heen-, st. onr. ww. tr. i) Wegdoen,
opruimen. 2) uit den weg ruimen; verjagen, uit de
gemeente bannen.
B enendragen, st. ww. tr. i) Wegdragen, weg brengen; eens h-s, in eens te ontvangen of te betalen; met zich dragen, meenemen. 2) te gronde
richten.

Henensoheiden, hene-, - scheden, st.
Zich verwijderen, heengaan; sterven._

ww. intr.
(door

Henenschraven, zw. ww. intr. Hetz. als h e n en-

Henensenden, zw . ww. tr. Wegsturen.
Henensetten, zw. ww. tr. Van

zich zetten,

uit-

stellen.

Henensettinge, znw.

vr. (oostmnl.). Verpoozing.

Henensln en, st. ww. intr. Wegsluipen.

Henensteken, st. ww. tr. Verstooten.

Henenstreken, zw. ww. intr. Zich uitstrekken of
loopen over (een zekeren tijd).

Henenstriken, hene-, st. ww. intr. Zijn biezen

pakken.

HenenstuTen, st. ww. intr. Heenstuiven,

zich

snel verwijderen.

Henentiden, zw. ww. intr. Zich op weg begeven.
Henentreden, st. ww. intr. Wegstappen, daar-

heen treden.

Henentreken, st.; -treeken, zw . ww. intr. Weg
-trekn
. — Henentreekinge.

Renenvaert, hene-, znw. vr. De dood.
Henénvaren hene-, st. ww. intr. i) Heengaan;
heenrijden; van e den tijd en van het aardsche, voorbijgaan. 2) zich ergens door heen slaan, zijn doel
bereiken.

Henenvliegen, st. ww. intr. Wegvliegen.
Henenvoeren, Z. ww. tr. Wegvoeren, wegbren-

gen.

Henenwaert, heen- , bijw. Den anderen kant op.
Henenweiden, zw . ww. intr. Zich uit de voeten

maken.

Henendraven, kene-, zw. ww. intr. Heendraven,
zich ergens heen spoeden; laten h. (een paard nl.),

Henenwiken, st. ww. intr. De wijk nemen.

snel wegrijden, een paard de sporen geven.
Henendriven, st. ww. tr. i) Wegdrijven, wegjagen. 2) wegspoelen, meevoeren, met water als ondw.

Hengel, hingel, engel, znw. m. en vr. i) Hengsel;

Henengaen, bene- , heine - , kin-, st. onr. ww.
intr. i) Heengaan, weggaan; laten h. (een paard),
een paard de sporen geven. 2) met eene zaak als
ondw. a) eene zekere richting hebben; op een bepaald doel gericht zijn. b) gekeerd zijn, gewend
zijn; ten oosten h. c) met het als ondw., staan aan,
afhangen van.
Henenganc, hene-, znw. m. Vertrek ;° dood.
Henengeven, hen- , st. ww. tr. Weggeven.

Henengliden, st. ww. intr. Voorbijgaan, van

den tijd.
Henenjagen , bene -, zw. ww. — I. Trans. Wegjagen. — 1I. Intr. Zich wegspoeden, vooral te paard.
-

Henenkeren, bene - , henne - , - kieren, zw. ww.

—

I. Trans. Heenwenden.

—

II. Intr. Heengaan;

sterven.

Heneneleet, znw. o. Doodkleed, lijkwade.

st. ww. intr. i) Wegkomen, ontsnappen; om een goet h. Bien. 2) het stellen of doen,
het goed hebben of maken.

Henoncomen,

Henencrigen, st. ww. intr. Zich op weg begeven.

ww. tr. Achterlaten.
Henenleggen, zw. ww. tr. Afleggen, wegleggen.
Henenleiden, zes. ww. tr. i) Iem. ergens brengen. 2) den tijd, doorbrengen.
Henenliden, heen -, st. ww intr. i) Voorbijgaan,

Henenlaten,

st.

te niet gaan. 2) vervliegen, van den tijd.
Henenlopen, bene -, heen -, st. ww. intr. Weg.
looT en, de wijk nemen.
Henenmaken, zw • ww. wederk. en intr. Zich wegmaken, zich heenspoeden.

Kengo. Zie h e n g e n e.

haak. 2) hengelroede; ook hengelroede.
Hengel, hengel, angel, znw. m. Visehhaak.
Hengelen, hingelen, zw. ww. tr. Van een hengsel voorzien.
Hengelen, zw. ww. intr. Met een hengelroede

of ook: met een vischhaak visschen.

Hengeles, -lisse, -else, -elsche. Zie h e n g s e 1.
Hengemunde, heng-, znw. vr. (geld.). Een land

hetzij door water hetzij door eene heining afgesloten.
Hengen, hingen, zw. ww. tr. Gehengen, dulden;
met den dat., toestaan, toelaten.
Hengene, hingene, hengen, hingen, znw. i) Haak,
hengsel. 2) angelroede.
Hengenisse, heng-, hinge-, znw. vr. Toestemming,
verlof; lotsbeschikking.

Hanger, znw. m. (oostmnl.). Beul.
Hengst, henxt, kent, hingst, hinxt, hengstc,
znw. m. Hengst; hengslJ ert, henxt-, keynstjbeert.
Heraken. Zie hinken.
Hanker, hinker, znw. m. Beul, scherprechter.

Hencgelt, znw. o. Kosten van terechtstelling met

de galg.

Hencsel, hengsel, iieinsel, hengeles, hengelse, znw.
o. i) Hengsel, handvat; haak, scharnier. 2) weegschaal. 3) sluier; wimpel.
Henna , hinne-, znw. vr. Hen, kip; verklw. hennekijn, hanne-, -ken.
Hennebete, znw. vr. Naam van eene plant, gemeene muur, hoenderbeet.
.

Kennekijn, -ken, znw. o. (oostmnl.). Naam van
een klein zeil.

Hennenmelc, znw. vr. Hoendermelk, iets onmo-

Henennemen, hen-, kin-, st ww. tr. Wegnemen,

gelij ks.
Hennensmout, kinnen -, znw. o. Hoendervet.

Henenquellen, zw. ww. intr. Heensukkelen.

— Hennepsaet, Hennep olie.

afnemen.

Henenrinnen, bene . , st. ww. intr. Wegsnellen;

heengaan; sterven.

Hennep, henni^, hannes, liane i, znw. m. Hennep.

Hennep en, bnw. Van hennep gemaakt. --Kennepich, Kenne
psch.

HENNEPIER.

HERENGELT.

Hennepier s henen-, heng-, znw. o. Foedraal voor
kostbare voorwerpen.
Hennetaster, hinne -, znw. m. Losbandige, wel
-lusteing.

Hennewier, znw. m. Henegouwer.
Hennijn, lienntn, kinnen, kenhen, bnw. Henne-,

kippe-.

Henof. Zie h e n a f.
Hense. Zie h a n s e.
Hense, znw. vr. Handvat, hengsel.
Henst. Zie h e n g s t.
Kent, boent, liente, ken, thent, tent, voorz. en

voegw. (vooral oostmnl.). Tot; kent dien dat, kent
-dertw
dat, lien/dat, kent, voegw., tot dat.
Heetste. Zie h e n d e s t e.
Hen%t. Zie h e n g s t.
Hepe. Zie heupe.
Hepe n heed, hied, znw. vr. Snoeimes.
Her, bij w. Zie h a r e , bijw.
Her, znw. o. Zie here, o.
Her, har, znw. m. Hetz. als h e r e, znw. m. Heer,
vooral gebruikt in den voc.; der, dher, de heer; mijnher, m(e)her, mijn heer; ser, des heren; Sinter Claes,
Met-ten, Sint heer Klaas, Maarten.
Hetaehtich. Zie heerachtich.
Herademen, zes. ww. intr. Herademen, weder
adem scheppen.

Heraf, hiraf, bijw. (oostmnl.) Naar beneden, van
Herafhangen.

ruimte en afstamming. —
Heralt. Zie heraut.

Heranderen, zw. ww. tr. Veranderen.
Heraut, heralt, herout, eraut, herault, znw. m.

Heraut, wapenkoning.
Herbeelden, zes. ww. tr. Zich voorstellen, verbeelden; als wederk., zich in eene bepaalde gestalte
of beeld vertoonen.
Herberge i - bu.,-ge, znw. vr. i) Onderkomen, logies, nachtverblijf; plaats of huis waar men overnachten kan; (sine) h. nemen, zijn intrek nemen; h.
hebben met, logeeren bij; h. winnen, gewinnen, verwerven, een nachtverblijf vinden, krijgen; ene h. beslaen, besetten, het voor iem. in gereedheid brengen;
plaats waar men in gijzeling ligt, die men niet mag
verlaten vóórdat men aan eene verbintenis of een
bevel heeft voldaan. 2) woning, verblijf. 3) herberg;
quade h., slecht huis. 4) onderhoorigen, bedienden;
zij die bij iem. inwonen; huisgenooten, gezelschap.
Herbergehouder, znw. m. Logementhouder.
Herbergelipeheit, Ilerberch-, znw. vr. Herbergzaamheid, gastvrijheid.
Herbergen, zes. ww, — I. Intr. Huisvesting vin-

den, logeeren. — II. Trans. Huisvesten.
Herberger(e), znw. m. Hij die gaarne gastvrij heid verleent.

Herbergerie, znw. vr. Herbergzaamheid; herbergerie houden, nachtverblijf verleenen.
Herbergie p znw. vr. i) Logies of verteringen in
eene herberg. 2) herbergie houden, logement of her
berg houden.
Herbergier, bnw. Herbergzaam, gastvrij.
gerbergiere, gierre, -gier, znw. m. i) Hij die
lieden herbergt. 2) herbergier, kastelein; vr. herbergieresche.
Herberginge, znw. vr. Gastvrijheid.
Herbinden, st. ww. tr. Vastmaken, deelen der
-

wapenrusting.

Herboren, deelw. bnw. Wedergeboren.
Herbringen, heer-, hare-, -brengen, zw. onr. ww.

tr. Van ouds in bezit gehad of bezeten hebben, vooral
van privilegiën; deelw. herbracht,; van h-e, volgens
of krachtens overgeleverd recht.
Herbrin gen, heer-, hare-, znw. o. i) Langdurig bezit, bezit van ouds her. 2) hetgeen door gewoonte verkregen of van ouds her overgeleverd is,
voorrecht, privilege; ook als verzamelbegrip: privilegiën.
Hercheit, znw. vr. Hetz. als e r c h-, a rc h e i t.
Herdaehtieh, bnw. Gedachtig, indachtig.
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Herdaehtinge, saw. vr. Vermelding; h. doen van.
$erde, bijes. Zie harde.
Herde, keerde, hemde, harde, kirde, znw. m. Her-

der; schaejherde e. a.; verklw. herdekijn, heerdek jin ;
• - Herdseh, bnw. (oostmnt).
Herdeeken, zw. ww. tr. Opnieuw dekkèn, het
deksel weer op iets zetten.
Herdelike. Zie hardelike.
Herdeloos , keerde-, bnw. Zonder herder.
Herden. Zie h a r d e n.
Herdenkeljjc, bnw. Gedachtig, aan iets blijvende

bewaker, behoeder.

denken.

Herdenken , -dinken, zw. onr. ww. ,-- I. Trans.
Denken aan ; zich te binnen brengen, in. het geheugen houden ; als znw., herinnering; in desen herdenken, ter herinnering hieraan. — II. Intr. Zich
toeleggen op (met ie). III. Onpers. Zich herinneren.

-- Herdenkenisse , herdenkich.
Herdensae, harde-, znw. m. Herderstasch, tasch.
Herder, visch. Zie h a r d e r.
Herder, harder, heerder, hirder, znw. m. Herder,
bewaker, opzichter; verklw. herderkijn.

Herderen, - Beren. Zie h a r d e r e n.
Herd e r ike. Zie e r d e r i k e.
Herderechap, herdeschap, herd-, hird-, znw.

vr. en o. De gezamenlijke herders.
Herdestoe , keerde-, znw. m. Herdersstaf.
Herdicheit. Zie hard icheit.
Herdichten, *erdichten, zw. ww. tr. Uitdenken,
dichten.
Herdingen, st. ww. tr. (Eene rechtszaak) op
nieuw behandelen.
Herdopen, zw. ww. tr. Opnieuw doopen.
Herdragen, st. ww. tr. (Het zwaard) opheffen
tot een tweeden slag.
Herdstede. Zie h e t s t e d e.
Herdvast. Zie hertoast en erdvast.
Here, hare, heer, heer, herre, znw. m. i) Heer,
van God, vorsten, voorname personen; Onse Here,
de heilige hostie, het misoffer; bij namen van fami-

r

liebetrekkingen ; here reeve, neve here; here oom, here
man; bij diernamen, here Bruun, her Isengrjn; bij
scheldwoorden, here dief, her dritensone. z) landsheer,
vorst; hoofd over iem. of iets; eigenaar eener heerlijkheid; heer, tegenover de bedienden; legerhoofd,
geestelijk heer; baas, oppermachtig gebieder; gemaal,
echtgenoot; held, dapper ridder; heer; ic ware een
here, het heertje. 3) degene die eene ondeugd in zich
draagt; nit en skaert ooc sinen h. niet.

Here i hare, heerre, heyre, heer, haer, heyr, her,
znw. o. Heer, leger, troep, verzamelde menigte.
Here, heere, bijw. Hierheen; hier. Zie h a r e.
Here 2 znw. vr. Pij. Zie h a r e.

Her-eban. Zie heerban.
Herebrant, heer-, znw. m. Verwoesting door den
krijg of een leger aangericht.
Here en d hergen. Zie h e r e n, ie Art.
Hereheit. Zie heerheit.
Hereeraeht. Zie h e e r c r a c h t; ook: geweld
door eene gewapende bende gepleegd.

Hereloos, lieer-, bnw. Zonderheer, hoofd,eigenaar.
Heremite, ere-, znw. m. Kluizenaar. — Here
miteljjc.
Heren, kees en, herges:, beregen, het-jeu, zw. ww.
-

tr. Met een leger verwoesten, plunderen, platbranden.
Heren. Zie e r e n.
Heren, heeren, haeren, zw. ww. tr. Een heer over
iets, een stuk land in geschil, aanwijzen; ene smarte
lt., eene verklaring in rechte afleggen aangaande den
toebrenger eener verwonding; ene smarte h. oh enen,
iem. in rechte als den dader eener verwonding aan wijzen;; die tuyck h., eene beëedigde verklaring afleggen in zake van toewijzing van landbezit.
Heren, heeren, zw. ww. intr. Heerschen, heer zijn.
Herenbroot , znw. o. Fijn brood.
Herendienst, znw. m. i) Verplichte dienst, hee rendienst. 2) Gunst der aanzienlijken.

Herengelt, znw. o. i) Door een landsheer ge-
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HERSE.

HERENGOET.

slagen geld. 2) ten bate van een heer geïnde belas.

ting of opbrengst.

Herengoet, znw . o. Onroerend goed van den lands-

heer.

Herengroot, znw. m. Een door den landsheer
geslagen groot.

Herencled er, znw. o. mv. Liverei.
Berenhofstede, znw. vr. Heereplaats.
Herennoot, here-, znw. m. en vr. Een zoodanige

dienst, jegens een heer verplicht, die iem. verhindert
voor het gerecht te verschijnen.
Herenoot, znw. m. en vr. Schade of verwoesting,
door een leger aangericht.

Herenvede, znw. vr. Eene veete of wraakoorlog
van den heer met een zijner vijanden.
Herenwech. Zie h e e r w e c h.
Hereschare, -sehouwinge . Zie heer -.
Heresie,

znw. vr. Ketterij.

Heresien, herisien, znw. m. Ketter; ook heretike.

Herfhuus, Herfljjc enz. Zie e r f h u u s enz.
Herfst, hervest, heer/st, herest, her/t, erft, he-

rust, heruft, laerfste, znw. m. Herfst. — Herfstl^^e.
Herfstbede znw. vr. Najaarsbelasting, ook her/s/-

schot.

Herfstdij e, znw. m. Dijk tot keering van herfst-

water.

Herfstmaent, znw. vr. September.
Herfsttijt, znw. vr. en m. Herfsttijd.

Hergaen, st. onr. ww. intr. Gaan en weer gaan,
aanhoudend gaan; alle hergangen saken, alle herhaaldelijk plaats gehad hebbende feiten; na alle
hergangen saken, nadat alle formaliteiten waren
vervuld.

Hergedinken, zw. onr. ww. intr.; als znw. Her-

innering.

Hergen . Zie heren, ie Art.
Hergeren zw. ww. tr. Verwoesten. Zie ergeren.
Hergissche
n, gessen, zw. ww. intr. Benauwd
zijn, herhaaldelijk naar adem snakken.
-

Bergorden, zw. ww. tr. Den buikriem van een

paard aantrekken, stijver snoeren.

Herhalen, zw. ww. tr. i) Achterhalen, inhalen.
2) terughalen; sinen looi h., het paard achteruit
trekken om een aanloop te nemen. 3) terugroepen,
terugkrijgen, den tijd; terug roepen, ongedaan maken,

Hercomen, kier -, heer -, st. ww. intr. (klemt op
her). Herkomstig zijn; als znw., herkomst. 2) gebruik,
gewoonte ; gewoonterecht; voorrecht, privilege.
Hertomen, st. ww. intr. (klemt. op het ww.). Bijkomen uit eene ziekte, bezwijming; herstellen.
Hereomst, hoer-, znw. vr. Gewoonterecht.

Hereracht . Zie h e e r c r a c h t.
Hererigen, st. ww. tr. Herkrijgen.
Hercuwen. Zie h e r c a u w e n.

Herlangen, zw. ww. tr. Inhalen, bereiken.
Herlaven, zw. ww. tr. Verkwikken.

Herleden, deelw. van h e r 1 i d e n. Voorbijgegaan,

verleden.

Herlesen, st. ww. tr. Herlezen.
Herlichten, zw. ww. intr. Schitteren, uitblinken.

Herlij

c. Zie heer 1 ij c.

Herlopen, st. ww. intr. Laten h. (dat ors), (op

nieuw)

het paard de sporen geven, op elkaar inrijden.

Herluden, hoer-, - luiden, zw. ww. intr. Weergal-

men, dreunen.

Hermaken, zw. ww. tr. i) Vernieuwen, herscheppen, ook den innerlijken mensch. 2) vermaken, herstellen, eene zaak; verkwikken, laven, een mensch.

-- Hermakinge.
Hermanen, zw. ww. tr. Op nieuw melding van

iets maken.
Herlel, harmel, harmal, hermal, znw. m. en oHermelijn ; verklw. hermelkijn, -ken.
Hermelijn, harm-, ermeljn, -len, znw. m. Hetzelfde; ook: hermelijnsvel.
Hermeltjnsvel, hermeLs-, hermers-, znw. o. Her-

melijnbont.

Hermen, z w• ww. intr. Rusten. Vgl. g e h e r m e n.
Sonder h., voortdurend.
Hermenie . Zie her mij n.
Rermerjn, ermerjn. Zie ii e r m ij n.
Hermerin, bnw. Hermelijnen, met hermelijn gevoerd.

Hermetsen, zw. ww. tr. Weer opbouwen (muren).
Hermij n, merjn, znw. 0.; hermenie, znw. vr.
Hermelijnbont.
-

Hermine, ermine, znw. vr. Hermelijnstaartje, he.
raldische term.
Hermitage, -agie, znw. vr. i) Kluis; het kluizenaarsleven. 2) de woestijn, de eenzaamheid; een

land.

eene daad. 4) dat swert h., het zwaard op nieuw tot
een slag richten.

vreemd

verhangen.

paard helpen.

Herhangen, heer-, zw. ww. tr. Anders hangen,

Herheffen, st. ww. tr. In de hoogte heffen, die
maechschap h., den familieband versterken.
Herhuwen, - houwen, zw. ww. intr. Hertrouwen
met (met aen).
Herieh, bnw. (friesch). In goeden staat, van zaken.
2) in het volle genot van zijne burgerlijke rechten,
van personen.
Herie, znw. vr. Rang of waardigheid van heer of
gebieder.
Herten. Zie eren.
Heringe, heer-,znw. vr. Toewijzing van eigendom;
ook hetz. als s e v e n g i f t e.
Herfine. Zie harinc.
Herincomen, st. ww. intr. (limb.). Binnenkomen.

Herisie. Zie heresie.
Herite, znw. m. Ketter; sodomiet, schobbejak,
smeerlap.

Hercauwen, -cuwen, zw. ww. tr. Herkauwen.

Hergen. Zie harken en vgl. horken.
Herken, zw. ww. tr. Begeeren, verlangen naar.
Herkier, erkier, arkier, znw. o. Boogvormige uitbouw, wachttorentje.

Kerkiesen, st. ww. tr. Eene andere keus doen;

ook:

eene vroegere meening verwerpen.

Herel aren, zw. ww. tr. Ophelderen.
Hereleden, zw. ww. tr.; als znw., het aandoen

van een nieuw gewaad; het vernieuwen van den innerlijken mensch.
Heroogge. Zie heercogge.

Hermite. Zie h e r e nr i t e.

Hermonteren,

-eeren, zw. ww. tr. Weer op het

moorden, zw. ww. tr. Vermoorden.
Hernaeyen, -nayen, zw. ww. tr. Vernaaien.

Hermorden,

-

Zie h a r n a s c h.
Rome, znw. vr. en o. (oostmnl.). Hersenen; her-

Hernaseh .

ne_panne, kern-; hernschedel.

H erneder, hoer , bijw. Naar beneden.
-

Hernemen, st. ww. tr. i) Hernemen; sine vaert

h., zijne reis voortzetten. 2) nog eens noemen of
vermelden, herhalen.
Kernesse, heern-, haern-, znw. vr. (vlaamsch).
i) Kudde. 2) weide, beemd.
Hernoemen, zw. ww. tr. Nog eens noemen.
Herodie, znw. vr. Aanzien naar de wereld. Hetz.
als wereltere.
Herout. Zie heraut.
Herpensen, zw. ww. tr. Bepeinzen, overpeinzen.
Herpoliten, zw. ww. tr: Op nieuw polijsten.
Herqueeken, zw. ww. tr. Opkweeken, koesteren.

— Herqueckinge.

Herre. Zie harre.

Herrekenen1 zw. ww. tr. Opsommen.

Herrensohelt. Zie hornscheit.
$ersam. Zie heers a m.
Herschap, -sehepie. Zie heerschap, -scha -

pie.

Herscheppen, st. ww. tr. Herscheppen.
Horsehilt, - schouwinge. Zie heers c hilt enz.

Hersehriven, er-, st. ww. tr. Overschrijven.

Horse, znw. (oostmnl.). Gierst.

HERSEGGEN.

HERVE.

Herseggen, er -, zw. onr. ww. tr. Herhalen;

Herte one, harte -, znw. o. Jong hert.
Herteleet hert-, -lei/, znw. o. Zieleleed.
Hertelief, bnw. Teerbemind.
Herteliot, znw. o. Teergeliefd voorwerp; beminde.
0

navertellen.

Hersene, heers -, hersine, harsen, ersine, znw.
— Hersenbeen, - boeken, -bac.

vr. Hersenen.

Hersenier, harsen -, heersen -, hars -, znw. m.
Metalen kapje onder den helm gedragen.
Hersencoppjjn, -coj5j in, znw. o. Hersenpan.
Hersenloos, heersen -, bnw. Hersenloos ; enen h.
maken, iemand van het leven berooven.
Hersenwoedich, bnw. Waanzinnig.
Hersetten, haer-, zw. ww. tr. Opnieuw plaatsen ; verstellen, vernieuwen.
Hersine. Zie hersene.
Hersitten, st. ww. intr. Verzitten.
Herslaen, st. onr. ww. tr. i) Opnieuw slaan. 2)
verslaan, vermoorden.
Hersoeken, zw. onr. ww. tr. i) Opnieuw bezoeken. 2) verslaan, vermoorden.
Hersoen. Zie artsoen.
Kerst. Zie h a r s t.
Herstaen, st. onr. ww. intr. Verstaan.
Herste, erste, rust. Zie r e s t e.
Herstede. Zie h e r t s t e d e.
Hersten, roosten. Zie g e h e r s t.
Herstoten, st. ww. intr. Opnieuw stooten of duwen.
Herstrata. Zie h e e r s t r a t e.
Hert. Zie h a r t.
Hert, beert, hart, herle, znw. m. en o. Hert;
verklw. hert(e)kijn, -ken; vliegent hert, vliegend hert,
een kever.
Hert, keert, heerd, haert, znw. m. i) Haard, stookplaats; ook als zinnebeeld van het stamgoed, hofstede.
Heit. Zie h e r t e.
Hertadere, keert-, -ader, znw. vr. Hartader.
Hertbeiere, art-, znw. vr. Hetz. als er d b ere.
Harte, harte, hert, hart, znw. o. en vr. i) Hart,
als lichaamsdeel; dat h. ontvalt, ontsinct mi, ik bezwijm; vgl. h e r t o n t s i n c; dat (die) A. breket, zie
b r e k e n; ook als zinnebeeld van het leven : levenskracht, levensbron. 2) hart als zetel van gemoedsaandoeningen en eigenschappen der menschelijke natuur: a) hart, gemoed, ook als zetel der liefde; enen
hout van herten, - hartelijk genegen; met (goeder) herten, van harte, innig; van herten, van harte; h.
dragen, in eene zekere gemoedsstemming zijn; (te)
enen een h. dragen, iem. eene zekere gezindheid
toedragen ; sine h. set/en, geven, stellen, voegen, leggen te, zijn hart zetten op, zich wijden aan; ietgaet
mi ter herten, ik trek mij 'iets aan, gevoel smart over
iets, zal er werk van maken. b) hart, als zetel van het
denkvermogen; iet ter herten nemen, geloof aan iets
slaan; van herten onbekent, van een beperkt verstand;
weder te sire herten comen, tot nadenken, tot inkeer
komen. c) hart, als uitdrukking van het geheugen; bi
(der) herten, uit het hoofd, uit de herinnering. d) hart
als zetel van lust, begeerte ; na al horen shat-ten lust,
naar hartelust, volop ; des h. hebben, er lust in hebben;
geen h. en hebben te, geen lust hebben om; sine A. legs
gen, set/en aen, zijn zinnen zetten op; mi steet mine
h. ob, mijn hart gaat uit naar, ik ben gesteld op. e)
hart als zetel van den moed ; het-te maken, nemen,
moed grijpen; enen dat h. maken, iemand moed inspreken ; dat k. valt enen in sine knie, het hart zinkt
hem in de schoenen; enen een h. int lef sf reken.
4) Herie nadert tot de bet.: mensch, goede, vrome,
trage herten; vgl. ndl. „een vrome ziel" ; goey herie,
lieve vriendin. 4) iets in den vorm van een hart;
verklw. hertekijn ; versiersel in den vorm van een hart;
ook: naaldekoker. 5) het midden van iets; verklw.
hertekjn, van eene plant; in dat herte van den wintere, in het hartje van den winter.
Hertebloet herten -, znw. o. Hartebloed, hart;
hetgeen iem. voo
r zijn leven niet kan missen.
Hertebreken, znw. o. Het breken van het hart,
de dood; hertebrekinge.
Hertebreker, herten-, znw m. x) Hartenbreker,
hij die iemand het hart doet „breken ", het leven beneemt. 2) hij die iemands gemoed kneedt.
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Hertolk, hart-, bnw. i) Hartelijk, innig. 2) het
hart of gemoed treffende, hevig.
Hertelike, harte -, hert -, bijw. i) Met hart en ziel.
2)

zeer, hevig.

Herteloos, bnw. i) Zonder lichaamskracht, uitge-

put.

2)

zonder verstand, gek.

Herten, bnw. Zie h e r t ij n.
Herten, zw. ww. tr. Doodsteken ; hem li., zich

van kant maken.

Hertenminne, znw. vr. Innige liefde.

Hertevel, harte -, -evele, znw. o. Hartziekte, be-

roerte (?).

Hertgane, *hcrde-, znw. o. Het deel van eene
dorpsgemeente waarop het vee gezamenlijk weidt,
meent.
Hertgelt, heert-, znw. o. Belasting naar de haardsteden of bebouwde eigendommen.
Hertgrondieh, bnw. Hetz. als g r o n t h e r ti c h.
Hertheit. Zie h a r t h e i t.
Hertich, bnw. Moedig, flink.
Hert1ch, znw. Zie h e r t o c h.
Hertien, st. ww. tr. (Het zwaard) weder trekken.
Hertjn, herten, harten, bnw. Van hertsleder.
Hertinne, znw. vr. Het vrouwelijke hert, hinde.
Herteruut, herte-, znw. o. Hartkruid, eene
plant.

Hertoe heser -, -to, bijw. Tot hier toe, tot nu toe.
Hertoelringen, zw. onr. ww. tr. Hetz. als h e rb r i n g e n; het-toegebracht hebben, iets bij overlevering bezitten.
Hertoga, -toch, -tick, hat-tick, znw. m. i) Legerhoofd. 2) bestuurder van een hertogdom, hertog;
opperhoofd, bevelhebber; aanvoerder, leidsman; vr.
hertoginne. — Hertogedoem, -riks (hertochrjc),
-sohap.
Heitontsinc, znw. m. Flauwte, bezwijming.
Hertreoken, zw• en st. ww. tr. Op nieuw trekken (een wapen).
Nerts, heerfis, haerts, erts, ieris, znw. o. (vlaamsch).
Egel, stekelvarken.
Nertseer, kerte-, herten -, znw. o. Zieleleed.
Hartshorn - hoorn, - horen, znw. m. Hertshoorn,
ook als geneesmiddel; ook herishovet, -hoi t (oostmnl.).
Hertshuut, znw. vr. Hertenvel.
Hertsieri znw. m. Hetz. als a r c h i e r.
Hertsnident, bnw. Hartverscheurend.
Kortstede, beert -, haert-, herd-, eerd-, her-,
znw. vr. Haardstede; stamgoed, iem.'s huis en hof.
Hertstios, hart-, bijw. Hartsteken (dood).
Hertstonge, znw. vr. Hertstong, miltkruid
Nertsvel, znw. o. Hertenvel. — Hertsvleeseh.
Nertsweer, hart-, znw. m. Hartepijn; ziele -

leed.

Hertvane, hart-, herten -, znw. m. Benauwdheid,
bezwijming; toeval; die leste h., doodsstrijd.
Kortgast, herd-, heerd-, eerd-, bnw. Buuevast

ende h., eene vaste woonplaats hebbende.

Hertwore, znw. o. Harteleed.
Kertwilliah. Zie hart w i l l i c h.

Hartwortel, znw. Naam van eene geneeskrach

-tigeplan.

Hertwortel, znw. m. De middelste wortel van

boom of plant.
Kernut, haer-, hare-, -u/c, bijw. Voor den dag,
te voorschijn (oostm.).
Heruutragen, zw. ww. intr. Uitsteken.
Herantsenden, zw. ww. intr. Uitzenden.
Herautspringen, st. ww. intr. Voortkomen, ontspringen.
Hervachtich. Zie e r v a c h t i c h.
Hervaen , st. ww. tr. Opnemen, ontvangen.
$ervaert. Zie heervaert.

Hervaren. Zie ervaren.
Herva, herven. Zie e r v e, e r v e n.
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HIERBENEVEN

HERVEGEN.

Hervegen, zw. ww. tr. (Een zwaard) nog eens

vegen.

Hervaruwen, - verwen, zw. ww. tr. Ververven.
Hervest. Zie herfst.
$ervolgen, zw. ww. tr. Achtervolgen, inhalen.
Servore, -voor, bijw. (oostmnl.). Te voorschijn.
- Hervorespringen.
Hervoremaels, -vor^rnaels, bijw. (oostmnl.). Te
voren, voorheen.

Hervragen, zw. ww. tr. Op nieuw vragen.
Herwaert(s), bijes. Zie h a r e w a e r t.
Herwandelinge, znw. vr. Verandering.
Herwapenen, zw. ww. wederk. Zich anders, met

nieuwe wapenen, wapenen.
Herwassen, st. ww. intr. Weder uitgroeien; volt.
deelw., uitgegroeid.
Herwech. Zie heerwech.
Herwede. Zie heerwade.
Herweder, bijw. Weder terug (coren).
Herwerken, zw. onr. ww. tr. Overdoen.
Herwerven, st. ww. tr. Verwerven, bekomen.
$erwete. Zie e r w e t e.
Herwringer, st. ww. tr. Verwringen, deuken.
Hesehen. Zie hiss c h e n.
Heseken, hesiken, zes. ww. intr. Rillen, bibberen,
huiveren. — Kesikinge.
$esefe, -en. Zie haessene, -e n.
Hespe, esje, znw. vr. i) Gewricht; heupgewricht;
ham, schenkelstuk. 2) hengsel, scharnier (oostmnl.).
Koepelen, zw. ww. tr. Haspelen.
Hespine. Zie espinc.
Hesse, hessche (oostm.). Zie h a e s s e n e.
Het , pers. en onbep. vnw. o. Het. — I. Pers. vnw.
a) Het staat als praed. zonder overeenstemming met
het ondw. b) het staat overtollig als aankondiger van
ondw. of voorwerp. c) het staat als niet nader aangeduid voorwerp der werking, het becoben, het besuren, het becorten, hel - hebben. d) het staat als
grammatisch ondw. „het was een dief die huwen
soude". — II. Onbep. vnw. bij onpers. ww. Het
sneuwet, vrieset, dauwei, ebbet, vloeyet. — III. Bep.
lidw.; het hof. In Noordndl. komt het als lides.
vroeger voor naast dal dan in de zndl. tongvallen.
Hete, heete, heet, bijw. Heet, brandend.
Hete, heele, Iteite, hiete, znw. vr. Hitte, gloed.
Hete r heete, heel, znw. o. Gebod, bevel.
Hetelike, heel-, bijes. i) Vurig, innig. 2) driftig,
boos, toornig.
Heten. Zie e t e n.
Heten , heeten, heilen, st. (en zw.) ww. — I. Trans.
i) Plechtig of nadrukkelijk verklaren; enen li. liegen.
2) noemen, aan iem. of iets een naam geven. 3)
heeten, gebieden, gelasten. 4) beloven, toezeggen.
— II. Intr. Heeten, genoemd worden; gezegd worden; als hi comen hiet, als men zei dat hij kwam.
Heten , lieelen, heilen, hielen, zw. ww. — I. Trans.
Heeten, heet maken. — II. Intr. Warm of heet
worden.
Hetenisse, -esse, znw. vr. Bevel.
Heteren, hateren, zw. ww. tr. Toetakelen, mis

-maken.

Netsi, eisi, voegw. Hetzij.
Nette, hellen, znw. vr. Hitte, gloed; liefdegloed.
Hettelijc, bnw. Brandend.
Netten. Zie etten.
Hetwelc, betr. vnw. Dat.
$etwjjt. Zie e d w ij t.
$euchnlsse. Zie hogenisse.
Heufschede. Zie hoveschede.
Henke. Zie hoyke.
Heul, hurl, znw. Lot. — $ enlspel.
Heal, eel, znw. m. Papaper, maankop.
Hostie, znw. vr. Zie h o 1 e.
Heulen, zw• ww. intr. Met schijven of ballen spelen.
Heispe. Zie hope.
$enscheit. Zie h o v e s c h e i t.
Heus] e. Zie o s i e.
Heuvel. Zie h o v e 1.

Rove, znw. Gist, zuurdeesem.
Heve l znw. vr. i) Vracht, hetgeen een man dragen

kan; manheve. 2) het opheffen van de roede als begin
eener gerechtelijke handeling; schouw. 3) opzwelling
der huid, buil. 4) smet, vlek op" iemands karakter.
Hevedanc, znw. m. Plasdank.
Hevel. Zie hovel en cv ei.
Hovel, znw. m. Hefboom.
Heveldeech, znw. o. Zuurdeeg, gist.
Heveldraet, znw. m. De trommel aan een weefgetouw.

$evelmoeder, jee -, hef-, znw. vr. Vroedvrouw.
Hevemoeder, znw. vr. Baarmoeder; ook: opzwel -

ling of uitzetting er van.
Heven. Zie even.
Hoven, st. ww. tr. (oostmnl.) Heffen, beuren.
Heven. Hetz. als h e v e n e n. Belasten.
Hoven, znw. m. (nederr.). Hemel.
Hevene, havene, heven, znw. vr. Eene landmaat
van 200 meten of gemeten, vooral in Zeeland ; ook
heveninge.

Hevene. Zie e v e n e.
Hevenen haven, zw. ww. tr. Aanslaan in de belasting. — Iteveninge.
Hevenmeester, znw. m. De persoon belast met

het regelen der zettingen en omslagen, zetter.
$eventjjt, znw. vr. en m. Een tijd van zeven jaar,
gedurende welken de zettingen en omslagen naar denzelfden maatstaf worden geheven.
Hevich bnw. i) Zwaar, moeilijk. 2) heftig, driftig.
— Hevich, bijw.; hevicheit.
Sege, znw. vr. Heks, tooveres.
Hexter. Zie eater.
Hi, he, pers. vnw. Hij; ook als znw. („mijn vrient
is een ander ic ende ic ben een ander hi"). Ook als
aanw. vnw., hi van Egyjten, de Egyptenaar.

Hichte, Richten. Zie hechte, hechten.
Richten, zes. ww. intr. Zwaar en moeilijk adem-

halen, diep hijgen.

Richten, 'zw. ww. tr. Koppen.
$iden, bij w. (limb.). Zie he den.
Hiden, zw. ww. tr. Verbergen, verstoppen. Ge-

woner

is h u d e n.

$ydropije, bnw. Waterzuchtig.
Hi8, ha, ye, znw. m. i) Huisgenoot; hofhoorige,

hij die uit dien stand als gezworene optreedt. 2) man,
echtgenoot; het mannetje van dieren; verklw. hiekijn,
hieken.
Hie, znw. vr. Het wijfje van dieren; ooi.
H1e, bijw., zeldzame bijvorm van hier.
Rieke, znw. Steel, handvat.
Rieke, znw. Schol.
hele, hiel, znw. m. en vr. Hiel; ob eves hielen
hangen, iemand op de hielen zitten.
Hielen. Zie helen.
Hielie, -licken. Zie h i 1 i c, -ken.
Hielte, hilte, znw. vr. Vischfuik.
Riemen. Zie ieman.
Hiemraet, -werf. Zie heemraet, -werf.
Hiën zw. ww. tr. Beslapen. — $ ier.
$lane, hyene, znw. vr. Hyena.
Riep. Zie h e p e.

Hiepel, .lie elboonl, znw. m. Kornoeljeboom.
Hier, biere, bijw. i) Van plaats. Hier; dese doget

hier, de hier bedoelde deugd. 2) van tijd. Nu, op dit
oogenblik; lusschen hier ende Paschen. Vgl on th i e r.
3) als vnw. bijw., hiero b, hiermede enz.

Hierachter, -after, bijw. i) Hierachter. 2) hierna,

later, in het vervolg, voortaan.
Hieraf, -ave, -of, bijw. Hiervan, hierover, dien

-angde.

Hierane, -aen, -an, bij w. Hieraan, hierop, hierbij.
Hierarchie, ijker -, jar-, ger., znw. vr. Orde van

in rang afdalende waardigheidbekleeders; bij de
geestelijkheid, den krijgsdienst, de engelenkoren.
Hieraut. Zie hiraut en heraut.
Hierbeneden, bijw. Hieronder.
Hierbeneven, biiw. Hiernaast.
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HIERBEVOREN.

Hierbevoren, -ens, en/s, bijw. i) Hierboven. 2)
vroeger, eertijds.

Hierbinnen, bijw. i) Hierbinnen. a) ondertusschen.
Hierboven, bijw. i) Hier boven. 2) bovendien.

3) hiertegen, in strijd hiermede (met eene verbodsbepaling).
Hierde. Zie h e r d e.
Hierenbinnen, bijw. Intusschen.
Rierenboven, bijw. Hetz. als h i e r b o v e n.
gierenjegen, -jegens, bijw. Hiertegen, in tegenstelling hiermede.
Hierentare, bijw. Hier en daar, overal.
Hierentegen, - tegens, bijw. Hiertegenover; hiertegenin.
Hierentenden, -thenden, bijw. i) Na verloop van
dezen tijd, hierna. 2) eindelijk, ten slotte.
Hierentusechen, -intusschen, bijw. i) Hiertusschen. 2) intusschen.
Hierinne, -in, bijes. Hierin; hierbinnen.
Mierinbinnen ,-intussohen. Zie h i e r e n-.
Hierjegen, bijw. Hiertegen; hiertegenover, in
tegenstelling hiermede.
Hierlantseh, bnw. Ierlandsch, Iersch.
Hierlantsch, bnw. Inheemsch.
Hiermede, bijes. Hiermede.
Hierna, -neer, bijw. Hierna, naderhand.
Hiernamaels, bijw. Later, naderhand.
Hierneder, her-, bijw. i) Naar beneden. 2) hier
beneden, op aarde; hier in de buurt.
Hierneven s bijw. Hiernaast, hierbij; in den sevenden boec h., in het naastvolgende, zevende, boek.
Hieromme, -om, bijw. Hierom; hierdoor.
Hieromtrent, bijw. Hier in de buurt.
Hierop, bijw. Hierop; hierop steunende of ver
-trouwend.
Hierover, bijw. Hierover; bovendien.
Hiertebinnen bijw. Hierbinnen, binnen deze
grens; ondertussche
n, middelerwijl.
Hierteboven, bijes. Tegen deze verbodsbepalingin.
Hiertegen, -tjegen, - tegens, - tegensi, bijw. Hiertegen, in strijd hiermede.
Hiertevoren, bijw. Voorheen, vroeger.
Hiertoe, bijw. i) Hiertoe. 2) bovendien.
Hiertusochen, bijw. Intusschen.
Hierute, bijw. Hieruit, hierbuiten.
Hiervan, bijw. Hiervan.
Niervore, -voor, bijw. Hiervoor, van tijd en plaats.
Hiervoremaels, -voormaels, bijw. Voorheen; ook

iii ervoortijts.

Hierwaert, - zwart, bijw. Hierheen; hier, hier op
aarde.

$1et. Zie heet en iet.

Rieten. Zie heten.
Higen, zes. ww. intr. Hijgen, met moeite adem -

h alen.

$jj f t,e , lijft, znw. Klimop.
Hie. Zie i c.
Rio, znw. m. Hik.
Rieken, zw. ww. intr. Den hik hebben.
Hi eken, zw. ww. intr. Koppen zetten.
Rieken, zes. ww. tr. Pikken, hakken; ontwee kicken.

Vgl. onthicken, ontginnen; utehicken, uitbroeden.
Hickevlieme, znw. vr. Een werktuig tot koppen
bestemd, kopmes; ook hiciser.
Hil. Zie hille.
Hl de. Zie helde.
Rilden, helden. Zie houden.
Hilic, -linken. Zie huwelijc, -liken.
Rule, hil, hul, hilt, znw. m. Heuvel; duin; verklw.
lzille, •'/ z , -ken; hoog aangewassen grond; eiland.
Hitte. Zie helle.
Hillich. Zie heilich en hellich.
.Hilt. Zie hille en helft. Hilt, helt, znw. m. en o. Heft, gevest. Vgl. h e 1 t e.
Hitte. Zie helte en hielte.
Hilton, hiltiken, hilteken, zw. ww. intr. Kooten;
hillike, .hyltinge, koot.
Humde. Zie hem d e.

Himelte. Zie hem cite.
Himmel, himmen. Zie hemel, hemmen.
H n8 ymmene, ymne, ymme, znw. vr. Lofzang.
$1 Zie henen.

Hinde, ' znw. vr. Hinde, ook hertinne ; verklw.
hindekijn. — H1ndencalf, hinne-.
Hindelike. Zie e n d e l i k e.
Hindelope ., znw. Wilde chicorei.
Hinden, bijw. (nederr.). Achter.
Hinden, ww. Zie enden.
Hinder, bijw. (oostmnl.). i) Achter. 2) achteruit,
,

in het ongeluk. Hetz. als h i n d e r w a e r t.
Hinder, inder, znw. m. en o. Hinder, letsel, kwel
overlast, verdriet; in bindere, om te smaden,-ling,
te hoonen; te hinder, tot last, tot nadeel.
Hinderen, Bindren, inderen, benderen, zw. ww.
-- I. Trans. Achteruitbrengen, benadeelen, hinderen;
den vrede h.., verstoren ; te gronde richten. — II.
Intr. Achteruitgaan, schade lijden.
Hinderinge, znw. vr. Hindernis, belemmering.
Hinderlijc, bijw. Hinderlijk, lastig; schadelijk,
nadeelig; m. d. dat., onaangenaam, ongevallig.
Hindernisse, - nesse, znw. vr. Verhindering, belemmering ; schade ; weerstand, tegenstand.
Hinderste, bnw. superl. Achterste.
Hinderwaarde, znw. vr. Achterhoede.
Hinderwaert bender-, ander -, bijw. Achterwaarts; achteruit, in eene verkeerde richting; h..
varen: a) met eene zaak als ondw., verkeerd uitkomen ; een slecht gevolg hebben of einde nemen,
te niet gaan. b) met een pers. als ondw., verloren
of ten verderve gaan, naar de hel gaan; enen h.
doen varen, iem. naar de andere wereld sturen.
Hinge. Zie inga.
Hingel. Zie hengel en engel.
Hingen, ww. Zie hengen.
Hingen, -ene, znw. Zie hengene.
Hine, znw. vr. Vergrijp, misdaad.
Hingen, ' henken, zw. ww. intr. Hinken, mank
gaan. - Hunker, hinkevoet.
Rhine. Zie henne.
Hunnen. Zie innen.
Hinsbere, *hindsbere, *hinde -, hinne-, znw. vr.
Framboos.
Hint, hinten. Zie h e n t, enten.
Hint, bijw. (nederr.). Van nacht.
Hlnát. Zie hengst.
Ripen, zw. ww. intr. Morren, klagen.
HypoeraS, znw. m. Een geurige morgenwijn.
Hypoerijtscha yjbo-, znw. o. Huichelarij.
Hypocrite, -crzlt, znw. m. Huichelaar, veinzaard.

Hippelen,

zw. ww. intr. Springen, huppelen.

Hippelcoren, -coorne, znw. m. Sprinkhaan.
Hiraudie, hyr-, znw. vr. Armoedige kleeding,

plunje.

Hiraut, hyraut, hier -, yer-, -out, -aude, znw. ni.
Speelman, muzikant; tafelschuimer, fatsoenlijke bedelaar.
Hirde, hirder. Zie h e r d e, herder.
Hischen, st. ww. tr. Hijschen.
Misel, hiselen. Zie is e1, iselen.
Riser. Zie i s e r.
Hissehen, zw. ww. intr. Naar adem snakken of
hijgen.
Rissen, hessen, hisschen, bussen, zw. ww. - " I.
Intr. i) Fluiten, blazen; van slangen, sissen; hisser,
hissinge. 2) jagen, jacht maken. — II. Trans. i)
Opjagen, vervolgen. 2) ophitsen, opzetten, vooral een
dier.
Histerment. Zie instrument.
Historie, yslorie, znw. vr. Geschiedenis, de ver
historische feiten; de bron-meldingofptkva
waaruit een schrijver put (in werkelijkheid of in zijne
verbeelding) ; schilderwerk, voorstelling van een persoon. — Historielije, historisch ; historieschriver,
geschiedschrijver; historieschilder.
Hitte, Rit, znw. vr. Gloed, hitte ; hartstocht, toorn,
drift; h. van bloede. -- Hittelike.
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Kitten , zw, ww. — I. Trans. Verwerven, verkrij gen. — 11. Intr. Slagen, zijn doel bereiken.
Hitten 2 zw. ww. tr. Heet maken, verhitten.
Hittieh , bnw. i) Heet. 2) Vurig ; hartstochtelijk.

— Hitticheit.
Hiweljje, Hiwen. Zie huwelij c, huwen.
Ho. Zie hoe.
Ho, bnw. en bijw. Hoog.
Ho , tusschenw. Ho, genoeg!
Hobant. Zie hovetbant.
Hobbelen nobelen, zw. ww. intr. Draaien, wentelen. — Hobbelrei, naam van een dans (oostmnl.).
Hobrede. Zie h o v e t b r e d e.
Hoddebee znw. m. Naam van verschillende vogels.

Kropgans, pel
ikaan, waterhoen, roerdomp.
Rode znw. vr. Teelbal.
Kodelinge. Zie hoofdelinge.
Hodevare. Zie o d e v a r e.
Hoe, ho, bijw. — I. Bijw. i) Van wijze. Hoe; op
welke wijze; op welken grond, waarom; voor hoeveel,
tot welken prijs, op welke voorwaarde. z) van graad,
vooral bij een comp., hoe ; hoe so, so hoe, al hoe, ooc
hoe, hoe ook. — II. Voegw. i) Vergelijkend, zooals.
2) toegevend, hoezeer, hoewel.
Hoedaen, hoedanich, vragend enbetr. vnw. Hoedanig.
Hoedat, voegw. Hoewel.
Hoede , huede, hoeye, hoe, znw. vr. — A. Van
hoeden. i) Bewaking, toezicht, bescherming, hoede;
zekere h., veiligheid, rust, geluk; cranke h., onveiligheid, treurige toestand; h. enes nemen, zorg voor
iem. dragen; zonder h., weerloos. 2) bewaking, verzekerde bewaring. 3) militaire bescherming, bezetting-,
vorste h., achterhoede; schildwacht. 4) macht, heerschappij ; voorspoed; bezit van aardsche goederen.
5) voorzorg, behoedzaamheid voor anderen ; quade
h. 6) van personen: a) wacht, wachter. b) wacht,.
bezetting. 7) bewaarplaats, verblijfplaats. 8) hinderlaag; A. leggen. 9) aandacht, opmerkzaamheid. io)
vrees die men iem. aanjaagt, het maken dat iem.
op zijne hoede moet zijn. — B. Van hem hoeden.
i) Voorzichtigheid, omzichtigheid, behoedzaamheid;
op die h. liggen, sign, bliven; in, an, op der hoeden
s Jn ; o.p sine h. sign. 2) veiligheid, veilige plaats;
rust en vrede, kalmte. 3) vrees, het zich voor iem.
of iets moeten hoeden. 4) Bonder h., zonder kwade
bedoeling, argeloos.
Hoede , huede, hode, znw. Een klein vrachtschip,
ook: jacht, boeier; ook hoedesehif en hoedenaer (huedenaer).
Hoede , bnw. Linker.
Hoedelaer, hole-, -lare, znw. m. i) Lapper,
knoeier, stumper. 2) nietswaardige, leeglooper. 3) zoetelaar, iem. die negotie doet; die op minder eerlijke
wijze aan den kost komt. — Hoedelen.
edelike, huede-, bijw. Voorzichtig.
Hoedenaker, koel-, hoey-, znw. m.
Hoeden, hueden, hoden, zw. ww. — I. Trans. i)
Hoeden,behoeden, beschermen, bewaken; voor iem.
waken, op iem. passen; ook van vee; h. van, vore,
Tegen, beschermen tegen; vrijwaren voor; enen lack
h., een wettelijken termijn in het oog houden, hem
niet voorbij laten gaan. 2) bewaken, in verzekerde
bewaring nemen, opsluiten. 3) houden, bewaren, een
pers., enen in enen stadi It.; eene zaak, gewoonte,
-gebruik, aan iets de hand houden. 4) verhoeden, beletten. — II. Wederk. i) Zich hoeden, zich wachten,
op zijn hoede zijn. 2) zorg dragen. 3) verdacht zijn
op iets, erg in iets hebben. — iII. Intr. Hetz. als
wederk., i).
Hoeder, hueder, znw. m. i) Opzichter, aanvoerder; hoeder, bewaker; gevangenbewaarder. 2) bezitter, houder; vr. hoederinne.
Hoedinge, znw. vr. i) Bewaking. 2) bewaar
-plats.3)vn
hem hoeden. Voorzorg.
Hoef Iwof, znw. m. Hoef, ook: hoefblad.
Hoef: Zie hoeve.
Hoefenen, -inge. Zie oefenen, -i n g e.
-

HOER.

Hoefgelt, znw. o. Belasting omgeslagen over de
hoeven of boerderijen.
Hoefgelt, hoof-, hooft-. Zie ho v e t g e l t.
Hoefsen, -uer, znw. o. Hoefijzer; verklw. hoef
-iserkjn.
Hoefnagel , houf-, hoeve -, znw. m. Hoefnagel,
spijker aan een hoefijzer.
Hoefslaeh, hoeve -, znw. m. Hoefslag, spoor van
paardehoeven.
Hoefslaeh, znw. m. Gedeelte van kade, weg,
dijk enz., waarvan de onderhoudsplicht oorspronkelijk
waarschijnlijk naar de hoeven berekend werd; eene
bepaalde aan iem. aangewezen plaats.
Hoefslaen, -slagen, zw. ww. tr. Een dijk, weg
enz. naar den onderhoudsplicht in vakken verdeden.
Hoefslager, huef-, znw. m. Hoefsmid.
Hoegedaen, -gedanich, bnw. Hoedanig.
Hoey, hui. Zie ho y.
Hoey, hooi. Zie h o o y.
HOey, vrachtschip. Zie h o e d e, 2de Art.
Hoec, houc, ouc, huec, znw. m. en o.; verklw.
hoecskijn, hoekelkijn. i) Hoek; van hoeke t(h)oeke,
van den eenen hoek tot den anderen, aan alle kanten. 2) schuilhoek, schuilplaats; van hoeke te hoeke,
te canie; hoeke ende broeke; ook: winkel, veilige
plaats op de markt waar men waren uitstalt. 3) streek,
hoek, oord; verblijfplaats. 4) hoek, vischhaak. —
Hoeeaehtioh; hoekel 0 (hoekeljc huus).
Hoef, znw. m. Aanhanger van de partij der
Hoekschen.
Hoecboot, koue-, hoeke-, houke., znw. m. Vischschuit, bomschuit.
Hoeken. Zie hoekij n.
Hoeken, houken, zw. ww. — I. Trans. In een
hoek dringen. — II. Intr. Hoekig of hakig zijn, van
wonden.
Hoeker, znw. m. Kleinhandelaar, negotiedoener;
vr. hoeester, hokester.
.Hoeehuus, houc-, -huys, znw. o. Hoekhuis.
Hoekich, bnw. Hoekig.
Hoekijn, hook-, huek-, -in, -en, znw. o. Bokje,
geitje; verkiw. huecskijn, hoecsijn.
Hoeesch, houcx, bnw. Hoeksch (tegenover Kabel
-jauwsch).
Hoecsehip, znw. o. Hoeker (vischschuit).
Hoecstede-, znw. vr. Hoekplaats, plaats op of in
een hoek.
Hoecsteen, znw. m.; hoectant, znw. m. ; hoecteel, znw. vr.
Hoeete houcte, hoekede, bnw. Hoekig; met eene

kromme lijn loopende.
Hoectouwe, znw. o. Hoekwant, vischnet met
hoeken of angels, beug.
H0e1, kool. Zie hole.
Hoelde, oostmnl. Zie h o u d e.
Hoelsaet. Zie oolsaet.
Hoelen. Zie holen.
Hoemet, huemst. Hetz. als h e e m s t.
Hoen, znw. o. Hoen; sine hoerare vaen, zijne bezigheden verrichten. — Hoenderdief, -gelt, belasting op te brengen in hoenders; -eorf, couwe,
per van
-kooi; -coper, -coperigge, -cuts, opkoo
hoenders; - menger, hetz.; -renne, kippenloop;

-smout; -vanger.
Hoene, bnw. Linker (gron.).
Hoeneer,, honeer, bijw. en voegw. Wanneer.
Hoent. Hetzelfde als hen t.
Hoep houj , hoop, znw. m. Hoepel. — Hoepwise.
nder, hougi-, hoeden -, znw. m. Kuiper; ook
Hoepbi

hoe1S er.

Hoepe, heup. Zie hope.
Hoepieh, bnw. Hoepelvormig, rond.
Hoepnet, znw. o. Een groot net voor de paling-

vangst, vastgemaakt aan een ijzeren hoepel en waardoor eene sloot afgesloten wordt.
Hoer, hoor. Zie o i r.
Hoer, koor („op hoor"). Zie h o r e.

HOFVAERT.

HOERACHTICH.

Hoeraehtieh, -eclatich, - echte, bnw. Hoere-, hoe-

ren- ; als znw., hoereerder.
Hoeraar, -are, znw. m. Hoereerder.

Roerbaren, znw. m. Hoerekind.
Roerbaren, znw. o. Een vaatwerk, kruik of vat.
Hoerdoem, -dom, znw. m. Hoererij, overspel.
Hoerdomen, zw. ww. intr. Hoereeren.

Hoare, bore, hoer, znw. vr. Hoer; als bnw., wulpsch,
wellustig; enen wive quade h. geven, aan een vrouw
het scheldwoord „gemeens hoer" toevoegen.
Hoeren, hueren, horen, zw. ww.. — I. Intr. Hoereeren. — II. Trans. Voor hoer uitmaken.

Hoeren. Zie huren.
Hoerendochter, hueren-, znw. vr. Onecht vrou-

welij k kind.

Hoerenhuis, koers - , hoer - , huer - , znw. o. Bor.
deel; ook: hoerencot.
Hoeren ager, horen -, jeger, znw. m. Hoeren looper. — Hoerenj acht.
Hoerenlint, znw. o. Onecht kind.
Hoerensater, znw. m. Hoerenwaard of ook: hoej

-

zeerder.

Hoerenloon, zn ;v. o. Hoerenloon.

Hoerensong, horen -, znw. m. Onechte zoon, ook

hoerenstronte.

Hoerenvoere, znw. vr. Hoerenmanieren.
Hoerenwert, - waert, znw. m. Hoerenwaard ; vr.

hoerenwerdinne; ook hoerenvoget.
Koerier, znw. m. Hetz. als h o e r a e r.

Hoerkerle, -keerle, -kaerl, znw. m. Hoerelooper.
Hoerlust, -lost, znw. m. Wulpschheid. --Hoer

lusten ^ ho erlustich.
Hoerprane, j5rang, znw. m. Het houden van
de gehouden hoeren.
HOersch. Zie h o o r s c h.
Hoortocht, -toch, znw. m. Het lokken van meisjes
met ontuchtige bedoelingen.
Hoesch . Zie h o v e s c h.
Hoeseer, voegw. Hoe zeer; ook: hoezeer.
Hoeste, hoest, oest, houst, znw. m. en vr. Hoest.

hoeren; ook;

— Hoesten, hoestinge.

Hoesulo, vrag. en betr. vnw. Hoedanig.
Hoet, hoot, huet, znw. m. z) Hoed; verklw. hoedekijn ; hoed of muts van den goochelaar; onder den
h., in het verborgen, in het geniep; helm, ook iserhoet, ijzeren of metalen kapje onder den helm, hetz. als
co ie, beckeneel, salade. 2) krans, bloemkrans; den
hoef dragen, prijken met een krans, gekroond worden; een bepaald aantal gebeden, een rozenkrans

of rozenhoedje.
Koot, hoot, huet,

znw. o. Hoed, inhoudsmaat voor

droge waren, vooral voor steenkolen en kalk.

Hoetse, znw. vr. Hoes, overtrek; foedraal.
Hoeve, hove, hoef, znw. vr. Een stuk land van
eene bepaalde grootte, hoeve; hofstede, het bij eene
boerderij behoorende land.
Hoeveel, -vele, -voel, onbep. en vrag. teiw. Hoeveel.
Koevel. Zie hovel.
Hoevelinc. Zie hovelinc en hovetlinc.
- hoeven . Zie behoeven.
Hoevenaer, znw. m. Pachter of gebruiker eener
hoeve, bouwman; vr. hoevenersse.

Hoever. Zie oever.

Hoever, znw. m. Knobbel, bult.
Hoewel, -wale, waal, voegw. Hoewel.

Hof. Zie of.

Hof znw. o. en m. i) Omheinde ruimte, plaats;
verklw. hovekijn, hoofkijn, hofkin, -ken, achterplaats,
binnenplaats, voorhof, voorplein; omsloten ruimte met
woningen, bagj nhof, monnichof, klooster. 2) boerewoning, boerderij, hofstede; huus ende hof, huis en
erf; huus ende h. houden, huis houden, samenwonen;
te hove bringen, inbrengen, de vruchten van den
arbeid; te hove gaen, ondergaan, van hemellichamen.
3) woning van de aanzienlijken, heerenhuis, kasteel,
lustslot; woning van den vorst, hof, paleis; dat hof
hebben, alles te zeggen hebben bij een vorst; ie hove
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comen, zijne opwachting maken bij een vorst, hem
eer bewijzen ; ook van God, Hem dienen ; hofhouding.
4) hof, tuin. 5) hoffeest, hofdag. 6) plechtige terecht
waar de vorst of zijn vertegenwoordiger-zitng,
recht deed. 7). kring om de maan.
Hofbewarer, -waerder, waerre, znw. m. Opzichter
over een park of een tuin, hovenier.
Hofboes, znw. m. en o. Boek met de namen van

hofgenooten en hofhoorigen.
Hofboete, znw. vr. Boete aan den graaf verschuldigd.

Hofbroot, znw. o. Brood voor of op een hof ge-

bakken.

Hofdaeh, znw. m. De jaarlijksche dagvaart der
hoorigen (oostmnl.).
Hofdans, znw. m. Dans aan het hof gewoon ; dans
die in de mode is, rondedans.
Hofdienst, znw. m. Een jegens een hof of heer
verplichte dienst, heerendienst, corvee.
Hofdine , znw. o. De door den graaf of zijn ver
gespannen vierschaar.
-tegnwordi
HOfaert. Zie hofvaert.
Hoflenen , zw. ww. tr. Oppassen, verzorgen.
Hofgenote, znw. m. Hij die met een ander tot
één hol behoort en met hem in één hofge ri cht zitting heeft.
Hofgerichte, znw. o. Het gerecht van een hof

over zaken, die naar hofrecht zijn te beslissen.
Kofgesinde, znw. o. Hof houding.
Hofgoet , znw. o. Een goed dat naar hofrecht
wordt bezeten.

Hof horich, bnw. Aan een hof heer onderceschikt
en door het hofrecht beheerscht. — Hofhonoheit.
Hof hare, -huur, -huyr, znw. vr. Huur van eene

hofstede.

Hofoamp, znw. vr. Een aan een hof behoorend

stuk land.

Hof kerse, znw. vr. Tuinkers, sterrekers.

Hofsleet, znw. o. Hof kleedij ; ook: kleeding op
een begijnhof gebruikelijk.
Kofaruut, znw. o. Moeskruid, tuingroente.
Hofladie, hoef-, -ladich, znw. vr. Klis, klit (plant).
Ho$ant, hove-, znw. o. Land van den vorst;
land tot een hof behoorende.
Hofman, hoof-, hove-, of-, znw. m. i) Dienstman, hof hoorige; landbouwer, boer. 2) hoveling, ge
-volgsman.3)
tuinman, hovenier. 4) hofmeester.
Hofmeester, - meister, znw. m. i) Opzichter over
eene hof houding, hofmaarschalk. 2) hoofd of leider
van een gezelschap of vereeniging. 3) tafelmeester,
ceremoniemeester. 4) tuinman.
Hofineyer, znw. m. z) Hofmeier. 2) hij die in
een hof den heer vervangt.
Hofinente, znw. vr. De munt die in tuinen groeit.
Hofrecht, znw. o. Het recht van de hoorigen
onder een hof behoorende; leen- en dienstrecht.
Hofreide, hove-, hoof-, -rede, znw. vr. (nederr.).
Het erf bij een hof; hofstede, boerderij.
Hofslutinge, znw. vr. Verbod aan een gerechtshof om kennis te nemen van eene zaak.

Hofstede, hove-, hoof-, - stade, -stat, bosfade,

bostaf, znw. vr. i) De grond waarop een hof en zijne

bijgebouwen staat; boerewoning, hofstede. 2) huis-

tins. — Hofstedehure.
Hofsterkinge n - starkinge, znw. vr. Aanvulling

van het hof met meer dingplichtigen; ook hofstoringe.
Hofswerdich, hof-, hoves-, -waerdich, bnw. Bevoegd om voor een hof, een leenhof, als partij op te
treden.
Kof swijn , znw. o. Aan een hof of heer op te
brengen varken.
Hof vaerde, znw. m. Hij die in eene rechtsquaestie
in hooger beroep komt.
Hofvaert, hoffaert, hofferi, znw. vr. Een verplichte
tocht naar een (gerechts)hof als plicht van vazallen;
het vragen van eene beslissing omtrent eene twijfel
gerecht eenerplaats-achtigersqu doht
aan dat van eene andere, meestal die, waar het moe-
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HOFVENKEL.

derrecht ontstaan is ; ook hoveivaeri; ene h. setten,
een rechtdag zetten voor het hoogste gericht, eene
zaak in hooger beroep aanhangig maken voor een hof.
Hof venkel, -vennekel, znw. vr. Tuinvenkel.
Hofvonnisse n - nesse, znw. o. Vonnis van een hof.
Rotwijf, znw. o. Hovenierster.
Hofwinne, -winner, •winre, znw. m. Tuinman.
Hof Wonde, znw. vr. Eene verwonding die door
een hof wordt berecht; ook hovetwonde.
Hoge. Zie o g e.
Hoge, hoege, heuge, huege, znw. vr. en m. i) Gedachte. 2) herinnering ; mi es te hoge, hogen, ltuegen,
ik herinner mij, ik weet iets nog; eene kleine geldsom aan getuigen gegeven ter opscherping van hun
geheugen ; de som bij het verlijden eener overeen
rechte gegeven aan schepenen. 3) beraad;-komstin
het nadenken over eene zaak, overleg. 4) opgewekte
stemming, levenslust, vroolijkheid; in hogen, opgewekt, vroolijk, in zijn schik.
Hoge , znw. — I. Ml. en vr. Een aanzienlijke,
hooggeplaatst man of vrouw. — II. Onz. i) Het hooge
of hoogere gedeelte van iets, de hoogte ; de lucht,
de hemel. 2) verbonden met neder; dor li. no dor
neder, om hoog noch laag, om niets ter wereld. 3)
roet h. ende met lage, met halsrecht en de lage ge rechten.
Hoge, znw. vr. Hoogte.
Hoge, hooch, bijw. i) Hoog; hoog, van rang, geboorte. 2) hoog, zeer, in hooge mate; h. drinken,
sterk drinken; h. suchten, diep zuchten. 3) hoog, luid,
met luider stem. 4) ver, ver gevorderd in tijd; h. obi
den Bomer, h. aen den dacht. 5) voor een zeker bedrag in geld; niet hoger spelen dan; hoe hooch die
sceftenen wisen mogen.. 6) plechtig; enen h. manen;
zoo dat men iets als heilig beschouwt, iet la. wreken;
het leget mi int herte hooch (diep). 7) moeilijk, diep,
zwaar: du vrages hoge; dits hooch verstaen (deelw.).
Hogeboren, uit ho geboren of uit hogegeboren,
bnw.. Hooggeboren.
Kogede, lioochde, hogrle, hoochte, znw. vr. i )
Hoogte. 2) het hoogste gedeelte van iets, verheffing
van den grond. 3) zwelling, ronding (van den buik).
Hogedragende, -dragent, bnw. Groot van karakter, ridderlijk, fier; trotsch, opgeblazen; van zaken,
voornaam, aanzienlijk, trotsch. — $ ogedragentheit.
Hogegeboren (hooch-). Hetz. als h o g e b o r e n.
Hogegelovet, -gelooft, bnw. Hooggeprezen.
Kogegemoet, bnw. Hoogmoedig.
Hogegetide, znw. o. Hoogtijd, hoog kerkelijk feest.
Hoge , znw. m. Ketelhaak.
Hoge1ijo, hooch-, bnw. Geëerd, in aanzien.
$ogelijc , hueg-, heug-, bnw. i) Opgewekt, verheugd. 2) plechtig.
Hogelike , hooch-, hoche-, bijw. z) Hooglijk, zeer,
in hooge mate. 2) op eene plechtige wijze, met eerbetoon. 3) op eene voortreffelijke, uitnemende wijze.
Kogelike, huege-, heuge-, bijw. Op eene opgewekte wijze, in eene verheugde stemming.
Hogelippieh, hooch-, bnw. Dikke, ronde lippen
hebbende.
Hogentachtich, hooch-, bnw. Grootmachtig.
Hogemare 9 znw. vr. Groote naam.
Hogenteester, ho-, znw. m. Grootmeester eener
orde.
Hogemisse. Zie hoochmisse.
Ho-gemoet, znw. o. Opgewekte stemming, ge
-noeg.
Kogen, hoogen, hoegen, zw. ww. — Trans. t)
Hoog maken, verhoogen, ophoogen. z) opheffen, optillen. 3) de stem, verhogen, luider maken. 4) eene
geldsom verhoogen; oft een hogen, bij opbod, in auctie;
enen h., iemands bezoldiging of lasten verhoogen;
den ban h., eene zwaardere geldboete opleggen; li.
ende nederen. 5) verhoogen, verheffen; iemands naam
groot maken. — II. Wederk. i) Zich hooger plaatsen; hooger worden (van eene plaats, den grond). 2)
zich verheffen of vooruitbrengen; zich op den voorrond plaatsen. — III. Intr. i) Hooger worden of
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komen, eene hoogere plaats of stand innemen. 2)
vermeerderen, vergrooten, van personen (in macht,
rang, aanzien enz. toenemen) en zaken.
Kogen, huegen, heugen, zw. ww. — I. Intr. i)
Aan iets denken, op iets bedacht zijn. 2) verlangen
naar. 3) zich herinneren. 4) een bewijskrachtige ver
omtrent een feit in rechte afleggen. 5) zich-klaring
verheugen, in hogen (znw.) sin.-- H. Onpers. z) Zich
herinneren, heugen. 2) verlangen. 3) verheugen. —
III. Trans. i) Iem. iets herinneren. z) iem. verheugen,
vroolijk of opgewekt stemmen.
Hogen, st. ww. perf.-praes. (wfriesch; vgl. eng.
„to owe"). Hebben, rechtens bezitten.
Hogenisse, znw. vr. Verhooging van een bod.
Kogenisse , hooch-, huege-, znw. vr. i) Geheugenis, heugenis, gedachtenis, herinnering. 2) getuigenis of verklaring over iets dat vroeger is voorgevallen. 3) emolumenten voor schepenen, soms ook
voor den schout. 4) vreugde, blijdschap.
Hogeren , zw• ww. tr. Hooger maken, verhoogen.
Hogeschip, znw. o. Diepgaand schip.
HOgeschoutete, -teit, znw. o. Hoogschout.

Hogesprekende, -dekent, ook -sftrekich (-sfirakich), bnw. Grootsprekerig, blufferig.
Hogetide, hooch-, -tit, znw. o. Hoog kerkelijk
feest; wereldlijk feest; feestelijkheid, plechtigheid;
feestviering ter eere en gedachtenis van iemand.
Hogetideljie, hooch-, bi w.. Plechtig, feestelijk;;
ook hogetidicli. oget delijahelt, hogetide-

1ike.
Hogetijtgelt, hooch-, znw. o. Het geld aan den

geestelijke betaald bij gelegenheid der communie.
Hogewerdieh, hooch-, -waerdich, bnw. Zeer eerwaardig, van personen; zeer heilig, hoogwaardig,
van het sacrament.
Hoginge n znw. vr. z) Verhooging, ophooging. 2)
opheffing, het in de hoogte brengen van iets. 3) ver hoog►ing, vermeerdering.
Hoy. Zie hooy.
$0y, hoey, znw. Hui, wei.

Holke, hoycke, hoyc, heycke, heucke, heuycke,
hoeyeke, leuke, znw. vr. en m. Huik, kapmantel, falie; verklw. hoicskj/n, hueckijn, hoickj/n ; hou ten hoike, een strafwerktuig. Spreekw., die hoyke
tegen den wint hangen, de huik naar den wind hangen; enen ene blauwe hoike aenhangen, iem. bedriegen, vooral: iem. tot een bedrogen echtgenoot
maken.
Koiclaken, znw. o. Laken voor een huik, kap
-laken.
Koicinaher, znw. m. Huikmaker, mantelmaker.
$o ir, hoor, znw. m., vr. en o. i) Erfgenaam. 2)
'geslacht; van ore tore, van geslacht tot geslacht, bij
erfopvolging.
Hou (op-). Zie ho r e.
Hoirie, hone, orie, oirie, znw. vr. i)Erfrecht, recht
van erfopvolging; van hoirie te hoirie, bij erfopvolging. 2) erfenis. 3) de erven of erfgenamen.
Hoirnie. Zie h o r n i c.
Hooke, znw. vr. Hoop graan dat op het veld
staat te drogen.
Hol, bnw. i) Hol, gewelfd, rond. 2) hol, leeg.
Hol, hole; hooi, znw. m. i) Holte, inham, gat,
kuil; diepte van eene sloot; bedding; scheepshol;
dat h. der hellen. 2) hol, grot, spelonk. Verklw. hol/mijn.
Holachtich, bnw. Een weinig hol; ook: vol holen
en gaten.
Holde, holden. Zie houde, houden.
Hole, znw. o. Het holle, van voet en hand.
Hole, kool, boel, huele, heule, huel, heul, znw. vr.
t) Open riool; duiker; ook: een open riooltje tot
afvoer

van spoel- en keukenwater. 2) houten of stee -

nen boogbrug over eene sloot of andere waterleiding.
— Holebrugge, hul-.
Hologelt, znw. o. Geld besteed aan liet maken
of vernieuwen van „holen ".
Holen, hollen, zw. ww. tr. Uithollen; deelw. bnw.

gehoolt, gelaolt, hol.

Holendere, hollendere, Iwlentere, znw. m. Vlier-

boom.

HoleWOrte, hol-, -wort, znw. vr. Hofwortel, eene
geneeskrachtige plant, aristolochia clematitis.
H0lfter, zaw. Foedraal; pijlkoker.
HOlheit, znw. vr. Holheid, holte ; een hol.
Holich, bnw. Hol. — Holicheit.
Kolie. Zie h u Ic.
lounge, znw. vr. Uitholling; holte, kuil.
$0]áy tusschenw. Hola, basta (16de eeuw).
Hollen, zw. ww. tr. Zie h o 1 e n.
Hollen, zw• ww. intr. Hollen, op hol gaan of zijn.
H011n, znw. m. Hetz. als h e 1 m.
$Olm znw. m. i) Eiland in eene rivier, waard.
2) hoogte, heuvel.
Holpe. Zie h e l p e en hulp e.
Rolpelen, hulelen, zw. ww. intr. Strompelen,
zich ongelijkmatig of met horten en stooten bewegen.
Rolpen. Zie help e n.
Holsche, holsch, znw. Muil met houten zool, klomp
(oostmnl.).
Holt. Zie ho u t en de samenstellingen.
Rolwortel. Zie h o l e w o r t e.
$Oinage, -gie, znw. m. Leenhulde; hulde.
Romachti ch, hooch-, -mechtich, bnw. Zeer machtig.

Rolvan. Zie hovetman.
Rome, andere vorm van heme, datief van Iti.
Homeester, znw. m. Grootmeester van de Duit
Orde.
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Hoorel. Zie hommel.
Romisse, -messe, znw. vr. Hoogmis. — Romissetjjt.
Hommel, znw. Hop, de plant.
Hommel, bomel, hummel, znw. m. Hommel.
Rommelen, hummelen, zw. ww. tr. Brommen,
gonzen, als de bij. — Rommelinge.
Rommich, bnw. Muf, duf, vuns, van koren.
Romoedieh, -mnodich, bnw. Trotsch, hoogmoedig;
ook hoochnaoedich.

Homoedieheit, oomoedich-, znw. vr. Hoogmoed,

trotschheid; ook: overmoed.
Romoedieheit,omoed -.Zie ootmoedichcit.
Romoet, hoo-, znw. m. Hoogmoed; overmoed;
ook: gewelddaad, wederrechtelijke handeling.
Ronioet, ornoet. Zie o o t m o e t.
Hompelaer, znw. m. Stumper, knoeier. — Kom-

pelen.
Romste, znw. Hetz. als hems t.
Hou bezitt. vnw. Zie h u n.
Kondehnna, -hays, znw. o. Schuur voor de jachthonden.
Hondeki jn, -ken, znw. o. Naam van een geldstuk.
Hondeeoren, znw. o. Tiendkoren tot voeding der

honden van den heer; eene uitkeering in graan aan
den landheer.
Hou deereeft, znw. m. Hondenslager.Vg1. c r e e ft.
Rondel jc, bnw. Hondsch; rampzalig; beestachtig.
Honden, onderi, bonder, hondertieh, telw. i) Honderd ; honderdtal. 2) eenheid van vermogen op sommige plaatsen aangenomen bij de beden. 3) maat
voor zout, te Amsterdam. 4) eene landmaat; vgl.
h o n t. — Hondertdusent (- dusentich), - tiehste,

-foudich, -font, -mael, -werf, -jarich, -ste g
hondertichste.
Honderthere, znw. m. Hoofdman over honderd.
Hondertliedet -marine, znw. m. mv. Personen,

één uit elke honderd, gekozen voor zekere publieke
functiën.
Rondescovele, Iionis-, -covel, - oogel, znw. vr.
Metalen hoofddeksel.
Hondeslag er, kont-, znw. m. Hondenslager; vilder; hij die de orde in eene kerk bewaart.
Hondjjn, honden, kunden, bnw. i) Hondsch, als
een hond; hond Jn leven, een leven als een dier,
zonder hoogere behoeften.
Rondinne, hund-, znw. vr. Teef.
Hone, hoon, znw. m. en vr. i) Het benadeelen

van iemands eeuwige belangen, het verlagen van
iemands zedelijke natuur, verleiding; enen in die h.
brengen ; een valt in die h. 2) middel dat men aan
om iemand te verleiden, bedrog, list; dat wat-wendt
iemand bedrogen doet uitkomen, iets bedrieglijks;
die erdsche h., de bedrieglijke wereld. 3) al datgene
. waardoor men zich zelf verlaagt, schanddaad. 4)
schande, toestand ten gevolge van eene verrichte
schanddaad. 5) verstoring van iemands geluk, nadeel, schade; ook: het nadeel dat men zich zelf
toebrengt. 6) rechtskrenking. 7) krenking, hoon, grievende . beleediging.
$O,IIe, bnw. Zie hoon.
Ronen, hoonen, zw. ww. tr. i) Schade doen aan
iemands ziel, iem. tot schande brengen, onteer n ;
tot zonde brengen, verleiden, ten val brengen. 2)
bedrogen doen uitkomen, misleiden, bedriegen. 3)
benadeelen, schade toebrengen aan een pers. of eerre
zaak; iem. verongelijken, verkorten in zijn recht.
Honer, boonre, znw. m. Verleider; bedrieger.
Honger, hunger, znw. m. i) Honger; h. lidera ;
geestelijc h. ; hongers noot, erge, nijpende honger;
seer groot h. ; ook honth., heetlt., gierh., nootltonger,
razende honger, geehonger. 2)' hongersnood; ook
-

ltongertijt, diertijt.

Honger, bnw. Hongerig; als znw., hongerige; den
hongeren den honger stelen.
Hongeraehtieh, bnw. Hongerig.
Hongerbeen, znw. o.; dat h. cluven sonder seise
te Prueven, zich onthouden van vleeschelijk genot,
hoewel men in de gelegenheid is.
Hongerdoeo, hunger-, -doic, znw. m. Een zwarte
doek waarmede in de vasten het schilderwerk van
het altaar wordt bedekt.
Hongerdooi, znw. m. Hongerdood.
Hongeren, huisgeren, ongeren, zw. ww. onpers.
en intr. Hongeren, honger hebben, smachten.
Hongeren, ongeren, znw. m. mv. Hongaren; mv.
Hongarije. — Rongersch (ongersch, ungersch),
Rongerie.
Rongerich, hungerich, bnw. Hongerig; verlan-

gend, begeerig; h. gaen na den gelde, vurig, hartstochtelijk; van een tijd, schraal, onvruchtbaar.
Rongerj aer, znw. o. Jaar van mislukten oogst,
mager of schraal jaar.
Hongernoot, znw. vr. en m. Hongersnood; ook
hongert/t.

Ronich, honech, honinc, honinch, huenic, znw.
Ronichaàhtich, -ljjc.
Ronichdau, honech-, -dou, znw. m. Honingdauw,
eene ziekte -der planten. — Ronichdauwen, -dau
wich.
Honiehdrane, znw. m. Een zoete drank, met

m. en o. Honing, honig. —

-

homing bereid.

Honiehdropel,

-

dlrojjbe, -druhpe, znw. m. Een

droppel honing.

Honicheoeke,

coec, znw. m. Honingkoek, zoete

koek.

Honiehmate, -maet, znw. vr. De door do overheid vastgestelde maat voor honing.
Honichrate, -reel, -rote, -root, znw. vr., m. en o.
Een met honing gevulde schijf in eene bijenkorf,
honingraat; verklw. honichraetkijn ; ook naam voor
Maria.
HOnichriet, znw. o. Suikerriet.
Ronicbrosaet, znw. o. Mengsel van rozewater
en honing; ook rosenhonich.
Ronichseem, -seme, znw. o. Het vette van den
honing.
Honichsijs, znw. m. Accijns van honing.
Honiehsoet, -suet, bnw. Honingzoet; li. appel,
ook honichahtel.
Honiohsplse, znw. vr. Verrukkelijk eten.
Honiehvat, znw. o. Vaatwerk voor het bewaren
van honing.
Honichvlietende, -vloeyendez -ent, bnw. Heerlijk, verrukkelijk; ook honichvlotich.
Honichvloedich, bnw. Zachtzinnig, zachtaardig.
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Honiehyloet, znw. m. Een stroom van honing,
mystieke term voor hetgeen 's menschen ziel in ver rukking brengt; ook honichvlote, he#tichader.
Honiehvlooye, vloog , znw. vr. Vlinder, kapel.
-

Konichwijn, znw. m. Hetz. als h o n i c h r o s a e t.
H0ninge, znw. vr. Verleiding, misleiding.
Hone, znw. Hoek, schuilplaats, honk.
Ronne, kunne, znw. m. Naam van een rechterlijk
ambtenaar (in de oostelijke streken). — Hontsehap .

Honneren, -eeren, -ieren. Zie o n e r e n (o n e eren).

Honschot. Zie hontschot.
Kont, hunt, znw. o. i) Naam van eene landmaat,
een onderdeel van een morgen. 2) naam van eene
inhoudsmaat, o. a. voor graan.
Kont, hond, znw. m. i) Hond; verklw. hondekijn;
„Die hont es coender vele die op sijn messie is geseten, dan enige andere vremde sijn"; „dieghene die
mint den man, dat hi sinen bont goets an" (is vriendelijk jegens zijn hond). 2) ellendeling, onmensch;
die helsche h., de duivel. — Hontachtieh .
Hontdage, kon/s-, znw. m. mv. De hondsdagen.
Kontgebas, znw. o. Geblaf.
Bonthonger, znw. m. Razende honger, geehonger; ook hontsaoetjt.
Hontebete, znw. vr. Hondsbeet; ook honfsclieide,
-schote.
Hontsbloeme, znw. vr. Naam van verschillende
bloemen, o. a. van de paardebloem.
Hontsbroot, znw. o. Hondenbrood.
Hontseh, bnw. i) Honds- van een hond. 2)
hondsch, onbeschaamd. 3) vrekkig.
Hontsehap, hunt-, znw. vr. en o. Dorpsgemeente
(oostmnl.). Vgl. h o n n e.
Honteohot, honschot, znw. o. Naam van eene
wollen stof.
Hontsdine, znw. o. Schaamdeel van een hond.
Hontseovel . Zie hondescove1e.

HOntsernut, znw. o. Naam van eene plant, waar -

schijnlijk hetzelfde als hondstong, cynoglossum officinale.
Bontslager . Zie h o n d e s l a g e r.
Hontslooc, znw. o. Wilde knoflook.
Hontsribbe - rebbe, znw. vr. Naam van eene
plant, hondsribbe, smalle weegbree.

Houtstaat, znw. m. Oogtand.

Hontsterre,

znw. De Sirius, in het sterrebeeld

„de Groote Hond".
Bontstront, znw. Hondsdrek.
Hontstonge, znw. vr. Zie h o n t s c r u u t.
Hontsvliege, znw. vr. Naam van eene groote

vlieg.

Bontvoeder, znw. m. Opzichter over jachthon-

den; ook hontverwarer, -verwaerre.

Hooch, hoge, bnw. i) Hoog; dat hoge rike, die
hoge sale, sate, de hemel; knies 'hooch; als znw., van
hogen, uit de hoogte. 2) hoog, groot, heerlijk, een
hooch ftrosent; groot, hevig, van natuurverschijnselen;
hoge storm; die h. see, de wilde zee; erg, zwaar,
hevig, van . ziekten; hoge sieke, melaatsche; groot,
hoog, van geldswaarden; hoog, groot, van abstracte
begrippen ; -hoge ere, die hoochste doget; belangrijk,
voornaam; een hoge strot; dat hoochste bot (gebod)
is minne; hoog, van God (den in den hemel zetelende
of den voor den mensch onbegrijpelijke). 3) luid, hoorbaar, met klem geuit; trotsch, laatdunkend; hoge
tale; si lieten haer hoge spreken ; in hoger jbraken,
met verontwaardiging; hoge sproken ski-eken, eene
uitdagende houding aannemen. 4) aanzienlijk, hooggeboren, voornaam; hoge minne dragen, een meisje
beminnen uit een hoogen stand. 5) edel, fier, hooghartig, ridderlijk; hoge moet (ook: verhoogde stem.
ming en: trotschheid). 6) als rechtsterm: die hoge,
die lage banc, de rechtbank die halsrecht uitoefent,
en: die welke kleinere misdrijven en civiele zaken
berecht; dat hoochste recht, de rechtsmacht in crimineele zaken. 7) wat iem. na aan het hart ligt,
dierbaar; hoog, heilig; een het-de hooch doch. 8) ver
gevorderd, van den tijd; „si ontspranc ende wart

geware dat hoge dach was" ; „hi reet toter hoger
vespertijt." 9) voortreffelijk, uitstekend. zo) hoog,
verheven, diepzinnig. z i) hoog, steil, moeilijk te bereiken ; een hoge wench, een ideaal.
Hoochaltaer, znw. o. Hoogaltaar.
,,

Hoochbailliu, znw. m. Voorname of voornaamste

baljuw, baljuw in eenige groote deden van Holland
en Zeeland, b. v. in Rijnland.
Hooehboete, znw. vr. Hoogeboete.
Hoochboort, -bort, znw. o. Een schip met een
hoog boord.
Hooehbootsman, znw. m. Op een schip, hij die
in rang op den opperstuurman volgt.
Hooehde . Zie h o g e d e.
Hoochdragende . Zie h o g e d r a g e n d e.
Hoochgeest, znw. Hooge geestgrond.
Hoochgemoet, bnw. i) Hoog gestemd, fier. 2)
hooghartig, trotsch.
Hooch etide. Hetz. als ho g e g e t i d e.
Koochhalsich bnw. Met opgeheven hoofd aan .
de, zonder deemoed
g
Hooehheerlijaheit, znw. vr. Hooge heerlijkheid,
halsheerlijkheid.
Hooehheit, znw. vr. i) Hoogte. 2) hooge rang,
hoogheid, aanzien, hooge post, aanzienlijk ambt; van
God, majesteit; van een land, hoogheid, macht; ook
als titel. 3) de aan eene vorstelijke waardigheid verbonden rechten, hoogheid van het gezag. 4) hoogheid, hooghartigheid, hoogmoed. 5) plechtigheid, feestelijkheid; enen h. doen, iem. eer bewijzen; de hemel.
vreugde.
Hooehhnns, znw. o. Slot, kasteel.
Hoochkerke, znw. vr. Hoofdkerk.
Hóochcoor, -choor, znw. o. Priesterkoor, de plaats
waar het hoogaltaar staat.

Hooehlijo, -machtich, - meester. Zie hoge -.

Hoochmisse -messe, znw. vr. Hetz. als h om i s s e. — Kooc
hmisse t^"t, de tijd voor het op-

dragen der hoogmis bepaald, omstreeks is uren in
den morgen.
Hoochmoedich , bnw. Trotsch, laatdunkend. --

Hoochmoedicheit.

Hoochmoet, znw. m. Hoogmoed; overmoed; eene
daad van overmoed of geweld.
Hooehnodieh, hoick-, bnw. Hoog of dringend

noodig.
Hooehsehole, - znw. vr. School voor meer gevor-

derde leerlingen; gymnasium; hoogeschool.
Hoochschouderich, -schourich, bnw. Hoog van

schouders, met een hoogen rug.

K000hsel, hoichsel, znw. o. i) Ophooging van
den grond. 2) verhooging, vermeerdering eener geldsom; ook: de som waarmede men eene andere ver
-hogt.3)
hoogste stand van een hemellichaam.
Hoochs preken, znw. o. Grootspraak.

Hoochs , superl. van
God, -de Allerhoogste.

hooch;

als znw., die hoochste,

Hooehstammieh, bnw . Uit een hoogen stam ge -

sproten.

Hoochte. Zie hogede en hoochde.

Hoochtjjt . Zie h o g e t ij t. — Hoocht "^ tsdaeh.
Hooehtidel' c feestelijk. Hooehtidel jcheit -ti-delike.

Hooehwater, znw. o. Vloed.

Hooehweeh , znw. m. Hooge weg.
Hoochwerdieh . Zie hoge w e r d i c h.
Roofdek jn, znw. o. Naam van een muntstuk.
Hoofdelf c, bnw.; hoofdelike misloet, halsmisdaad.

Hoofdelike, bij w. Hals over kop; ook hoofdelinge.

Hoofdelinc. Zie h o v e t l i n c.
Hoofdeloos, bnw.; enen h. maken, iem. van het

leven berooven.

Hoofdieheit, znw. vr. Heethoofdigheid, drift.

Hoofkijn. Zie hof.

Hoo$ine. Zie hovetlinc.
Roofman e. a. Zie hoveman enz.
Hooft en de samenstellingen. Zie ho v e t.
Hoofwjjf. Zie h o v e w ij f.

HOOY.
Hoog, 'they, hoy, oey, hey (oostmnl.), znw. o.
Hooi; een hooi, een hooispriet; niet een la., niet het
minst, niets.
Hooibroes, znw. o. en m. Laaggelegen hooiland.
Hooyen, hoyen, zw. ww. intr. Hooien ; en lant
h., een land hooien, er hooi winnen.
Hooi affel(e), -gavel, znw. m. Hooivork.
Hooiho
op, znw. m. Opper, hooistapel; ook hooitas.
Hooi coper(e), znw. m. Hooikooper.
Hooilant, znw. o. Hooiland; ook hooibeemt,
-made, -mael.
Hooimaent, znw. m. en vr. Hooimaand, Juli.
Hooischracke, hoy-, znw. m. Sprinkhaan; ook
hooisprinc, -sjronc.
Hooisehuddere, koy-, znw. m. De werkman die
het hooi dat ligt te drogen omkeert, hooischudder.
Hooischnere, znw. vr. Hooischuur.
Hooltijt, hoy., znw. vr. Tijd van den hooibouw.
Hooiwagen, znw. m. Hooiwagen.
Hooistee, hoy-, znw. vr. Plaats waar hooi bewaard wordt.
Hoolachtich. Zie h o l a c h t i c h.
Hoolbeeken, znw. o. Een diep bekken.
Koolbloc, znw. o. Holblok, klomp; ook holsche
(uit *holtschoe, oostm.): — Hoolbloemaker.
Hoolkijn, znw. o. Holletje, gaatje.
Koolvat, znw. o. Hol of diep vat.
Koolwortel. Zie h o l e w o r t e en h o f w o rt e 1.
Room. Zie oom.
hone, bnw. Gevaarlijk, verraderlijk, bedrieglijk.
Hoonde, znw. vr. Smaad, hoon, schande.
Hoonlije, bnw. Smadelijk, hoonend.
Hoonre. Zie honer.
Hoonsprake, znw. vr.; -wort (hone.), znw. o.
Schimpende taal, beleedigende of smadelijke woorden. — Hoonsprakieh.
Hoonte znw. vr. Misleiding, bedrog.
ft, hoeft, ooft, znw. m. i) Groote hoeveel.
Hoop, hoi
heid, ook van vloeistoffen en van levende wezens,
troep; die meerre, meeste li., de meerderheid; die
minre, minste h., de minderheid; verklw. hooftkijn,
hoftelkijn. 2) in de bijw. uitdr. te hope, bijeen, tezamen;
te hope eosnen ; te hope geven, door het huwelijk
verbinden (oostmnl.); te bofte vallen: a) handgemeen
worden. b) neervallen,. neerstorten, ineenzakken of
ineenzinken (ook tenen hope vallen) ; over hoot, te
samen, bijeen; over hoop steken (intr.), man tegen
man vechten; enen o. h. riden, omver rijden.
Hoop. Zie hope.
Hooplike, hoi bijw. Hoopsgewijze.
Koopmate, znw. vr. Eene opgehoopte maat, maat
met een kop er op, tegenover strjcmate.
Koopnet. Zie h o e p n e t.
Hoopsam, bnw. Hoop hebbende.
Hoopsens, znw. Hoopje, handvol, eene kleine
hoeveelheid van iets.
Hoopt, znw. Hetzelfde als h o o p.
Hoopte, Jwfttofie, naamsvormen van den hoppe.
Hoopwere, znw. o. Aangenomen werk; ook tas zverc.
Hoor, erfgenaam. Zie ho i r.
Hoor (op •). Zie ho r e.
Hoor, vnw. Zie h o r e.
Hoorac
htich, bnw. Hoorig, afhankelijk.
Hoorden. Zie o r d e n e.
Hooreamere, -ctmer, znw. vr. Gehoorzaal; ook
hoorhuus.
Hoorleen. Zie horken.
Hoorlijn. Zie haerlij c en haergelij c.
Hoorlodium. Zie ho r l o y.
Hoorn en de samenstellingen. Zie horn.
Hoorre. Zie h o r e r.
Hoorsam, horsaem, bnw. Gehoorzaam; de kloostergelofte (o. a. der gehoorzaamheid) afgelegd hebbende, geordend.
Hoorsam, -saena, znw. m. Gehoorzaamheid.
Koorsame, znw. vr. Gehoorzaamheid.
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Hoorsamen; zw. ww. intr. Gehoorzamen.
Hoorsamhelt, hor., oor -, - saemheat, znw. vr.
Gehoorzaamheid ; trouw aan de kloostergelofte.
Hoorsamieh, bnw. Gehoorzaam. -- $oorsa-

micheit.
Hoorsch a hornscla, hernsch, bnw. Boosaardig,
slecht, verdorven. — $oorschelt (hornscheit, ho-

rensch-, lzernsch-, kerrenscheit), boosaardigheid ; ook:
een gemeene streek.
Hóorsnster, znw. vr. De kloosterzuster die de
menschen te woord staat.
Hoosvat. Zie oosvat.
Hoosveter. Zie hoseveter.
Kop. Zie hoppe.
Kop, znw. o. Inham, haven.
Hope. Zie hoop.
Rope, hooft, znw. vr. , en m. Hoop, verwachting,
ook in het mv. ; vreugde, vervulling der hoop.
Hop-®2 hoefte, heufte, lauefte, ook hete, znw. vr.
en m. Heup ; van een dier, achterschenkel ; ham.
Kopeljjc. Zie o p e n 1 ij c.
Hopelijc, bnw. i) Act. Goede hoop hebbende. 2)
Pass. Waarop men hopen mag.
Hopeloos, bnw. Wanhopig, zonder hoop.
Hopen. Zie open.
Hopen, zw. ww. -- I. Trans. Hopen, verwachten.
— II. Intr. Vertrouwen stellen (met in, op, te, aen).
Hopen, hooften, zw. ww. — I. Trans. Ophoopen,
opzamelen; vermeerderen, vergrooten; deelw. bnw.
gelcooftt, yhooftt, opgehoopt, vol. — II. Intr. Zich ophoopen, tot een hoop worden.
Hopenisse, znw. vr. Verwachting; ook hoftinge.
Hopoker, znw. m. Pocher, grootspreker (oostmnl.).
Hoppe, znw. m. Hop, de vogel. Vgl. ho o pt e.
Hoppe, lizífte, lao.k, znw. vr. i) Hop, de plant.
2) bier uit hop gebrouwen. — $ oppeernnt.
Hoppedrager, lioft-, znw. m. Sjouwerman bij
den hopoogst.
HOppegelt, hok -, znw. o. Hopaccijns. — Hop-

pe eltgaerder.
floppemeester, liofb-, hoftften., znw. m. Opzich-

ter over den hop, keurmeester van hop.
Hoppelant, koh-, znw. o. Land waar hop wordt
verbouwd; ook hoppengaerde.
Hoppenbier, lcoftfte-, znw. o. Hetz. als hop p e,
2) ; ook lioftftedranc. — Hoppenbiervercoper.
Moppengroen, znw. o. Het groen of loof van
den hop.
Hoppenpot, znw. vr. Groot bierglas.
Hoppenstjs, znw. m. Hetzelfde als hop p e gel t.
Hoppeschip, znw. o., -stake, znw. vr., - tonne,
znw. vr.
Horber. Zie or b o r e.
Horde, huerde, hurde, huyrde, znw. vr. Mat van
gevlochten teen, horde; staketsel; tribune, stellage

— Hordebreyer, horden.
Horden zw. ww. tr. Met horden bezetten.
Horden. Zie h o r d ij n.
Horderen, orderen (-eeren), zw. ww. tr. Van pa-

lissaden voorzien, versterken.
Hordeslager, znw. m. Hij die teen kapt of hakt
voor horden.
Rotdijn, horden, bnw. Van mat- of vlechtwerk,
teenen.
Hordewere, hort-, hoorde-, znw. o. Vlechtwerk
van horden, schanskorven.
Hor ijs, Irordijtsce, ordijs, znw. o. Palissade, ver
borstwering. — $ordisen, hordijtsen. -schanig,
$ore. Zie hoere.
More, hor, znw. m. Slijk, drek, vuil. Vgl. h o r em aent.
$ore, Noire, hoir, hoor, znw. Slechts in oh bore:
a) op weg, weg. b) terug, achteruit; oft h. houden,
slepende houden. c) ter zijde, op zij; op h. netten,
laten staen, ter zijde zetten, laten rusten ; o0 h. staen,
ter zijde gesteld, afgeschaft worden.
More, hoor, pers. vnw. en bezitt. vnw. Haar, hun.
Rome. Zie ore.
17
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Horeest. Zie ore est.
Horelije. Zie h a e r 1 ij c.
Horemaent, horen -, znw. vr. December, eig.
slikmaent.

Horen en de samenstellingen. Zie ho r n.
Horen, Iworen, hoeren, zw. ww. – I. Trans. t)

Hooren, vernemen ; horen met, omme, luisteren naar.
2) gerechtelijk iem. hooren, hem in het verhoor
nemen. 3) verhooren, het oor leenen aan: 4) gehooramen. — II. Intr. t) Hooren, luisteren. 2) met te,
behooren tot, in betrekking staan ; toebehooren ; met
in, deel van iets uitmaken. 3) met een dat., toekomen aan, eigendom zijn van. — III. Onpers. Hooren, betamen, passen.
Horen, znw.. o. i) Het hooren, het gehoor. 2) hetgeen men hoort, wat . vernomen wordt, gerucht.
Horenseheit. Zie hoorscheit.
Rorer, horere, hoorre, znw. m. Hoorder.
Korich, -ecu, bnw. i) Gehoorzaam, onderdanig.
2) onderhoorig, onderworpen; bepaaldelijk: als halfvrije aan iem. onderworpen en naar hofrecht levende.

— Horicheit.
Korje. Zie h o i r i e.
Koric, horec, znw. m. Hoek; ook: een deel van

den kop (van een varken).
Horloge, znw. vr. i) Het hooren, het gehoor. 2)
het hooren van iemand, in rechte.
Horine, znw. m. Hetzelfde als h o r n i c.
Horken , hoorken, hurken, liuerken, zw. ww. intr.
Luisteren, het oor leenen, toehooren.
Horloy, orloy, znw. o. en vr. Klok, uurwerk. --

Horloymaker, - meester.
Horloywiser, horloygewisere, znw. m. Wijzer

Horst, burst, znw vr. i) Struikgewas, kreupelhout, bosschage; begroeide hoogte. 2) groot en ruw
nest van een roofvogel.
Hort. Zie or t.
Hort, hurt, znw. m. i) Hort, stoot, botsing. 2)
vijandelijke ontmoeting, aanval, bestorming. 3) kneu
-zing.
hoirt, znw. vr. Hetz. als h o r d e.
Hort, hoort, oort, oirt, znw. m. Schat, op een
persoon toegepast (oostmnl.).
Hort, hurt, liuert,. bijw. Hort ende hout, hot en
haar, herwaarts en derwaarts ; hort, voort, weg!
Horten, lkurten, ltuerten, zw. ww. — I. Trans.
Stooten, rukken, duwen; aanzetten, een paard. — II.
Intr. i) Tegen iets stooten, bonzen ; van den wind;
stooten. 2) met jegen, tegen iem. stooten in een strijd,
vijandelijk op iemand aanrennen; zich verzetten, tegenspartelen. 3) ten strijde rennen, zich in het strijdgewoel mengen. — Hortinge. .
Hose, hodsse, hose (oostmnl.), znw. vr. Beenbekleeding, van het dijbeen af, ook : van de knie af;
kous; laars. — Harnaschhosen, lederen scheen platen (?).
Hose , huese, heuse, znw. vr. Steel, stang, handvat.
Kosele, -eel(e), znw. vr., mv. Hooge laarzen, of:
broek.
Rosemont. Zie osemont.
Hosestertel hoesstertel, hostertel, znw. De band
waarmede de „posen" worden vastgemaakt of ook:
broekriem, draagband, bretel; ook: hoseveter, hoos - ,.

Kort,

— Kos(e)vetermaker.
Hosevoetelinc, haisen- (oostml.), znw. Sok,

hos -, hosenriern.
kous(? p.

-plat.

Korme, orme, znw. vr. Olm.
Horn, hoorn, horen, horren, hum,

znw. m. t)
Hoorn, van dieren; verklw. hornkijn, home-, hoorn -,
horen-; drinkhoorn; blaashoorn; inkthoorn, inktkoker.
2) spits, punt; hoek, uiteinde; hoek, plaats waar twee
lijnen samenloopen; kant, zijde, vlak.
• Hornbeeste, hoorn -, horen -, - beest, znw. vr. Een
stuk hoornvee; ook 1iornde beest.
Hornblaser, horen-, znw. m. Hoornblazer. —

Hornblasen.
Hornboge, horen-, znw. m. Een boog van hoorn;

of: een boog met hoornen (uitstekende gebogen
punten).
Hornede, liornde, bnw. Gehorend.
Korven. Zie h orn ij n.
Horndrager, znw. m. Dier met horens.
Hornete, hoornete, hornte, znw. Horzel; ook:
wesp.
Hornhuut, boren -, znw. vr. Hoornachtig vlies aan
het oog.
Hornich, hoornich, bnw. Hoekig.
Hornjjn, korven, hoornen, bnw. Hoornen.

Hornig, hoornik, hoirnic, hurnic, horninc, horinc,
— Korniesteen.
Hornine, horning, znw. m. Een kind in overspel

znw. m. Hoek.
verwekt.

Hornseheit. Zie h o o r s c h e i t.
Hornse, znw. vr. Hetz. als h o r n e t e.
Hornspeler, -sjbeelre, znw. m. Hetz. als hor nb1as er.

Hornsteen, znw. m. Hoeksteen. — Horntichel.
Hornvee, znw. o. Hoornvee.
Horoloy, -ley, -logium. Hetz. als ho r 1 o Y.

Horre n tusschenw. Vooruit, allo!
Horre n horren, znw. vr. (oostmnl.). Hoer, of: hoe-

rekind (z horninc?).
Horreest. Zie o r e e s t.
Horren. Zie horn.
Horribel, orr-, bnw. Afschuwelijk; van wapenen,
ongeoorloofd, verboden.
Horribelheit, orribel-, orribelich-, znw. vr. Afschuwelijke handeling, overtreding.
Hors, Horsbare. Zie ors, o r s b a r e.
Horsel, hursel, huersel, ursel, znw. m. Horzel.

Hos pitael, znw. o. Gasthuis; hotel; weeshuis. —
Hospitaelmeester -hnns hospitaelsverwarer.
Hospitaler, -ier, znw. m. Hetz. als g a s t h u u s-

in e e s t e r; ook: hospitaakidder, ridder van St. Jan.

Hostat. Zie hofstede.
Kosteel, kosteil, znw. o. Onderkomen, toevluchts-

bord ; sijn h. nemen, zijn intrek nemen.

Kostellen - tillier, -tilier, - tellier, - telgier, osielier, znw. m. Herbergier. — Hosteliersehap.
Hostellerie, hostelrie, ostelrie, znw. vr. _Nachtverblijf, logies; ook hetz. als herberg e.
Hostertel. Zie hosesterte1.
Hostie, znw. vr. i) Offer, slachtoffer. 2) misoffer_
Hosveter. Zie hose veter.
Hot, bij w.; her oft hot, hierheen of daarheen, hot
of haar, herwaarts of derwaarts (16de eeuw).
Hotte, znw. Geronnen, gestremde, dikke melk.
Hotten, zw. ww. — I. Intr. Dik worden, van
melk. — II. Trans. Schudden, hutsen.
Hou. Zie houw.
Kou, tusschenw. Hei daar! eig.: sta stil!
Houchieringe, houd-, znw. vr. i) Schabrak;
ook: ridderkleedij. 2) bekleeding, draperie.
]Koude, halde, holde, koelde (oostmnl.), znw. vr.
i) Gevangenschap, hechtenis. 2) handvat, houvast.
3) het recht om iets aan zich te houden, bep.: om
een huis dat verkocht wordt te naasten. 4) dat wat
iets houden of bevatten kan; huls, peul, schil; aar.
Koude. Zie o u d e.
Koude, oude, znw. vr. i) Genegenheid, welwil
gezindheid, gunst; goede h., oprechte genegen--lend
heid ; enen, te enen h. dragen, iem. een goed hart
toedragen; goede verstandhouding, eensgezindhei d.
2) genade, gunst van een meerdere jegens een mindere ; dor enes h., om iemandsgenade of gunst te
verwerven. 3) hoede, bescherming. 4) trouw, aanhankelij kheid, van een mindere jegens een meerdere.
Hoede, genegen. Zie hout.
Koude, 1wá, znw. m. Getrouwe, vriend; goede
houden (holden), goede geesten, beschermgeesten.
Koude, oude, bijw. 1) Gaarne; houder, liever. 2)
spoedig, weldra; so h., zoo spoedig; zeer spoedig,
dadelijk, oogenblikkelijk; also h. als, even spoedig
als; zoo spoedig als, noodra. 3) gemakkelijk, licht.
Koudelije, bnw. Te houden, houdbaar.

Houdelike, bijw. i) Gaarne; comp., liever. 2)goed-

gunstig.

Honden, ou den, houwen, holden, koelden, halden, helden (oostmnl.), st. ww. — I. Trans. i) Bewaken, behoeden, het oog laten gaan over; weiden,
wacht houden over (vee) ; passen op, bewaken. 2)
beschermen ; met van, behoeden tegen, redden van;
verdedigen, eene plaats; hoeden ende h., verordenen
dat iets (eene bepaling, bevel enz.) wordt nageleefd. 3)
behandelen, verzorgen, oppassen ; onderhouden, voeden; houden, er op na houden; onthalen, fêteeren; onderhouden, in een goeden staat brengen, zaken ; als
znw., onderhoud, kost. 4) bewaren ; met van, vrij waren ; met een dat., voor zich houden ; voorbehouden, reserveeren; houden, voor zich houden;
hout, hier hebt ge, neem aan ; vóór zich houden,
verzwijgen ; bewaren, in acht nemen, zich houden
aan, een regel enz. ; als waar aannemen ; bewaren,
gestand doen ; sin wort h., voor iets instaan ; opvolgen, naleven, een voorschrift enz. ; Gods wort lr..,
bewaren, handhaven ; sines slael h., zijn stand ophouden ; houden, volgen, een weg; stede h., stand
houden; sine stede h., op zijn plaats blijven ; gelegen zijn, liggen, plaats grijpen, invallen; enes stede
h., iemands plaats bekleeden, hem vervangen. 5)
deelw. gehouden, beschikt, door het noodlot bepaald.
6) in een zekeren toestand houden. 7) besturen, regeeren, als vorst; in leen houden of hebben, iemands
vasal zijn; iet h. van Gode, iets van God, als een
genadegift, ontvangen hebben; om iem. of iets geven, zich aan iem. of iets gelegen laten liggen; ophebben met; een voorbaer man daer men vormaels
vele hielt ave. 8) bezitten, hebben; h. ende hebben,
bezitten ende ii.; h. van = hebben aen, recht hebben
op. 9) opmerken, zien; vermoeden, beschouwen, met
over en vore, als; in dien h., het er voor houden.
io) houden, vasthouden; ten doop houden; ook ter
doen, ter vonten Ii.; bij zich houden; tegenhouden; binden, boeien, gevangen zetten; zedelijk bin
gehouden, verplicht. ii) inhouden, behelzen.
12) zich bezighouden met; taz►erne, hof, raet h.;
die schole h., op school gaan; sj5rake, s ot, geiaet la.
enz.; (een tijd) doorbrengen. 13) staande houden,
bezweren. 14) iet aen enen h., iem. voor iets aan sprake lijk stellen, iets op iem. verhalen, hem voor
iets straffen. — II. Wederk. i) Zich bewaren, zich
hoeden, met van, voor. 2) zijne krachten sparen. 3)
zich verdedigen, zich verweren, met jegen. 4) zich
houden, zich gedragen. 5) zich houden, beschouwen,
met over, als. 6) zich ophouden, blijven, zich houden.
7) het uithouden; „daer jegen (tegen een hert) hem
cume een vogel hilde te vliegene". 8) zich vasthouden; zich houden aan; zich richten naar; zich
ophouden, afgeven met. — III. Intr. i) Zich houden, zich staande houden; bestand zijn, met jegen.
2) van kracht zijn, gelden; „daer noot is, hout geen
wet". 3) blijven staan, niet verder kunnen. 4) zich
aansluiten bij, iem. aanhangen; zich houden aan,
zich richten naar; het houden met. 5) zich houden,
in een zekeren toestand zijn. 6) zich verzetten, met
jegen (tegen). 7) zich bezighouden, ophouden of afgeven met. 8) zich bevinden, zich ophouden; ge
geposteerd zijn, post vatten; pal staan,-schard,
stand houden; stil staan, stil houden; hout, sta stil,
stil, wacht even ! ; verblijven, vertoeven; te gader,
samen houden, bija elkaar blijven. 9) met het als
ondw.; het hout al elder, er zit iets heel anders
achter.
Houden. Zie houwen.
Koudenisse, hout, hou., helt -., holt- (oostmnl.),
znw. vr. i) Bewaring; ook: verzekerde bewaring. 2)
opvoeding, ouderlijke macht; onderhoud. 3) inhoud.
4) gebruik, gewoonte.
Houder, hauder, holder, helder (oostmnl.), znw.
m. z) Bewaarder, hij die iets bijeenhoudt; w nae den
goeden holder comt een goet verterer". 2) houder,
bezitter; pachter. 3) bekleeder van een ambt. 4)
gedaagde, verweerder. 5) een voorwerp waarin iets be-
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waard wordt, vischkaar. — Vr. houderesse (houdersse),
houderigge (vlaamsch), houtster, houdster, bezitster.
Houderinge, mv. Zie o u d e r i n c.
Houdevare. Zie o d e v a r e.
Houdiuge, znw. vr. i) Het houden, bewaren. 2)
opvoeding, onderhoud. 3) A. ere craem, (heimelijke)
kraamuitlegging, bevalling van een onecht kind. 4)
het inachtnemen of opvolgen van een gebod. 5) het
bewijzen van iets in rechte, bewijseed. 6) van hem
houden, houding, gedrag. Vgl. h e b binge.
Rondman. Zie houtman.
Kouc. Zie hoec.
Kouke. Zie h o y k e.

Houschemaker, znw. m. Maker van hoessen (hoe-

zen) of overtrekken. Vgl. h o u c h i e r i n g e.
Rouster. Zie houtster.
Hout. Zie o u t.
Hout, halt, bnw. Verminkt, gebrekkig; kreupel,
mank.
Hout, houd, hold, (oostm.). bnw. i) Gunstig gezind, welwillend; enen (dat.) h., genegen, op de hand
van iemand zijnde. 2) goedgunstig, genadig, van een
hooger geplaatste jegens een mindere. 3) voorkomend, dienstvaardig, getrouw, van een ondergeschikte ; hout ende getrouwe, hou en trouw.
Hout, tusschenw. Zie h o u d e n , Intr.
Hout, houd, holt, znw. o. i) Hout. 2) bos hout,
eind hout, stuk hout; verklw. houtkm; boom; een
voorwerp van hout gemaakt. 3) bosch.
Hout, hout, holt, koelt, (oostm.), znw. o. i) Bewijseed. 2) het recht om een koop aan zich te houden . 3) landbezit; dat wat iedere eigenaar of ingeland in een polder bezit. 4} van houden, intr.: a)
verblijf. b) hinderlaag (oostmnl.).
Houtaer. Zie outaer.
Houtappel, znw. m. Boschappel, wilde appel. --

Hontappelboom.
Houtbreker(e), znw. m. i) Houtkooper, timmer-

man. — Vr. houtbrekige, -igge (vlaamsch).
Houtbriel, znw. m. Houtmarkt (te Gent).
Houtdino, holtdinc, holtit c, znw. vr. en o.; ook
holidinge, holtinge, :nw. vr. Een gericht over boschaangelegenheden, het markegericht; ook houtgerichie.
Houtduve, znw. vr. Houtduif.
Kontemer, -hemer, znw. m. Houtschuit.
Houten, hallen (oostm.), zw. ww. intr. Kreupel
of mank zijn, hinken.
Houten, zw. ww. — I. Trans. Van hout voorzien,
met hout bekleeden. — II. Intr. Hout hakken of
vervoeren.
Houten, bnw. Zie hout ij n.

Houteter, znw. m. Houteter,

naam van verschil-

lende insecten.

Houtgerichte, holt znw. o. Zie ho u t d inc.
HORtgewerke, znw. o. Hetz. als ho u t we r c.
Houthoop, hoi- (oostm.), znw. m. Houtmijt.
Houthouwer, znw. m. Houthakker.
Houthuus, znw. o. Houtschuur.
Houtijn, houten, holtijn, hultiin, holteren (oostmal.),
-,

bnw. Houten, van hout gemaakt.
Houtic, znw. Naam van een visch, houting.
Houtinge, holtinge, znw. vr. Houthouw, de houw
of kap van hout in bepaalde tijden van het jaar,
ook: het recht daartoe.
Houtcamp, znw. m. Eeu stuk land waarop hout
opgeslagen wordt.

Houtcole, holtkolc, znw. vr. Houtskool.
Houtcoper, znw. m. Houtkooper.
Houtlaat, znw. o. Boschgrond.
Houtm akige , -erige, znw. vr. Zie o u t m a k i g e.
Houtlaan, houte-. Hetz. als houtcoper.

Koutman, houd-, znw. m. Ingeland, landeigenaar.

Hontmarke znw. vr. Gemeen bosch.
Houtmarkel3 -mart!, - merci, znw. vr. en m. Hout.
markt.

Houtmenger, holt znw. m. Timmerman.
Houthits, znw. vr. Houtmijt.
-,
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HOUTPINER.

Koutpinet, out-, - fijnre, znw. m. De arbeider
die hout • aandraagt.
Houtre chter, holtrichter, znw. m. Voorzitter van

een „houtgericht ".

Houtroof, holt -, znw. m. Houtroof, het met ge.
weld • wegnemen van eens anders hout, het schenden
van eens anders bosch.
Koutsager, holt -, -sagere, znw. m. Houtzager.
RoutsChat, znw. m. Pachtsom voor boschgrond.
.Houtschaver, holt -, znw. m. Houtschaver.

Koutschoe, znw.m.Holblok, klomp. Zie h o 1 s c h e.
Koutsohute, -schuyte, -sclhuyt, znw. vr. Houtschuit, schuit voor houtvervoer.
Houtsijs, znw, m. Invoerrecht van hout.
Houtsnlit, holt- znw. m. Timmerman.
Houtsneppe r -snijti e, znw. vr. Houtsnip.

HOVESCHEIT.

Hovaerde, -ver&, znw m. Trotschaard.
Hovaerdelipe, -ve(e)rdelijc, bnw. Trotsch, overmoedig.
Hovaerdelike, hoverde-, hoveerde-, bijw. Op eene

hoovaardige wijze, uit trotschheid of praalzucht.
Hovaerdieh, hoverd-, hoveerd-, overd-, bnw.
Trotsch, hoovaardig; ook: fier; hooghartig; als znw.
trotschaard. — Hovaerdicheit; ook: pracht, praal.

-- Hovaerdichlike.
Hovaerdie, hoverdie, hoveerdie, znw. vr. Hoovaardij, trotschheid, overmoed.

Hovaerdigen, hoverd-, zw. ww. intr. Zich ver

„hof" gehouden wordt;

de jaarlijksche dagvaart der

Houtseider, holt-, -snidere, znw. m. Hij die tim-

hoorigen.

Houtsprake, znw. vr. Hetz. als hout din c.

tal hoofden, zóó dat ieder even veel krijgt.
Hovedelinc . Zie h o v e t l i n c.
Hovedeloos, hoofde -, bnw. Zonder hoofd.

merhout bewerkt

of klein maakt, timmermansknecht.

Houtstede, holt-, znw. vr. Opslagplaats van hout.
Houtteller, - telre, znw. m. Houtteller, hij die
van overheidswege het hout telt dat verkocht wordt.
Houttuun, -tuyn, znw. m. Timmerwerf.

Houtvereoper, znw. m. Hetz. als h o u t c o p e r.

Houtvester(e), znw. m. Houtvester, de ambte.
naar belast met de handhaving van bosch- en jachtrecht in een bepaald district.
*Houtvorsten -toester. Hetz. als houtvester.
Houtvoet, holt -, znw. m. Een bepaalde maat, een
voet van die waarmede hout gemeten wordt.
Houtwagen, znw. m. Wagen voor houtvervoer.
Koutwas, znw. m. Opbrengst aan hout van een
,

hosch.
Houtweeh, hou -, znw. m. Boschweg.

Houtwerc, biut-, houte-, -weerc, -warc, znw. o.

Houtwerk; een voorwerp van hout.

Houtwerker

out - ,

znw. m. Timmerman.

Houtworm, Jolt-, znw. m. Houtworm. Vgl. h o u teter.
Houvast, znw. o. Zware kram.
Houw, hou, houwe, znw. m. z) Houw, slag met
een scherp werktuig. 2) het houwen of hakken van
hout; het recht daartoe.

Houwaexe, hau

-

, - aex,

znw. vr. Naam van een

gereedschap of wapen. Lang snoeimes; krom zwaard( ?).
Kouwbanc, znw. vr. Vleeschbank.

Rouwe, houw, znw. o. Hooi.
HOUWe, hauwe. Zie houd e, ze Art., 4).
Rouwe, znw. vr. Een werktuig om te houwen,

houweel.

Houwech, znw. m. Zie h o u t w e c h.
Houweel, znw. o. Pikhouweel.
Houwelic, bnw. Voor bewerking door hakken
of houwen vatbaar.
Houwen, kauwen, houden, st. en zw. ww. tr. Y)
Houwen, hakken, klein of in stukken hakken; snoeien,
kappen, afhouwen; steken, plaggen, zoden; kappen,
omhouwen, boonren ; afbreken, neerhalen, bouwwerken; uithouwen; behouwen, doorhakken of houwen
in hout of steen bewerken; steenhouwen, beeldhouwen. 2) slaan, met sabel, °zwaard enz.; met Ooren
Ii., hetz. als m e t s p o r e n s 1 a e n, spoorslags rij den, rennen. 3) snijden, opereeren. — Houwinge .
flouwen. Zie ho u d e n.
Houwer, nauwer, houder (in vleeschouder), znw.
m. i) Houthakker; steenhouwer; chirurg. 2) Ploegmes. 3) wild zwijn (oostmnl.).
Houwhamer, hou -, how-, znw. m. Moker.
Houwiser, znw. o. Groefijzer, beitel.
*

Kouwzesse, hou -, -mes, znw. o. Hakmes, snoei -

mes.

Kouwtant, kouwe -, znw. m. Slachttand.

Hovaerde, hoverde, hovarde, hoveerde, ov-, znw.

vr. Hoovaardij, trotschheid; sonder h., op eene alles
behalve eervolle, op eene schandelijke wijze; praal, opschik; eene daad waaruit „hoverde" blijkt; als ver
lui, de bloem van den adel; ook-zamelw.,dgrot

liovaerdicheit.

-hovardigen.

-vart, znw. vr. Trots, overmoed.
Hovedaeh, hofdach, znw. m. Een dag waarop

Kovaert,

Kovedegelike,

hoode-,

bijw. uitdr. Naar het aan-

Hoveden, hoofden, zw. ww. intr. i) Aen enen h.,
iem. als zijn hoofd erkennen, hem gehoorzamen, ook
met betrekking tot God ; hetzelfde als hovethalen
aen (zie h o v e t, 5). 2) ane iet h., bij iets behooren, in iets betrokken zijn.
Hoveden, hoofden, zw. ww. tr. Onthoofden.
Hovedinc, hoofdinc, znw. m. i) Hoofdman; hoofd
eener broederschap ; dorpshoofd. 2) hoofddader.
Hovel, koevel, huevel, hevel, znw. m. z) Heuvel.
2) bult; uitwas, bochel. — Hovelachtich, Hovelich. — Hovelachti cheit.

Hovel, znw. m. Eene bepaalde soort van bijl, dissel.
Hovelacker, znw . m. Op een heuvel gelegen akker.
Hoveleren, zw. ww. intr. Hetz. als h o v e r
bnw. Hoofsch, van het hof of der groote

wereld; hoffel
ijk, beleefd; .welopgevoed, beschaafd.

— Hovelijcheit, hovelike.

Hovelinc, hooflinc. Zie h o v e t 1 i n c.
Hoveman, hoofman. Hetz. als ho f m a n.

Kovemeester, hoof-, - meister. Hetz. als h o fm e e s t e r. — ^?ovemeesteramt.

Hoven, haven, zw. ww. -- I. Intr. i) Hof houden; feest vieren, een vroolijk leven leiden, verte
maken. 2) aanzitten aan een feest, dineeren,-ringe

ook: eten. 3) wonen, verblijf houden; omgang hebben.
4) bij een zeker hof hooren, er onder ressorteeren.
-- II. Trans. Aan iem. eene woonplaats aanwijzen,
hem een onderkomen of schuilplaats verschaffen;
enen husen ende hoven.
Hovenare, znw. m. Hovenier, tuinman.
Novenen, havenen (oostmnl.), zw. ww. tr. Hetz.
als hoven. Ook ho^veneren.
Hover, znw. m. Hetz. als hove 1, bult.
HOverecht. Zie hofrecht.
Hovereide. Zie h o f r e i d e.
Hoveren, -eeren, - ieren, zw. ww. intr. Hetz. als
hoven.

Hoveringe , znw. vr. Feestmaal, slemppartij.
Kovesam, Iwofsam, bnw. Welopgevoed, wellevend.

Kovesate, znw. vr. Een onder een hof ressor-

teerende woning; hofstede.
Hovesbode, hoofs-, znw. m. Bode, gezant of af
hof of den landsheer.
-gevardinht
Hovesch, lzoofseh, hoosch, huefsch, huesch, heusch,
bnw. i) Beschaafd, fijn van manieren, welopgevoed,
wellevend; van zaken, heusch, wellevend, beleefd;
kovesche messe, messen die geen groot kwaad kunnen doen, b.v. de messen die men aan den gordel
droeg; hovesche vangenesse, eene gevangenschap met
veel vrijheid. 2) goed in zijne soort, deugdelijk, geschikt — Hoveschelije , -lijcheit, - like.
.

Hovesehaert,

hoo fsch-, znw. m. Welopgevoed
.

man.
Hovescheit, hoofseheit, kooscheil, huefscheit,
heuscheit, znw. i) Fijne vormen, beschaafde manieren, welopgevoedheid; o li., op hoop of in de ver
iemands wellevendheid, met een beroep-wachtingv

HOVETSAKE.

HOVESCHEN.

op iemands welwillende gezindheid ; ook: uit wellevendheid of vriendelijkheid; enen h. doen, iem. beleefdheid, welwillendheid bewijzen; van God, genade,
goedheid. 2) daad of woord waaruit „hovescheit"
blijkt, eene beleefdheid ; ook : een bewijs van iemands
welwillende gezindheid, geschenk; gratificatie, douceur, fooi; geven in, te hovescheden; enen ene h. doen.
Kovosohen hoofschen, zw. ww. tr. Beleefd zijn.

Hovescherinne, hoofsch-, znw. vr. Courtisane.
Kovestat, hive-, znw. vr. Hofstede.

Zie hofswerdich.
HOYet hooft, hoi hoot, hood, znw. o. z) Hoofd,
Lichaamsdeel, verklw. hoofdek jn; enen te hoofde lojen,
spreken, iem. smaden of hoonen; hoofdschedel, schedel; ten hovede, hoveden, aan het hoofdeneind. 2)
het hoofd, als zetel van het denkvermogen. 3) hoofd
als zinnebeeld : a) van een persoon, ook voor een
dier ; een stuk vee ; manshovet, manspersoon ; dat
beste hovet, het beste stuk vee; over h., het eene door
het andere gerekend, door elkaar. b) van het leven.
c) van het begin, den oorsprong. d) van het einde;
Ie hovede comen, bringen. 4) -hoofd, overdrachtelijk.
a) het bovenste, het hoogste; het hoofd of bovenste
van een schild. b) een uitstekend punt; havenhoofd;
aanlegplaats. c) het voorste deel van iets; hovet maken, front maken. 5) hoofd, opperhoofd; rechtelijk
hoofd, bep.: het rechterlijk college, waaraan men in

Hoveswerdieh .

twijfelachtige gevallen om voorlichting gaat vragen;
de juridische moederstad, waarbij men een vonnis
gaat halen; sin h. halen te of aen enen, vonnisse
halen te haren hovede.
HOYetader(e , hooft-, znw. vr. Eene ader in den
arm, die rechtstreeks met het hoofd in verband heette
te staan.
Kovetambacht, hooft-, -ambocht, znw. o. Hetz.
als hovetneringe.
Kovetballiu, hooftbaliu, znw. m. Hoofdbaljuw.
Hovetbaniere, hooft-, znw. vr. Veldheersteeken.
Hovetbane, hooft-, hoot-, znw. m . i) Hetz. als

h o g e b a n c, rechtbank die halsrecht uitoefent. 2)
het rechtscollege der moederstad, waarbij men voor
-lichtng
vraagt.
Hovetbant, hooft-, znw. m. Hoofdband, haar
diadeem.
-band,
Kovetbeeste , hooft-, -beest, znw. vr. Stuk vee.
Hovetbintsel, hoift-, znw. o. Halster.

Hovetbisschop, hooft-, znw. m. Aartsbisschop.

Hovetbrugge, znw. vr. De hoofd- of voornaamste brug; zoo ook hovetdoget, -borch, -tor, -gilde,
-grave (hoofdvaart), -hues, -eamf, -kerke, -keper,
- linie, - mast, - oulaer, -jz4ort (hoofdstad), - ree, e. a.

Hovetbrede, hooft-, hoot-, ho-, ,znw. vr. De
breedte waarmede het hoofd van eene weer lands
tegen den dijk aanschoot.
Kovetcijns, hooft-, -clans, -cheins, znw. m.
Hoofdgeld.
HOYetdecsel, hoift-, znw. o. Hoofddeksel.
Kovetdief, hooft-, znw. m. Aartsdief.
Kovetdjjc znw. m. i) Voorname dijk, zeedijk,
buitendijk. 2j het deel van een dijk dat aan eene
gemeente in onderhoud is toegewezen.
Kovetdoec, hooft-, zn. m. Hoofddoek, kap, een
vrouwenkleedingstuk.
Kovetende, hooft-, - einde, znw. o. Hoofdeneind;
een hemel aan het hoofdeinde van een bed.
Koveterve , hooft-, znw. o. Een voornaam vast

pand, een

heel huis.

Kovetgat, hooft-, hoot-, znw. o. De opening aan
den hals der kleedingstukken, waardoor het hoofd

gestoken wordt. Vgl. h o v e t s 1 o p.

HOYetgavele, hooft -, -gavel, znw. Hoofdgeld.
Kovetgelt, hooft znw. o. i) Hoofdsom, kapitaal.
2) hoofdgeld, omslag voor de kosten aan hoofden
-,

(kribben).

HOYetgestichte 9 hooft znw. o. Aartsbisdom.
-,

Hovetgewaet, hooft-, -gewant, znw. o. Hoofdbedekking, al wat op het hoofd gedragen wordt.
Kovetgilde, znw. vr. Hetz. als ho v e t n e r i n g e.
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Kovetgoet, hooft-, znw. o. Kapitaal.
Kovetgrave, hooft-, -graven, znw. m. Hoofd
ring, in een waterschap.
-wet
Kovethaer, hooft -, znw. o. Hoofdhaar.

Kovetheemraet, hooft

-,

znw. m . Lid van een

college van algemeene heemraden, in tegenstelling met
de heemraden van een ambacht, dorp e.a.

Hovetheerschap, hooft-, znw. vr. en o. i) Hoofdmanschap, patronaat. z) - het „hoofdheer" of principaal zijn, het aansprakelijk zijn.
Hovetheffer, hooft-, znw. m. Hoofdaanlegger,
hoofddader; ook hooftliebber.
Kovethere, hooft-, znw. m. i) Hoofdman, aan
patroon; principaal. 2) hoofddader, uit -voe-rd,
lokker.
Kovetcleet, hooft-, znw. o. Hoofddoek, sluier,

kap .

— Hoveteleetlaken, -maker, - wever.

Kovetconincstavel, hooft znw. m. Hoofdbe-,

velhebber, hoofdopzichter.

Kovetoovel, hooft-, hoot-, hoots-, znw. vr. en m.
Hetzelfde als hondescove1.
HOYetcuss ^jII.1 cessen, znw. o. Hoofdkussen; ge woner is oorcuss jn.

Kovetlaken, znw. o. Hoofddoek, kap, sluier.
Kovetlant, hooft-, hoot-, znw. o. Hoofdperceel,
een der perceelen waarin de gronden na eene bedijking verkaveld worden; het tegendeel van v o 1g e r 1 a n t, de daarbij behoorende stukken, meestal
van mindere hoedanigheid.
Kovetlettere, znw. vr. Hoofdletter.
Hovetlino, hooft-, hovelinc, znw. m. Hoofdman;
benaming van de hooge standen, den adel (in Friesland).

Kovetlose, znw. vr. Het lossen van het hoofd

(redden van het leven) door het betalen eener boete,
ook: de som zelve.

Hovetman, hooft-, hoofts-, hoot-, homan, hoof.
man, oofman, znw. m. i) Hoofdman, opperste, be-

velhebber; hoofd van eene stadswijk, van eene parochie; h. over honden, over tien. 2) principaal, hetz.
als h o v e t h e r e; voornaam persoon, raadsman.

Hovetmanschap, hooft-, homan-, znw. vr. en o.

i) Waardigheid van „hooftman". 2) afdeeling gewapenden onder een hoofdman. 3) district of gebied
waarover een hoofdman gezag voert; het dijkspark
aan een onder een hoofdman staand onderdeel van
het dorp toegewezen.

Hovetmeester, hooft-, znw. m. i) Grootmeester
van de Duitsche Orde. 2) ambtenaar die voor aanleg

en onderhoud van hoofden zorgde en ze beheerde.
Kovetmesse, hooft -, - misse, znw. vr. Hoogmis.
Hovetlnisdaet hooft-, -mesdaet, znw. vr. Zware
daad waarmede het leven gemisdaad, of ook: mis
moeid is.
Kovetnagel, hooft-, znw. m. - Spijker met een
breeden kop.

Hovetneringe,

hooft- ,

znw. vr. Voornaamste

gild, een der belangrijkste gilden.
Hovetpenninc, hooft znw. m. i) Kapitaal, hoofds om . 2) hoofdelijke belasting; ook hovetslach.
-,

Hovetpine, hooft-, znw. vr. Hoofdpijn.
Kovetpoluwe, hooft- , -elu, puelu, j5eluwe,

eulwe, znw. m. Peluw, groot hoofdkussen.
Hovetpriester, hooft-, znw. m. Opperpriester,
priester eener hoofdkerk.
Hovetraet, hooft -, znw. m. Eerste overheidspersoon, consul (te Rome).

Hovetredenare, hooft-, -redenaer, znw. m. Rekenmeester, rentmeèster. — Hovetreden aersehap .
Kovetredeninge, hooft-, znw. vr. Rekening en
verantwoording van een rentmeester; camere van
hovetredeninge.
Hovetroeper, hooft-, znw. m. Omroeper, wijn

-roep(in
tegenstelling met den knecht).
Kovetrover, hooft-, -rovere, znw. m. Rooverhoofdman.
HOYetsake, hooft-, znw. vr. i) Hoofdpersoon in
eene rechtszaak. 2) hoofdzaak. — Koofsakellke.
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HOVETSCHAT.

HURRE.

HOYetschati hooft -, znw. m. Hoofdsom; ook ho-

veísomme.

Hovetschedel , hooft -, -scheidel, znw. m. Kruin.
Hovetschip, hooft -, znw. o. Groot schip.
Hovetschouwe, hooft -, znw. vr. Voornaamste

schouw, vaak in tegenstelling
de eigenlijke schouw.

met voor- en naschouw,

Koetsende . Zie hovetsonde.
Kovetsiecte, hoift-, znw. vr. Ongemak in het

hoofd.

Kovetsieringe, hoi znw. vr. Haartooi.
Hovetslop, znw. o. Hetz. als h o v e t g a t.
Kovetsloot, znw. vr. Breede sloot die het water
naar de molensloot voert; ook hovettochi,
Hovetsonde, -sende, znw. vr. Hoofdzonde; hovetsondelike daet.

Hovetstal, hooft-, hoof-, -stel, hoestel,
Kapitaal, hoofdsom.

znw. o.

HOYetstat, hooft , stede, znw. vr. i) Voornaam -

-

ste plaats, zetel van het een of ander bestuur. 2)
hoofdstad; moederstad van het recht.
Rovetsteen, hooft-, znw. m. Hoeksteen.
HOYetstoel, hooft-, znw. m. i) Hoofdzetel van
een vorst. 2) hetz. als ho v e t s t a 1. 3) deel van het
paardentuig, waarschijnlijk: hoofdstel.
Hovetstoelen, hooft-, zw. ww. tr. Iets (eene
waar) geven voor een bepaalden prijs, het er voor
doen; ook: - bijbrengen, betalen.
Rovetstucke, Iwoft-, -stuc, znw. o. i) Hoofden eind. 2) groot stuk geschut.
H09etsWeer, hooft-, hoot-, -swere, -swore, znw.
m. en vr. Hoofdpijn; ook hooftsweringe.
Rovettale, hooft-, znw. vr.; bi h., naar het aantal hoofden, ieder voor zijn deel.
Ro vetttns, hooft-, znw. m, Hoofdgeld.
Hovetvaert, hooft -, hoof-, znw. vr. Tocht naar

eene juridische moederstad om voorlichting in eene
twijfelachtige rechtszaak; misschien ook: hooger beroep.
$ovetvleeseh, hooft -, -vleisch, znw. o. Vleesch
van den kop (van een geslacht dier).
HoVetvonnisse, hooft -, znw. o. Vonnis van de
schepenbank eener moederstad.
Rovetvrouwe, hooft znw. vr. Beschermvrouw,
patrones.
Hovetwa ene, hooft - znw. o. Wapen ter be -,

,

scherming o^ bedekking van het hoofd; ook: het
eene of andere verboden wapen.
Hovetwonde, hooft., znw. vr. Hoofdwond; ook
hetz. als hofwonde.

Rovewaert(te -), bijw. uitdr. Ten hove, tot of naar
het trof.
Rovewijf,, hoof znw. vr. Tuinierster.
-

Ho vieh, bnw. Hetz. als h o v e s c h.
Hovinge , znw. vr. i) Hofhouding; gastmaal, feest.
2) tuingrond.
Row, znw. m. Houtworm.
instrum.
nstrum. van het vragend vnw.; hoe.
$a. Zie u.

Hui znw. m. Gil, schreeuw; strijdkreet.
Hubaer . Zie huwbaer.

Hubbelen, ubbelen, zw. ww. intr. Huppelen,

springen.

Hudel}j c, bnw. (oostmnl.). Huidig; uh dessen hued.
lichen doch.

Haden, huvden, harde, bijw. Heden. Hudendages,
-eer, -meer. Zie heden.

Haden, liuyden, zw. ww. tr. Verbergen, wegstoppen: begraven; he,n lt., zich schuil houden. — Ruder.
HIIdesi]s, znw. m. Accijns van van buiten aan gev, >erde huiden.
Hudevetter,

znw. m. Leerlooier.

HIIdich, bnw. Huidig, van heden.

Hoede, hoeden. Zie hoede, hoeden.
Huetenen, -inge. Zie oefenen, -i n g e.
HIIegen, -genlsse. Zie hogen, -g e n i s s e.
Huec, huek e. Zie hoec, hoekij n.
Hael > huele. Zie hole, holen.

Ruerbuer . Zie o r b o r e.

Ruerten. Zie horten.
Haeverste. Zie o e v e r s t e.

Hugel, znw. m. Heuvel; verklw. huffelk! n.

HIIfen, zw. ww. tr.

Duwen, porren.

$agge, znw. vr. Naijver, afgunst (nederr.).
-hugger. Zie halshugger.
Huyke. Zie hoyke.
HIIykevaecster, znw. vr. Koppelaarster.

Hujsel. Hetz. als h e i s e l (h e i n s e l).
Huyve. Zie h u v e.
Rake. Zie hoyke.
Haken, uken, zw. ww. intr. Schreeuwen ; obi enen

h., iem. uitjouwen.
Haken, zw. ww. intr. Hurken ; ook hucken.
Hulde. Zie h o u d e. Ook : verbond.
Hulden, hullen, zw. ww. -- I. Trans. Huldigen,
eer bewijzen, trouw zweren ; als znw.: a) huldebetoon. b) inhuldiging. — II. Intr. Een verbond sluiten.
Ruldenaer, znw . m. Huldeplichtige, leenman; ook
hulder(e).

Nuldieh, bnw. Onderdanig, hulde verschuldigd aan.

Huldigen, zw. ww. tr. Enen iet h., iem. iets met

van trouw beloven.
Haldin ge, znw. vr. Huldiging, het doen van den
eed van trouw.
Halen, uien, huylen, zw. ww. intr. i) Huilen;
ook: luid schreien; h. metten bro(e)de, iem. naar den
mond praten, huilen met de wolven. 2) knappen,
sissen, op het vuur. — Ruling e.
Halic. Zie h u w e l ij c.
Halo, hole, huelc, znw. m.; hulke, znw. vr. Vracht
een groot en log koopvaardijschip. — $ui0--schie,
een eed

schi p, -tone.

Rulle. Zie h i l l e.
Rule, hul, znw. vr. i) Hul, kap; ca#e of holle
des hemels, het uitspansel. 2) huls, schil. 3) deksel.
Hullen. Zie hulden.
Hallen, zw. ww. tr. Hullen, bedekken; verbergen , ergens doekjes om winden.
Halpe, znw. vr. Hetz. als h e 1 p e.
Hulpen, hul p er enz. Hetz. als helpen, helper.
HIIlpieh, -icheit. Zie helpich, -heit.
Halpster, znw. vr. Helpster.
Ruis, hull , znw. m. Hulst, steekpalm. — $dBe-

boom, -bosch.

Halse, huls, znw. vr. Huls, peul.
Rolsen, zw. ww. intr. Luid schreeuwen; rochelen;

h. ende butsen.

Hulsteren, zw. ww. intr. Verstoppen, verduisteren.
Halte. Zie helte (hitte).
Halten. Zie houtij n.

Huinore

humoor, umoor, humuer, umuer,

znw.

o. en m. Vocht; ook: de vochtmenging in het men.
schelijk lichaam.

Kampelen, - aer. Zie ho m p e 1 e n.
Hun . Zie hune.
Run, hou, pers. en bez. vnw. Hen, hun.
Rune, huyne, hunne, hun, znw. m. i) Reus. 2)
Hun, volksnaam. — Ruunsch, hunch.
Rune, znw. vr. Mars van een schip.
Hanger, enz. Zie h o n g e r.
Kant, landmaat. Zie h o n t.
Huppelen, zw. ww. intr. Hetz. als h u b b e l e n.
Huppelinc, hujlinc, znw. m. Kikvorsch.
Happen, zw . ww. intr. Springen, huppelen.
HIIpsch, hubsch, utsch, bnw. i) Beleefd. 2) vroolijk. 3) sierlijk, schoon. — Rupschelike ( 16de eeuw).
HApscbheit (schoonheid, oostmni.).
Harde . Zie horde en hort.

Hare. Zie ure.

Rare, huere, huur, huyer, znw. vr. Huur, pacht;
loon, dagloon.
Huren, hueren, huyren, zw. ww. tr. Huren, iets
of iemand. — $uringe.
Rar er, huurre, znw. m. Zie dachhuurre.
Hurken, hurnie . Zie horken, hornic.
$e, tusschenw. Er op los!

HURSEL.

HUUSMAN.

Hnrsel, hurt, herten . Zie horse 1, h o r t (e n).

HAach, huisch, huussche, znw. Huisgezin; ook
huuscha;.

Hasehen .

Zie

h u s s c h e n.

$Aselem. Zie huusallame.
Ruseljjc, knus -, huys •; bnw. Huiselijk.
HIISeliuge, huis -, bijw. Bij huizen, huis voor huis.
Huseloos, huyse-, huus-, bnw. Zonder huis of dak.
Runen, huysen, zw. ww. — I. Intr. t) Een huis
bouwen. 2) wonen. 3) feest houden, slempen. — II.
Trans. i) Bebouwen, grond. 2) onder dak brengen,
in huis halen, den oogst. 3) in een huis jagen of drijven. 3) in zijn huis opnemen, herbergen, huisvesten;
enen husen ende hoven.
$Asere, -eere, znw. m. Huzaar (16de eeuw).
Huseren. Zie user e n.
HIIsinc, huysinc, znw. Dun touw (16de eeuw).

$Ilsin e, huys-, znw. vr. Huis, gebouw, huizing.
bussen, zw. ww. tr. Zie hi s se n; ook
e
$Assche

(ojb)husteren.

— Hussinge.

$ustijn, hoestiin, hutijn, znw. o. Twist, oneenig.
heid; rumoer, lawaai; strijdgewoel, gedrang; een A.
doen, een aanval doen.

Hustineren, zw. ww. intr. Strijden met woorden,

ook:

met wapenen.

Hate, haten . Zie u t e, u ten.

Hutsecrasen, -cruyssen, zw. ww. intr. Kruis of
munt spelen, een dobbelspel.

$ntselen, hutsen, zw. ww. — I. Trans. Schud-

den, schommelen, omroeren. — II. Intr. Met muntstukken dobbelen.
HAtte, hue/Ic, znw. vr. Hut, schuurtje.

Hunch, znw. m. Huig, het lelletje in de keel.
Hunt . Zie hu v e.
Hnafde, znw. vr. Hetz. als h u v e. Stormhoed.

Knac, Hnucmaker.

Zie h o y k e.

Huuc, znw. m. Schreeuw, strijdkreet.
Haul, huyl, znw. m. Huilend geschreeuw.
Ruunsch. Zie bij hun e.
Huur. Zie h u r e.

Hambrief, znw. m., -cedele, znw. vr. Huur -

akte, huurceel, huurcontract.

Huurgave, hure-, znw. vr.

Het betalen van huur;

de pachtsom zelve.

Kansarme, huys-, -aerme, znw. m. Huiszittende
arme ; ook huusweke.
Hunsbacken, bnw. In huis gebakken ; ook in
huis opgemaakt en bij den bakker gebakken. —$nus-

backenbroot, huisbak.

Huusbant, znw. m. Man, echtgenoot.

Hnnsbiase,

hues-, -blaes, znw. Visehlijm; vgl.
Art.
Huusbode, znw. m. Dienstbode.
$nnsbrake, -braec, znw. vr. Aanval op het huis
van een vijand, het neerhalen van iemands huis;

huur, ede

ook huusbrec.

Huusbrant, znw . m. Het verbranden van een huis.
Hnasbreken, -brecken, zw. ww. intr. Huisbraak
doen of plegen. — Kansbreker
$ansdiener, - dienre. Hetz. als h u u s b o d e.
Hnnsdrinker, znw. m. Hij die thuis belastbare
.

dranken drinkt.

Hunsduve, -duuf, znw. vr. Tamme duif.

Huusgans, znw. vr. Tamme gans.
h. man, hetz. als h u u s-

Haasgeboren, bnw, ;

m a n.
HIIasgedoemte, -gedoemt, znw. o. Huisraad.

Hnnsgelt, znw. o. Opbrengst in geld over de
huizen omgeslagen, huisgeld; omslag over de weefgetouwen (te Gent).
Knusgenoot, znw. m.

Hnnsgesinde, buys-, -gesinne, -gezin, znw. o. ij

De gezamenlijke dienaren, bedienden of onderhoorigen, aan een huis verbonden. 2) huisgezin.

HAIisgesitte, znw. m. en

vr. Huiszittende arme;

Kunsgestoot, znw. o. Hetz. als h u u s s t o t i n g e.

Hnnsbere , buys-, -heer, -her, znw. m. i) Heer

des huizen. 2) eigenaar van een huis.
Huushoen, znw. vr. Tam hoen; ook huushane.
Kuushont, znw. m. Huishond.

Haushout, znw. o. Huishouding.

$nnshure

sine h. geven,

Kuursen, zw. ww. tr. Huren (wvlaamsch).
Kuurstal, znw. m. De tijd waarvoor men iets
huurt of zich verhuurt.
Hnnrware , buyer-, -were, -waer, -weer, znw.
vr. i) Het gebruik van land, huizen, enz.; het vaste

een huis

Hau rsehap, znw. o. Huur; geld als huur betaald.

goed dat men in pacht geeft ; huurcontract. 2) ver huring, verpachting.
Knus, hues, buys, znw. o. Y) Huis, gebouwde woning; hears ende hof; huus ende hof houden met enen
wive, met eene vrouw samenwonen, vooral buiten
echt; verklw. huuskj/n, huse-, -ken. 2) bij uitbreiding:
a) burcht, kasteel. b) raadhuis, stadhuis, vergaderzaal. c) tempel, bedehuis. d) tent, verklw. husekj/n.
e) kap, deksel. f) huisgezin, familie. g) geslacht, vorstengeslacht. h) hof houding, gastmaal., i) een bepaald
gedeelte van den sterrenhemel; Maers zijnde int heus
van Luna.
Knus, hues, znw. m. Eene soort van steur.
Hansaenspree, znw. m. Aanspraak in rechte op
een huis.

-alame, -allaem, -elem,

verklw. huusalaemkjn.

znw. m.

buys-, -huer,

znw. vr. Huishuur; enen

iem. onder handen nemen, hem de hem
toekomende portie geven.
Hnushnrer, - huurre,

pachter.
Kuurmeester, huere-, znw. m. Huurder.
Kuurre, hurer. Zie d a c h h u u r r e.
HIItirpert, buyer-, -^aert, znw. o. Huurpaard.

Kuusallaine ,

i) Huisgenoot; vertrouwd

vriend, na verwant; h. des geloofs, die met iemand
van hetzelfde geloof is. 2) medeleenman; hij die
met een ander tot hetzelfde hof behoort; dienstman
die in een klooster den monniken ten dienste moet
staan, of bevelen van den abt moet ten uitvoer leggen . — Hnnsgenootschap, verplichte dienst.
Hnnsgerade, znw. o. Huisraad; ook huusgerec.
HAAsgeseten, bnw. Inwonend, in hetzelfde huis
wonende; ook huusseten.
Hnnsgesinde, buys-, -gesinne, -gezin, znw. m.
Huisgenoot; een uit het gevolg van een vorst; kamerheer.

ook huussille.

Huurhofstede, znw. vr. Gehuurde hofstede.
Hnnrhnns, -buys, znw. o. Huurhuis.
Hnuronape, -cnaej5, znw. m. Gehuurde knecht.
Hnnrlant, znw. o. Land, dat men pacht.
Hnnrline, znw. m. Huurling; ook: huurder van
een huis.
Huurman, znw. m.; mv. huurliede. Huurder,

Huisraad;
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—

-huerder(e).

Kuuscateie, znw. o. Huisraad.
Kunscavelinge, huys-, znw. vr. Verdeeling van
tusschen verschillende gerechtigden.

$aushesten. Zie h u u s c u s t e n.

Hanseommenduer, znw. m. Huisbestuurder (bij

de Duitsche Orde).

Knuscoop, znw. m. Het koopen van een huis;

de koopsom.
Huuscost, znw. m. Huishoudelijke uitgaven.
Huuscusten, -kesien, znw. vr. Zakelijk verband
rustende op een huis.
Kuuscnape, znw. m. In huis geboren slaaf of

ook:

knecht.

Huuslage, znw. IIuisgeld (friesch).
Kunsleggen, - *lzggen, znw. o. Huiselijke toestand en omstandigheden.
Hnusliede. Zie h u u s m a n.

Hnuslljc, -loos. Zie h u s e l ij c, -loos.

Huuslooc, znw. o. Huislook, donderbaard.

Huuslnaersehalc, znw. m. Opperceremonie meester.
Huusinaker, huys-, znw. m. Timmerman, de
werkman die deden van huizen maakt.
$IIZislnan, znw. m.; mv. huusliede, -lede. Land-
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man, akkerman, boer; bestuurder eener boerderij;
een onedel man.
HAIIsmeyer, znw. m. Huisbestuurder, opzichter
over eene huishouding.
Hnnsmoeder, znw. vr. Moeder van het gezin.
Huusmuur, znw. vr. Naam eener plant.
HIIAspau, dauw, znw. m. Tamme pauw.
Hnnsraet, znw. o. en m. i) Hetz. als h u u s g er a d e. 2) huishouding, huisbestuur; den h. houden, de
huishouding doen; Jr. houden niet, samenwonen met,
vooral van man en vrouw buiten echt.
HAIIsruminge, znw. vr. Afstand of ontruiming
van een - huis.
Huussche, huusschap. Zie h us c h.
Huussehen. Zie husschen.
Hnnssehriver(e), znw. m. Decoratieschilder, hij
die wanden en zolderingen der huizen beschildert.
HAASSeel, lauseel, huuszeel, znw. o. Bindtouw,

b) bekleedsel over een voorwerp. c) koepeldak. d)
bijenkorf. e) ijzeren potje. 3) nethuid, vlies.
Huvecovel, znw. vr. Huif, kap.
Huvel, znw. m. Heuvel, oneffenheid of hobbeligheid van terrein ; verklnw. hufelkijn (huvelkj/n).
HAVelich, bnw. Heuvelachtig, oneffen, hobbelig.
HAYen, zw. ww. tr. Iemand eene huif opzetten;
een jachtvogel eene kap opzetten; iem. blinddoeken,
misleiden.
HUVette, -vete, znw. vr. Muts ; vrouwenmuts.
Huvevaruster, -verwester, znw. vr. Verfster van
huiven.
Huwbaer, hubaer, bnw. Huwbaar.
Huwdach, huwe-, hu -, znw. m. Trouwdag; een
dag geschikt voor het sluiten van een huwelijk;
ook : de leeftijd voor het huwelijk geschikt.
uwe, znw. m. en vr. Huisgenoot, familielid. Vgl. h i ë.
Ruwe, znw. vr. Huwelijk, echt.
Huwede , huwel, deelw. bnw. Behuwd -.
HAWel (uwel). Zie o u w e 1.
Huwelijc, hulic, kilic, hielic, znw. m. en o. i)
Huwelijk, echtverbintenis; een h. maken, een huwelijk in orde maken, het werk der familie. 2)
vleeschelijke gemeenschap.
Huweltje, bnw. Den echt betreffende, huwelijksch;
hzcwelijc ordene, het huwelijk; ook huwelijcsch, -lax-.
HuWeljjcsbrief, hijlix-, znw. m. Akte waarin het
huwelijk en de huwelijksvoorwaarden zijn vermeld.
Huwelijesgelt, znw. o. Eene bepaalde geldsom
die bij het sluiten van een huwelijk aan eene broederschap of corporatie betaald werd; ook huwe-

of : teen.

Kuusseten. Hetz. als huusgeseten.
Ruussettinge. Hetz. als h u u s s t o t i n g e.
Huussitte, znw. m.; mv. huussitten. Hetz. als
h u u s g e s i t t e. — Huussittenmeester, -voget.
Huussittende, bnw. i) Ingezetene. 2) huiszittende, aan huis gebonden.

Huussitter, znw. m.Hetz.als huusdrinker.
HIIIISsoehe, kuis-, -soke, -zouke, znw. vr. Hetz.

als huussoekinge.

Kuussoeker(e), znw. m. Hij die met geweld in
iemands huis dringt, verstoorder van den huisvrede.
Kuussoekinge, znw. vr. Het verstoren van den
huisvrede door het huis met geweld en gewapend
binnen te dringen; enen thuus Boeken.
Huusstede, znw. vr. Erf waarop een huis staat.
Huusstehinge. Hetz. als huusstotinge;
ook: knusslokinge, -storinge.
Huusstoter. Hetz. als h u u s s o e k e r.
Huusstotinge. Hetz. als huussoekinge.
Huusswijn, znw. o. Tam zwijn, varken.
Huust, huyst, znw. Hoop; huyst van coorn (nederr.).
Huusteken, -teyken, znw. o. Huisteeken.
Huustimmerman, znw. m. Timmerman.
Huusvechtinge. Hetz. als h u u s s to t i n g e.
Huusvestich, bnw. Gezeten, een eigen huis heb-

bende.

Huusvestinge, znw. vr. Vast verblijf, huisvesting.

Huusvli8 e, znw. vr. De gewone vlieg.
Huusvrede, znw. m. i) De veiligheid in het bewoonde eigen huis.

2)'

soms ook: het verbreken van

den huisvrede.

Huusvrouwe, znw. vr. Vrouw des huizes; echt-

genoot, gemalin; ook: het wijfje van dieren.
Kuuswaert, -werf, - weert, znw. m. Heer des huizes.
-), bijw. uitdr. Huiswaarts.
Kuuswaert
HIIusweke. Hetz. als h u u s a r m e.
Kuuswere, -weer, znw. vr. Erf, huisstede.
Huuswere, znw. o. Bouwmateriaal, al wat voor
het bouwen van een huis , noodig is.
Huuswinninge. Hetz. als h u u s s t o t: _i g e.
HAut, huud, huyt, boel, znw. vr. i) Huid, vel; hunt
ende haer, de geheele persoonlijkheid; straffe ie Nude
ende te hare, lijfstraf. 2) vel perkament; schors, bast.
Huutslager, znw. m. Leerlooier.
Hitve, huyve, huif, znw. vr. i) Hoofddeksel,
voor mannen en vrouwen; helm, stormhoed; haarband, wrong; verklw., huvekn, huvelrjn. a) bij uitbr. :
a) kap, waarmee jachtvogels geblinddoekt worden.

(te

Ruwe,

lijcsbenninc.
HIIWelijcsgoet, znw. o. Bruidschat; ook: hetgeen men den bruidegom medegeeft; ook huwe-

lesmedegave.

Huwelijcsliede. Zie h uw e 1 ij c s m a n.
Hu Wel ij csmaker, znw. m. Hij die namens den

man het meisje ten huwelijk vraagt; huwelijksgetuige, bruidsjonker; ook: vriend en geleider van den
bruidegom.
Huwelj csman , kilix-, znw. m. Bloedverwant of
vriend van iemand die in het huwelijk treedt en die
als getuige tegenwoordig is bij de wisseling der huwelijksbeloften en de vaststelling der huwelijksche
voorwaarden; mv. &uweljjcsliede.
Huwelip csvorewerde, hilics-, hillix-, hilick-,
-voorwaerde, znw. vr. Huwelijks -, huwelijksche voorwaarde; ook huweljcsche (hiliesche) voorwaerde. —
Huwelipesvorewaerdebrief, de akte waarin zij
is vervat.
Huwelijcswerc, znw. o. Vleeschelijke gemeenschap.

Huwelihen , houwel-, hiel-, hill-, kil-, zw. ww.
— I. Intr. i) Trouwen. 2) vleeschelijke gemeenschap
oefenen, paren; ook als znw. — II. Trans. i) Iem.
huwen. 2) beslapen. 3) uithuwelijken.
Huwen, houwen, biwen, hiën, zw. ww. — 1.
Intr. Hetzelfde als h u w e 1 i k e n, 1), 2). — II. Trans.
Hetzelfde als h u w e 1 i k e n, Trans. 3).
Huwen, huën, zw. ww. intr. Schreeuwen, een
schreeuw aanheffen.
krt;eraen, huwerhaen, uwerhaen, znw. m.
Nachtuil.
Huwessehe, hetz. als h u u s s c h e; zie h u s c h.
Huwet. Zie h u w e d e.
Kuwsiec, hu -, bnw. Trouwlustig.

I. (Y).
tusschenw. van vrees of gespannen verwachting.
lbe , znw. vr. Ibis.
Ibot, wvla. voor g e b o t.
Ich, hd. gekleurde vorm van i c.
Icht, . onb. vnw. (oostmnl.). Iets.

Ichtebrief. Hetz. als g i c h t e b r i e f.
Ichtedach ichi-, hiecht-,hiech-. Zie g i c h t e da c h.
Ichteswanneer, bijw. (oostmnl.). Te eeniger tijd.
Ichteswat , onb. vnw. (oostmnl.). Ietwat, een e
kleine hoeveelheid.

IKEN.

ICHTINGE.

Iehtinge. Zie gichtinge.
Iehtic jichtich Zie g i c ht i c h.
Iehtieh, zechtich, bnw. Klein, nietig.
Ide s znw. De 13de of i5de der maand, lat. Idus.
Ide, 'de, znw. vr. Aanlegplaats voor schepen,
.

ankerplaats, „de werf' (in zeedorpen).
Ide, znw. vr. Ooi. Zie i e.
Idee, znw. vr. Denkbeeld.
Idol, ydel, hydel, bnw. i) Ledig, met ledige handen ; idel »naken, ontruimen ; hol ; idel van, ontbloot
van, zonder. 2) licht in het hoofd. 3) loshoofdig,
lichtzinnig, ijdel; fidele tuiten, ijdeltuiten. 4) dun, ijl.
5) nietig, nietswaardig, onbeduidend, ijdel, van zaken.
6) ijdel, ingebeeld, opgeblazen.
Idelbalch , znw. m. Leegbuik, hongerhals.
Idele, idéle, znw. Afgod.
Idelen ydelen, leidelen, zw. ww. tr. i) Ledigen;
zuiveren, bevrijden van kwade stoffen, het lichaam;
ontlasten, verwijderen, de kwade stoffen zelf; zuiveren, reinigen; een hens i., ontruimen. 2) pluideren,
uitschudden. 3) te niet doen, verijdelen.
Idelheit , idele-, znw. vr. Leegte; het hebben van
te weinig bloed; leeg gevoel, leege maag. 2) loszinnigheid, wuftheid. 3) nietigheid, beuzelarij, ijdelheid;
nietswaardige dingen, beuzelarijen. 4) ijdelheid, ijdele
praatjes, wereldsche liedjes. 5) ingebeeldheid.
Idelhernieh, bnw. (oostmnl.). Leeg van hersenen.
Idelreder, znw. m. Snapper, kletser. — Idel -

redich.
Idelj c, bnw. Ijdel, wuft, lichtzinnig.

Idelike, bijw. i) Lui, ledig. 2) op eene wufte,
lichtzinnige wijze. 3) op eene ijdele wijze, ingebeeld.
Idelinge, znw. vr. i) Lediging, zuivering, aftapping van bloed; verwijdering; ook idelmakinge. 2)
leegheid, het niet aanwezig zijn van iets.

Idelnisse, znw. vr. Hetz. als i d e 1 i n g e, i).

Idelplaetse, jSlaelche, znw. vr. Onbebouwd of

lede terrein.
Nels

raker, znw. m. Beuzelaar.

Idioot, znw. m. Onontwikkelde, weetniet.

Idoch . Zie i e d o c h.
Idoon, idone, ydoin, bnw. Geschikt, goed in zijne

soort.

—

Idonitoit.

Idrope , hydrore, znw. vr. Waterzucht.

Idropije, bnw. Waterzuchtig.

je, bijw. i) Ooit, te eeniger tijd; altijd,
steeds; oil ende ie, steeds; cume ie, bijna nooit, zel-

Ie, ye,

den; ie seder, sider, sint, sedert dien tijd, van toen
af, steeds. 2) van graad, ie - ie, ie - so, ie so - so,
hoe - deste; ie (in) lanc so, hoe langer hoe.
Iep ye, ida, znw. vr. Vrouwtjesschaap, ooi.
Ie. Zie hie.
Ie, westfr. voor ee, water.

Ieehten . Zie g i c h t e n.

Ieder, yder, vnw. Uit ieweder. Ieder. Zeldzaam en
waarschijnlijk tot het oostmnl. beperkt.
Iederman , yder-, vnw. Iedereen (oostmnl.).
Iedoch , ach, voeges. i) Edoch, echter, evenwel,
toch, nochtans. 2) vooral, in
i elk geval (limb.).
lof, ijf, znw. Inslag in een weefsel.

Iefforme . Zie e e n v o r m e.

Iegedage, bijw. lederen dag, dagelijks.
Zegeli e, ygelJc, egelrjc, vnw. Elk, ieder, bijvoeglijk en zelfstandig, ook iegeljjcs, -tics, -lix (nom.).
Iogeren , igeren, - rent, - rive, - renc, - nines, - rinx,
iewerzncs, bijw. Ergens; in het eene of andere opzicht, soms; ook als vnw. bijw., yewerincs mede,
yegerincs af.
IegeWelc 2 jege-, -weljjc, vnw. Elk, ieder, zelf
-standige
bijvoeglijk.
Lege, ieeke, hieke, elke, heike, znw. vr. Vettigheid
van de wol; wolle metier Teken, ieewolle, iekige
(hiekige) wolle (wulle).
Ieke, yeke, hyeke, znw. Platvisch.
Iekich. Zie bij i e k e.
Ielane . Zie ie.
Iepje, vnw. Elk, een iegelijk.
Ieman, iemen, iemene, iemant, -ment, -mont,
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iemants, -mans (nom.), vnw, Iemand, een zeker iemand,
wie ook maar; i. goeder, goeders, een der goede
menschen, een man van eer, een braaf mensch; lettel i., cume i., niet vele i., bijna niemand.
Ion. Zie een.
Ier, yen, em, znw. vr. (wfri.). Vloeibare mest, koepis, ier.
Ier . Zie hier.
Ierant . Hetz. als g i e r a l t.
Iergen, -ent, bijw. Ergens.
borst . Zie eerst.
Ierts. Zie h e r t s.
Iessehen, yesschen, zw. ww. intr. Hikken, den
hik hebben. Vgl. g i s s c h en.
Iestooe, iestoclh, iestooet, znw. o. Waarschijnlijk
hetz. als g e s to o C. Het doen van een aanval op
iemand, het beginnen van handtastelijkheden.
Iet , yet, hief, vnw. en bijw. — I Vnw. Iets ; iet
iet, iets iet, iets, wat; -als znw.,-wat,iesf
wezen. -- II. Bij w. i) Eenigermate, eenigszins, op
eenigerlei wijze; eer iet (iets) lanc, vóór een eenigszins lange tijd (zal voorbij zijn), eerlang ; soms, wellicht; ook iets, ietswat. 2) ooit; se/den iet, bijna nooit.
Ietes, iets. Zie i e t.
Ietoe, itoe, bijw. Nu; reeds, al.
Ietoewaert, Ito-, into-, -wart, -ward, -wei t,
-

bijw. Reeds, alreeds; nu.

Ietsont, ytzont, bijw. (nederr.). Nu, reeds.
leve zve, zewe, znw. Aardveil, onderhave.
Ieveidaet. Hetz als e v e 1 d a e t.
Ievers . Hetz. als i e w e r s.
Iewaer, fewer, hiewer, -waers, - warfis, - weren,
-werinc, -werincs, ewerinx, bijw. Ergens; ergens
heen; eenigszins, in eenig opzicht; ook als vnw. bijw.,
el ieweren met, met iets anders; fewer neer, eenigermate, ten naasten bij.
Ieweder . Zie i e w e r en ieder.
Ieweie , iewelic, jewelic, vnw. Elk, ieder, zelfstandig en bijvoeglijk.
Iewont, iewet, vnw. en bij w, hetz. als i e t. a,
iets. b) soms, wellicht, misschien.
Iewer(s). Zie i e w a e r.
bower, voegw. ; fewer — of, of — of.
Iewerelt, -werlt, bijw. Ooit ter wereld, -ooit te
eeniger tijd.
Iewet. Zie iet.
Ifenen , -inga. Zie effenen, -i n g e.
Igel. Zie egel.
Igo, iget, igut, igat, tusschenw. (basterdvloek).
Bijlo, sakkerloot.
Ihaefdich . Zie g e h a e f d i c h.
IJf. Zie ie v e.
IJf, znw. m. Palmboom. — I fs-lot, palmtakken.
IJl, znw. m.; ook file, znw. vr. Bloedzuiger;
bloetijl.
bis, hijs, Ise, znw. o. Ijs; ook mv., die »e; cout
als een ijs; vergankel c geljc den ise ; dat kelsche
ijs, de helsche koude, de hel.
IJsbeen . Zie isebe^en.
IJsbereh, znw. m. Ijsberg.
IJsbree, znw. m. Inbrekend ijs.
IJsdacke, znw. Ijskegel, - pegel.
IJsganc, -gang, znw. m. Het losraken van het
ijs in de rivieren.
IJslije, iselijc, bnw . Ijs -, lat. glacialis.
Lasmare, znw. IJsschol, schots.
IJsspore , his-, znw. vr. IJsspoor; mv., ijsploeg,
ijsbreker.
IJsvogel, znw. m. Alcyon, ijsvogel.
IJswater, ise - , znw. o. IJswater, water waarin
ijs ligt.

Ie, icke, hic, vnw. ik; icic, in zndl. tongvallen,
als znw., min vrient es een ander ic.
Ike, ijcke, znw. vr. De van overheidswege goedgekeurde maat.
Iken, ijcken, zw. (en st.) ww. tr. IJken, (maten)
waarmerken; meten,begrooten, eene wond; ook ikenen,

ikeren

.

-- Iker. Ikerstede. Ikerschap.

ICKE.

INBOORLINC.

Ieke, !oker. Zie i c, nicker.
flacon, tusschenw. Helaas!
tie, yle, znw. vr. Haast, spoed (zeldzaam).
no, bloedzuiger. Zie ij 1.
lie, yle, znw. vr. Eiland.
Ilede. Zie geleide.
Ilen ylen, zw. ww. intr. IJlen, zich haasten,
zich beijveren (soms wederk., limb.). --- Binge.
Illumineren, zw ; ww. tr. Illustreeren, een boek;
er versierselen en miniaturen in aanbrengen.
Illusie, znw. vr. Hersenschim ; booze inval.
Iloof. Zie eiloo£
Im e t e, ymaedse, imagene, imagine, znw.
vr. Beeld, schilderstuk, p ortret; beeld; gelijkenis.
Imaglneren, ieren, zw. ww. tr. Afbeelden, uitbeelden, in beeld of onder een beeld voorstellen;
vormen ; zich verbeelden, zich voorstellen. — Imaginatie.
Imac, Imano. Zie g e m a c, g e m a n c.
Imaes, ymaes, ymaus, znw. Hetz. als a m a u s.
Email; geëmailleerde plaat.
Imbans, Imbare. Zie inbans, inbare.
Imber, Imbijt. Zie emmer, inbijt.
Imboedel, Imboorlino, Imborst. Zie i n b-.
IIDlne, ymme, ynte, znw. vr. Bij. — Immeeare,
-eorf, -stoe, -have, -sworm.
Imme Zie y m n e.
Immer. Zie e m m e r.
Immers, ymmers, ommers, ummérs, bijes. 2) ooit,

sine eracht togen in enen ; hem quiten in sine here.
6) in, bij, van gelijktijdigheid, in den wige, in dien
doene. 7) in de hoedanigheid van, als; ic, in man
ende ridder, ontbiede u minen dienst; enen ontfaen
in seouteten. — II. Bijw., ook inne. i) In, bij ww.
begrippen ; u es de duvel in ; wie so wilde, ginc in
ende of (in en uit); die weerden sin in (ingeloopen,
ondergeloopen); in willen ; in laten ; clojften om in
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te eenigèr tijd; altijd, steeds. 2) vooral, volstrekt. 3)
immers, toch.
Zie e m m e r t o e.
imne, ymme, ymmene, znw. m. Hymne,
lofzang.
Imoedicheit. Zie ge moedicheit.
Impetreren, imjbutreren, zes. ww. tr. Verkrijgen,
winnen, zich verwerven.
In, bijw. van graad bij een comp. Zie i e.
In, voegw. Indien, als.

Immertoe.
Ymne,

In, yn, voorz. en bijw. -- I. Voorz. met den 3den
en Oden nv. i) Bij begrippen van ruimte. In, van
hetgeen zich bevindt binnen eene besloten ruimte:
ook: op, aan, van eene werking aan de oppervlakte
of de buitenzijde van iets, een ring in den vinger,

helm int hovel; enes name in steen schriven; in die
bare (in baren) liggen; bloemen int jbavemeni strooyen;
in (een) iet hebben, recht of schuld aan iets hebben;
in (an) schine, blijkbaar; in (aen) lorre, op weg;
in beweging; slack in (oi) slack slaen ; bij begrippen
van richting, te, naar, tegen; sine ogen in den hemel slaen; bij begrippen van afstand, binnen; in
tien miler niegeren naer; met ndl. "uit" gelijkstaande;
• drinken in enen nat, in ene riviere; in sine male
reken enen co; dietsch in iet leren. a) bij begrippen
van tijd, in, op; in Sint Jans feeste ; in Borten dage,
binnenkort; in desen, intusschen; scejenen in der tit
wesende, op een niet nader te bepalen tijd in de
toekomst, de schepenen die er dan zullen zijn; in
goeden Vridage; ook: over, na; van morgen in acht
dagen; in lange stonden, na langen tijd; ook: ge.
durende; in langen tiden. 2) ter uitdr. van den toestand waarin of de wijze waarop iets geschiedt; in
eiren moede; in dien gelate; in dien sin, werden,
in zulk een toestand of stemming zijn of komen; in
twee, in stuk; in waer, in waarheid; int seker, voorzeker; in erge, in goede nemen, verstaen e. a.; in
sulkers merken, op die wijze opvatten; in also vele,
voor zoover; soms wordt de wijze waarop : oorzaak,

door, met; in sonden, in eehischa i gebonden, geschent
sign in meerren torment; vro in den wine. 3) in
de bet. „met betrekking tot, ten opzichte van"; enen
geljc in mildeliken gevene ; in allen, in alle opzichten;
in desen, hierin; in dat, daarin dat. 4) uitdrukking
van een doel; tot, in enes hulde bereit sjt n ; in getugenisse der waerheit; kiesen in, kiezen tot; in ones
hirle, geleide zin, iemand tot steun, tot geleide zijn,
d. i. iem. helpen, geleiden. 5) uitdrukking eener ri chting, vijandelijk, tegen; vriendschappelijk, jegens;

(om binnen gelaten te worden) ; binnen, naar binnen;

weder keren in ; soe give ter t oorte ende riep in. 2)
in samenstellingen : a) met deelwoorden, inbacken,
inbrouwen, in de stad gebakken enz.. b) met naamwoorden, inboedel, ingedoemte, inbuur; z. d. woorden.
c) met bnw. en bijw., zeer, in hooge mate, inherte-

like, ingloedich e. a.
Inabel, - kabel, bnw. Door en door bekwaam;

als bijw., op meesterlijke wijze.
Inabel, -kabel, bnw. Onbekwaam, ongeschikt,
hetz. als o n a b e 1; fra. "inhabile".
Inademen, zw. ww. tr. Inademen.
Inader(e), znw. o. i) Ingewanden, van mensch
en dier. 2) het binnenste, het diepste van het gemoed.
Inaes, ruw. e De in een offerdier aanwezige drek.
Inasen, -esen, zw. ww. tr. (oostmnl.). Vetmesten.
Inanre, ruw. vr. Oorring, oorbel.
Inbannen, zw. ww. tr. i) Bij openlijke verklari ng verlof geven tot den terugkeer in het vaderland.
2) iemand plechtig den eigendom van iets toewijzen.

— Inbanninge.
Inbans, inlian, im-, bnw. Gerechtigd om weer in
het vaderland terug te keeren.
Inbare, ira-, znw. vr. Lijkbaar in een catafalk,

de vaste baar waarop het lichaam van een overleden
vorst werd tentoongesteld.
Inbeelden, zw• ww. tr. (Zich) een beeld van iets
vormen, zich eene voorstelling van iets maken.
Inbeeldinge n znw. vr. Voorstellingsvermogen,
verbeelding.
Inbeet, znw. m. of o. Ontbijt.
Inbegraven, st. ww. tr. Bedelven.
Inbehouden, inne-, -behalden (oostmnl.), st. ww.
tr. Inhouden, bewaren, voor een ander of zich zelf.
Inbernen, zw. ww. - tr. Inbranden.
Inbevreden, zw. ww. tr. Insluiten, omheinen.
Inbieden, zw. ww. tr. Bevelen om in de stad te
komen; ook: bevelen om „in te liggen" (zie g i s e 1).
Inbit, imbijt, znw. o. Ontbijt.
Inbinden, st. ww. tr. z) (Iem. iets) in het gemoed prenten, op het hart drukken (oostmnl.). 2)
enen dijc i, een dijk binnenwaarts verleggen. 3)
(stroo) op het dak bevestigen (?).
Inbinder, znw. m. Naam van den knecht van
een rietdekker. Hij die het stroo op een dak vastmaakt (?).
Inbinnen, bijw. Hetz. als e n b i n n e n; van i.,
van binnen; schar] van i., scherp van verstand.
Inbiten, im-, st. ww. intr. Ontbijten; ook: een
kleinen maaltijd gebruiken; des achternoen als si

gingen inbiten.

Inblasen, st. ww. — I. Intr. Blazen in iets. — II.
Trans. i) Iem. door blazen iets instorten (leven, adem,
geest). 2) inblazen, in het oor blazen, influisteren.
° Inblaser, znw. m.; Inbiasinge, znw. vr. Van
i n b 1 a s e n, i), ingever; ingeving, bezieling.
Inblie , znw. m. i) Blik in iets. 2) het schijnen
van een licht in iemands gemoed, bestraling.
Inbliven, st. ww. intr. met den dat. of in. In
iem. blijven, a) eig., zodat negheen seise hem in en
bleef. b) in geestelijken zin. — Inblivende, in eene
godgewijde stemming.
Inboedel, imboedel, inboel, imboel, znw. m. en o.
Inboedel, de roerende goederen in een huis. — Inboedelinge, hetz.
Inbogen, zw. ww. tr. Inbuigen.
Inboordichi -bordich, bnw. Ingeboren, in het land
geboren.

Inboorline, im- znw. m. Ingeborene; iem. die
ergens thuis hoort.
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INBOREN.

Inboren, lm-, deelw. Hetz. als i n g e b o r e n;
als znw., lid van eene familie die in eene stad thuishoor.
Inboren -bueren, - beuren, zw. ww. tr. Innen,
ontvangen, beuren.
InborsteJ int-, - borst, - berst, znw. vr. i) Inwen.
dige gloed, hartstocht, drift. 2) aard, inborst.
Inborstich, -bornstich, -burstich, -bustich, bnw.
Vurig, gloeiend; hartstochtelijk; ene inbustige innicheil.

Inbrake n znw. vr. Inbreuk, het verbreken of
schenden van iets. — Inbraker (oostmml.).
Inbree imnbrec, znw. m., vr. en o. i) Doorbraak
van een dijk. 2) inbreuk, het zondigen tegen iets.
Inbreken, inne-, zw. ww. — I. Trans. i) Ver)

breken, stuk breken of maken ; zonder obj., inbreken
(in een huis) ; vernielen, verwoesten. 2) verbreken, te
niet doen, inbreuk maken op, zondigen tegen iets;
als znw., inbreuk, overtreding. — II. Intr. i) Breken, doorbreken, van dijken; van het water, indringen; van het land, overstroomd worden, onderloopen; het bredt in, er is een doorbraak, er ontstaat
een kuil of diepte door eene aardstorting. 2) een
inval doen, zich met geweld een doortocht verschaf.
fen, een inval doen in een land; met een dat., op
iem. losstormen. 3) in gebruik komen; binnendringen,
zich toegang verschaffen. 4) in onbruik raken, van
verordeningen; schade lijden, in waarde verminderen,
van geldsoorten.

Inbreker(e), znw. m. Schender, verbreker, vooral
van een vrede; overweldiger, geweldenaar.
Inbrekinge, znw. vr. i) Het inbreken of doorbreken van dijken, doorbraak, overstrooming. 2) inbreuk, verbreking of schending van een gebod. 3)
het doen van geweld aan iem., het berooven van
iemand van zijne zedelijke vrijheid.
Inbreesem, - brexem, - brexen, znw. m. Doorbraak.
Inbring en, - brengen, zw. onr. ww. tr. i) In eene
stad terugbrengen, terugvoeren, een verbannene ; iem.
aan een ander overleveren; eene zaak in rechte, aanbrengen, aanhangig maken. 2) inbrengen, opleveren,
geld, rente. 3) aanbrengen, veroorzaken, opleveren.
4) in zwang brengen, oprichten, stichten. 5) inbrengen, in rekening brengen. 6) in den geest brengen:
a) zich voor den geest brengen, uitdenken. b) een
ander in den geest brengen, hem iets ingeven; iem.
iets duidelijk maken, voor den geest brengen.
Inbroke, znw. vr. Inbreuk, schending, van wet,
verordening enz.; inval, schending van grondgebied.
Inbrokich, -bruekich, bnw. i) Inbreuk makende
op, zondigende tegen, een gebod enz. 2) verminderende, zijn goeden naam verliezende, van zaken. 3)
inb. werden, in onbruik raken; met veranderd ondw.,
zich aan iets niet houden.
Inbrouwen deelw. bnw. In de stad gebrouwen.
j s „inbrouwenbier- sijs"), ac-- Inbro awe (eig.
cijns van het in de stad gebrouwen bier.
Inbrunstich . Zie inborstich.
Inbnnr,, -buer, -buyr, znw. m. Inwoner van stad
of gemeente.
Indachte, znw. o. (vr. ?). Hetz. als ingedachte.
Indachtich, -dechtich, bnw. i) Indachtig, de herinnering aan iets bewarende; enen van iet i. houden,
iem. aan iets herinneren, iets aan zijne aandacht aanbevelen. 2) goed in het geheugen liggende, bekend.

ns

Indagen, zw. ww. tr. Dagen, voor het gerecht

roepen.

Indat, bijw. en voegw. — I. Bijw. Daarin. —
II. Voegw. i) In zooverre dat, doordat. 2) wanneer,
in geval dat, indien. 3) omdat.

Iade, indelike . Zie en d e, ende l i k e.
Inden. Zie enden.

Inden, znw. m. mv. Indiërs; Indië; bnw., inden,
indigokleurig, blauw; ook indsch, intsch (ook ,,in-

digo"). — Indenlaut, indie, rods', eredi.
..
Indenken, zw. onr. ww. intr. Doordenken, met

i
zijn gedachten in iets
doordringen.

Indenkieh, -dinkich, bnw. i) Indachtig, in zijne
herinnering bewarende. 2) aan iem. bekend, in het
geheugen blijvende.

Inder. Zie hinder en inner.
Inderen, -inge. Zie hinderen, -inge.
Inderljje . Zie i n n e r l ij c.

IndieII -deen, bijw. en voegw. i) In dien, in die
n, hierin; in dien dat, in hetgeen; in dien
zaak, daari
toestand ; • in dien dat, in zulk een toestand als; in
dien begrepen werden, zoo gestemd worden, het plan
maken; op zulk eene wijze; in dien dat, in zoo
verre als ; aangezien. 2) als bijw., indien : a) op dien
tijd, toen. b) intusschen, ondertusschen. c) aldus, zoo.
d) in dat geval. e) daarom, om die reden ; niet indien hetz. als niet bedi. 3) als voegw. (uit indien dat;
vgl. in d a t) : a) terwijl, terzelfder tijd dat. b) zóó dat. c)
ingeval dat, wanneer, indjen ; op indien, in geval dat.
d) mits, op voorwaarde dat. e) als redengevend
voegw.; van oorzaak, doordien; van reden, omdat,
van grond, daar, naardien. f) opdat, in de hoop dat.
Indjie, znw. m. Binnendijk.
Indiken, zw. ww. tr. Bedijken, door een dijk
omgeven.
Indinkieh . Zie indenkich.
Indoen st. onr. ww. tr. — A. Met den acc. der
s in iets anders doen ; spijs of drank in
zaak. i) Iet
de maag brengen; ir-dijken, bedijken. 2) aanbrengen,
voordeel. 3) enen iet i., iem. in het bezit stellen;
enen in iet i., iem. het recht op iets bezorgen. —
B. Met den acc. van den pers. i) Inlaten, binnenlaten. 2) iem. ergens plaatsen; in de gevangenis zetten. 3) iem. in eene stad drijven, een vijand terugdrijven; in het nauw brengen.
Indopen , -do en, zes. ww. tr. Indoopen.
Indraeht, znw. vr. i) De inslag van een weefsel.
2) schade, afbreuk; tekortkoming in eene verplichting. 3) verwarring, tweedracht (oostmnl.).
Indraeyen, -drayen, zw. ww. tr. Iets in iets vast-

zetten.

Indragen, inne-, -dregen, zes. ww. — I. Trans.
i) Opdoen, inslaan, bergen; in huis brengen, opbergen; in zich dragen, bevatten. 2) als inslag in
een weefsel brengen. 3) in de war maken, in verwarring brengen (oostmnl.). — II. Intr. Indringen,
met geweld in iets doordringen; inbreken; als znw.,
geweld.
Indrift, znw. vr. i) Het drijven van vee in eene
weide, een bosch enz. 2) aandrift, gloed.
Indringen, st. ww. intr. Binnendringen; als we -

derk., zich indringen.
Indrinken, st. ww. tr. Inzuigen, in zich opnemen,
eene vloeistof.

Indriven, st. ww. — I. Trans. Indrijven, drijven
in eene weide, een bosch; terugdrijven, een vijand
in eene stad. — II. Intr. Binnendringen.
Indrue , znw. m. Stempel of merk dat op iets
wordt gedrukt, indruksel.
Indrucken , zes. ww tr. i) Indrukken, doen indringen. 2) inprenten, op het hart drukken.

Indruckenisse, znw. vr. Indruk, impressie.
Indraekinge, znw. vr. 1) Het indrukken of doen

doordringen van iets in iets anders. 2) indruk, impressie.

Indrupinge, zw. ww. intr. Invloed van het bovenaar^ische ; ook dat indrufien.
Indruppen zw. ww. tr. Indruppelen.
h. Zie i n d e n.
Indsch, Znic

Ineen, bnw. t) In a 1 i n een (z. aid.). 2) bij
ind - backen,
ww. (ineen, in of aan elkander); ineenb en,
- dragen (overeenstemmen), - crimen, -crim^inge,
- schieten (zich verbinden, tot elkaar komen), - Betten,
-slaen (tr., stuk slaan; intr., zich vereenigen), -s^nelten, •smeltinge, - versamen (samenloopen, van rivieren), - voeden, - walken (ineendraaien, tot een klomp
maken), - wassen.
Ineisehen, zw. en st. ww. tr. z) Binnen laten
komen; tot zich trekken of lokken. 2) in rechte roepen, dagen.
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INERVEN.

Inerven, inne•, zw. ww. tr. i) Zei i., door erfe.
nis een goed op iem. of aan iets (een klooster b.v.)
brengen. 2) enen i., eigendom aan iem. overdragen.
meten, st. onr. ww. tr. Inslikken, opvreten.
Infele, fel, fule, znw. vr. Mijter, bisschopsmuts.
Infenaer, znw. m. Wijnmenger, wijnkleurder (?).
Inferen, -eeren, zes. ww. tr. Wijnkleuren (?).
Infirmeren. Zie informeren.
Informatie, -acie, znw. vr. i) Ambtelijk onderzoek. 2) mededeelingen, toelichting.

Informeren

fermeren, fremeren, firmeren, zw.

ww. tr. Onderrichten, leeren; ophitsen; iem. ergens
toe brengen, opstoken (met tote).
Infraeteur, znw. m. Hetz. als i n b r e k e r;
ook infringerer, - eerre.
Ingaderen, zw. ww. tr. Inzamelen.
Ingaen, inne-, -gangen, st. onr. ww. -- I. Intr.
i) Ingaan, binnengaan; tot enen i., bij iem. komen,
hem bezoeken ; als znw., toegang; treden in een gild;
komen op eene door rechtbank of overheid aangewezen plaats; ingaen in der becoringe, zich overgeven aan de verleiding. 2) in het gemoed gaan, ter
harte of aan het hart gaan; met veranderd ondw.,
belang stellen in, ooren hebben naar iets. 3) aanvangen, beginnen, een ambt aanvaarden; als znw.,
ingang, aanvang, begin. 4) stuk gaan, breken; van
dijken, doorbreken; van het land, door eene doorbraak overstroomd worden. 5) gebruikt worden voor,
besteed worden a'an ; zijn goet sal daervoor ingaen.
— II. Trans. i) In iets gaan of komen; in iets (een
gild) treden. 2) aangaan, een verbond.
Ingangen. Zie ingaen.
Inganger, znw. m. Hij die in- of binnengaat.
Inganc, -gang, znw. m. i) Ingang: a) abstract,
het in- of binnengaan; het opgenomen worden in
een gild of broederschap; het geld daarvoor betaald,
intreegeld. b) concreet, ingang, toegang; bres; plaats
waar men in een land komt, grens; weg of middel
om tot iets te komen. 2) aanvang, begin.
Inge. Zie enge.
Inge, innige. Zie i n n i c h.
Ingebet -gebede, znw. o. Innig gebed.
Ingebiede
r, inne-, znw. m. Gerechtsbode, gemeentebode (die dagvaardt).

Ingeboedel, -boedel, -boedels, - bodelt, znw. o.

Inboedel.

Ingeboorlinc,

-gebaerlinc (oostmnl.), znw. m. In-

geborene.

Ingeboortich, -boirtich, -bortich, bnw. i) Inge.

boren, inheemsch.

2)

ingeboren, van nature eigen.

Ingeboren, inne-, bnw. i) Van eene bepaalde

plaats afkomstig, er in geboren. 2) ingeschapen, aangeboren.
Ingebot, znw. o. Het recht om iem. voor zijn
rechterstoel te dagen.
Ingebreke, -breecke, znw. Inbreuk.
Ingebringen, -brengen, zw. onr. ww. tr. i) Naar
binnen (in de keel) krijgen. 2) Iem. iets aan (in) het
verstand brengen, eene duidelijke voorstelling van
iets geven.
Ingedarmte, znw. o. Ingewand.
Ingedenkich, -dinkZch, bnw. Indachtig.
Ingedachte, gedochte, znw. o. Iemands diepste
of geheimste gedachten.
Ingedoeme, -dome, -dom, znw. o. i) Ingewanden.
2) Huisraad, inboedel.

Ingedoemte, -do(e)mftte, -dom(e)ie, -duembie, -doemet, znw. o. i) Ingewanden, schoot; dat i. der kerken, de schoot der kerk, de gemeenschap der ge
2) binnenste, gemoed, hart; gemoedsbe--lovigen.
weging; van een mensch, teder beminde, lieveling.
3) inboedel.
IngeerÍt, deelw. bnw. Rechthebbende.
Ingeesten, zes. ww. tr. i) Bezielen, ingeven, inspireeren ; als znw., bezieling, inspiratie. — Ingeestinge; ook: levensgeest, adem.
Ingegieten, zes. ww. tr. Ingieten, inzwelgen.

INGIFTINGE.

Ingegraven, deelw. bnw. Ingesneden, uitgehouwen ; ingegraven steen.
Ingehoolt, deelw. bnw. Doorgraven, waarin een
gat is gemaakt.
Ingehout, -haul, .halt (oostm.), znw. Inhoud;
na ingekoui, naar luid (van).
Ingekeert, deeles. Ingekeerd tot zich zelf, zich
met zijn zieleleven bezig houdende. — Ingekeert-

heit.

Ingecomen, deelw. bnw. Van elders gekomen;

een i. man, een vreemdeling.

Ingecrigen, st. ww. tr. i) Binnen krijgen, in
eene stad krijgen, b.v. gewapenden. 2) inkrijgen,
meester worden.
Ingel. Zie engel en hengel.
Ingelant, bnw. Landbezit hebbende in (een streek,
waterschap, polder) ; als znw., ingeland.
Ingeleiden, zw. ww. tr. Binnenleiden.
Ingeljje. Zie e n g e l ij c.
Ingelijcs, ins-, -lijx, -like, bijes. Evenzoo, eveneens.
Ingelt, znw. o. Rente, gevestigde renten.
Ingelt, znw. o. Geld betaald voor het innen van
betaalde schuldvorderingen.
Ingen, Ingene. Zie hengen, h e n g e n e.
Ingeneichtheit, znw. vr. Geneigdheid, genegenheid.
Ingenoot, znw. m. Ingezetene.
Ingenomenheit, znw. vr. Het bevangen of bezield zijn met den geest Gods, term der mystieken.
Inge2renten, inne-, zw. ww. tr. Inprenten, overplanten in iemand (een denkbeeld).
Inger, enger, znw. Afpersing, knevelarij.
Inger, znw. m. Inner van boeten.
Ingesehiet , znw. o. Inslag in een weefsel.
Ingeschrifte, - schrift, znw. o. Inschrift, opschrift.
Ingesegel, -sigel (oostmnl.). Zegel; klein zegel.
Ingeset, deelw. bnw. Opzettelijk, vooraf beraamd.
Ingeset, znw. Zie i n g e s e t t e.
Ingegeten, znw. m. Ergens woonachtig; ergens
in huis wonende; als znw., ingeseten, -ene, inwoner,
ingezetene, ook zonder burger te zijn.
Ingesette, gesel, znw. o. i) Instelling, inzetting,
verordening, besluit; verdrag. 2) bepaling van eene
verordening, een vrede enz.

Ingesien, deeles., als absol. nv. In aanmerking

genomen.

Ingesinde, -gesinne, znw. o. De gezamenlijke
bedienden in een huis; huisgenooten, huisgezin.
Ingesinde, znw. m. Dienaar, bediende.
Ingeslagen, deelw. bnw. Ingevallen, uitgeteerd.
Ingeslapen, st. ww. intr. Binnensluipen.
Ingestampen, zw• ww. tr. Instampen, inscherpen.
Ingetogen, deelw. bnw. In zich zelf gekeerd, in
gepeinzen aan het hemelsche verzonken; ook ingetrocken.

Ingevalle,. voeges. Voor het geval dat, ingeval.

Ingeven, enne-, st. ww. tr. r) In handen stellen,
overhandigen; zate- ende ingeven, uitgeven en ontvangen of innen. 2) iem. iets in het gemoed geven;
als znw.: a) bezieling. b) inblazing. 3) Instorten, geven, aanbrengen, eene eigenschap. — Ingevinge n

Ingever.
Ingewade, -gewaet, znw. o. Ingewand; ook in-

gewant (-gewan), ingeweide (-wei, - wede).

Ingewinnen, st. ww. tr. i) Inkrijgen, binnen
rijgen, boeten, schuld. a) inkrijgen, ergens in krijgen,-k
een paard in een schip.
Ingewortelt, deelw. bnw. Geworteld of vast in
iets, met een pers. als ondw.
Ingien. Zie e n g i e n.
Ingieten, st. ww. — I. Trans. Ingieten, instorten. — II. Intr. Binnenstroomen.
Ingietinge, -geiinge, znw. vr. Overstorting, instorting van den H. Geest.
Inglinge, znw. vr. Vergiftiging, ook in zedelijken zin.

INGLOEDICH.

INLEIDER.

Ingloedich, bnw. Vurig, brandende in een geestel ken gloed. -- Ingloedicheit.

Ineloppen, zw. ww. tr. Kloppen om ingelaten te
worden (— clofrpen om in). Vgl. i n r o e p e n, Intr.
Inelouwen, znw. o. Hetz. als a n c 1 a u, enkel.
Ineloven, zw. ww. tr. Inhouwen, inhakken.
Incluus , -cluis, bijw. Ingesloten, ergens in begrepen, inkluis.
Incnop en, -cnuj5ften, zw. ww. tr. In iets knoopen.
Income inc a commelinc, znw. m. Vreemdeling;

^-sagj^eyende, -g`oyent, deelw. bnw. Door en door

gloeiend,drande
heet.
Ingraven , st. ww. tr. Graveeren, in relief bewerken.

Ingraven, (st. en) zw. ww. tr. Binnen eene gracht
brengen, om iets eene sloot of gracht maken. —
In avinge, omwalling.
gr oene bnw. i) Hoog groen. 2) naam van
verschillende planten, immergroen.
Ingnnn . Zie e n i o e n.
Ingromancie. Zie nigromancie.
Inhalen, inne-, zw. ww. tr. t) Innen. 2) inhalen,
innemen. 3) inademen. 4) inslikken. 5) in zich opnemen. 6) aandammen, aanplempen ; uitgezakten grond,
ophalen. 7) binnenhalen, binnenbrengen. 8) inhalen,
feestelijk ontvangen.
Inhangen, zw. ww. intr. Onafscheidelijk verbonden zijn met (iets of iemand).
Inhebben, zw. onr. ww. tr. i) Inhebben, inhouden; bij zich, in zich houden. 2) in zijn bezit heb
-ben.3)tk

Inheemseh, -hems, bnw. i) In huis wonende, inwonend. 2) ingeboren, inlandsch.
Inheffen, st. ww. tr. Heffen, beuren, innen.
Inhertelike, bijw . Zeer hartelijk, innig.
Inhertich, bnw. Vurig, innig.
Inhibitie , znw. vr. Akte van een rechter waarin

hij verklaart dat iemand zich onder zijne rechtsmacht heeft gesteld, en waarbij dus aan andere
rechters verboden wordt zich rechtsmacht over hem
aan te matigen.
Inhoekede, bnw. Uitspringende hoeken hebbende.
Inholich, bnw . Ingezonken, ingevallen, hol.
Inkorten, zw. ww. intr. In den strijd rijden, zich
in een strijd mengen.

Inhouden, roue-, - houwen, - hoilden, -halden

(oostm.), st. ww. tr. i) Inhouden, bevatten; als znw.,
inhoud. 2) inhouden, bezet houden. 3) inhouden, niet
uitbetalen, geld.

Inhoudinge, -haldinge, -holdinge, znw. vr. Inhoud; ook inhout (inhalt, oostmnl.).
Inhouwe, -houw, znw. m. Insnijding, keep; ook
inhouwinge.

Inhouwen, st. en zw. ww. tr. Inhakken, insnijden.
Inhouwen . Zie inhouden.
Inhuren, huyeren, zw. ww. tr. i) Een huis huren
-

in eene stad. 2) opnieuw huren.
Inich, bnw. Hetz. als inn i c h. i) Dóórdringend
tot in iemands binnenste, doordringend (klemt. op

,drin). 2) inige dijc, binnendijk.
Injegenwerdich, bnw. Tegenwoordig.
Inc. Zie i n c t.

Ineant, znw. m. Binnenkant, zijde.
Incareereren , . zw. ww. tr. Inkerkeren.
Incarnatie, -Zoen, znw. vr. Vleeschwording of
-

menschwording van Christus, Christus geboorte.
Inke, verwonding van eene bepaalde grootte. Zie
enke.
Inkeer, znw. m. Inkeer in zich zelven, het zich
verdiepen -in zijn gemoedsleven.
Inkel, znw., enkel. Zie a n c l a u en enkel.
Inhel^ bnw. Zie enkel.

Inkehke, bijw . Enkellijk, alleenlijk.
Inken, zw. ww. tr. (Eene wond) meten.
Inkeren, hoeren, zw. ww. — I. Intr. i) Ergens
-

zijn intrek nemen, naar huis gaan. 2) tot zich zelven
inkeeren. — II. Trans. Doen terugkeeren in (een
stad enz.). — III. Wederk. Hetz. als intr., 2).
Iiskorven, st. ww. tr. Inkerven, insnijden.

Inket. Zie i n c t.
Inkiken, st. ww. intr. In_, naar binnen kijken.
Inelaveren, -eeren, zw. ww. tr. Insluiten.

Incleden, zw. ww. tr. i) Inkleeden, kleeden in
2) bekleeden met een ambt.

een gewaad.

Inelimmen, st

ww. intr. In-, binnenklimmen.

Inclocken, z w. ww. int.:. Op eene hoorbare wijze

ingezwolgen worden.
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-

ook incomendelinc.

Incomen ,

lane - , - commen, st. onr. ww. intr. i)

Inkomen, binnenkomen, zijn intocht houden; als znw.,
intocht; komst. 2) in rechte verschijnen; ook .,,inliggen" (zie g i s e 1). 3) lid worden van eene broederschap of corporatie ; als znw., intrede in een gild,
en : intreegeld ; ook incomgelt. 4) beginnen. 5) binnenkomen, van den oogst; ook met een dat., iem.
ten deel vallen, aankomen. 6) overkomen. 7) in iemand
opkomen.
Ineomin g e,. -comminge, znw. vr. Opbrengst, inkomsten; ook zncom(m)eninge.
Ineomste, znw. vr. Inkomst, intocht; blide i.,
intocht van een vorst in eene stad na zijne inhul-

diging.

Incopen , zw. onr. ww. tr. Inkoopen, inslaan.
Ineraehtelike, big w . In hooge mate.
Incrigen, zw. ww. -- I. Trans. Binnenkrijgen,
,

in zijn bezit krijgen. — II. Intr. Zijn intrek nemen,

ergens heen gaan.

Inerimpen, st. ww. intr. Inkrimpen, verschrom-

pelen.

Inerommen, zw. ww. tr. Krommen, buigen.

Incruden, st. ww. tr. i) Enen i., iem. in iets

drijven of jagen, b.v. in een strijd. 2) iet i., iets in
iets drijven of doen doordringen.
Inerapen, st. ww. intr. Naar binnen, in iets kruipen.
Inct, znkei, inc, int, hint, znw. m. en o. I leur stof om te schrijven, inkt; inktvisch.
Inethorn, inc-, int-, - horen, znw. m. Inktkoker.
Inctvat, znw. o. Inktpot.
Incubus, znw. m. Booze geest, die nachtmerrie
veroorzaakt, eene vrouw bezwangert.
Inladen, st. ww. tr. Laden, koopwaren; spijs in
groote hoeveelheid gebruiken.
Inladen, zw. ww. tr. Tot zich doen komen, tot
zich roepen.
Inlag e, znw. vr. r) Nieuwe dijk (inlaagdijk), gelegd achter een dijksvak, dat vermoedelijk niet meer
te houden is; ook: de oppervlakte tusschen den inlaagdijk en den ouden dijk. 2) al wat in iets bewaard
wordt, kostbaarheden, kleinooden.
Inlander znw. m. en vr.; inlant, znw. o. Het
recht om in een land te wonen, herroeping van ballingschap.
Inlander, -lender, znw. m. Ingeborene.
Inlandsch, -lantsch, bnw. Binnenlandsch.
Inlant . Zie i n l a n d e.
Inla en, zw. ww. tr. Inslurpen.
st. ww. tr. i) In-, binnenlaten. 2) (wijn)
Inlaten,
gieten in een vat. — Inlatinge, het brengen van
spijs in de keel.
Inleesten, zw . ww. tr. In gijzeling liggen.
Inleggen, - lecgen, zw. ww. tr. i) Inleggen, deponeeren. 2) inslaan, opdoen, opslaan. 3) iem. in
gijzeling leggen. 4) inbrengen, bijbrengen, getuigen.
5) dichtmaken, sluiten, een slagboom, eene sluis.
Inlegger . Zie i l' g g e r.
Inlegger, znw. m. i) Hij die een polder indijkt.
2) beambte belast met het toezicht in de waag.
Inleiden, - leden, zw. ww. tr. i) Inleiden, binnenleiden; doen binnengaan; ook: plechtig in de kerk
brengen, eene bruid; installeeren, raadsleden; brengen tot het rechte begrip van iets, inleiden in een
vak; iem. inrekenen. 2) iem. gerechtelijk stellen in het
bezit van iets, een goed, eene erfenis enz. — In-

leidin-e -ledinge).
Inleider, . znw . m. i) Hij die iem. ergens brengt;
(

ook: tot iets brengt. 2) hij die zich gerechtelijk in
iets doet inleiden.
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INLEKEN.

Inteken, st. en zw. ww. intr. Indringen, doorsijpelen, van water.
Inlems(eh), bnw. Inheemsch, ingeboren.
Inlesen, st. ww. tr. Inzamelen; bijeenzamelen,
schrapen.
Inleveren, zw. ww. tr. Eene opgave doen aan
de overheid.
Inliehamen, zw. ww. tr. Inlijven, in zijn lichaam
of in het eene of andere lichaam opnemen
Inlichten, - luchten, zw. ww. tr. Verlichten, bestralen; als znw. bestraling, het dóórdringen van het
goddelijke licht in het menschelijk gemoed. — In-

lichtinge.

Inliggen, inne-, - leggen, zw. ww. intr. i) In het
kinderbed liggen. 2) op bevel van het gerecht liggen (logeeren, op eigen kosten verblijf houden), op
eene bepaalde plaats totdat aan een bevel of eene
verbintenis zal zijn voldaan, in gijzeling liggen. 3)
logeeren. 4) enen i., met eene zaak als ondw., in
iemand (zijn geest, gemoed) gelegen zijn.
Inligger, . - legger, znw. m. Hij die in vrijwillige
gijzeling, leistang, ook: huisarrest, ligt.
Inloo p , znw. m. i) Het inloopen, betreden van
eens anders gebied. 2) aanval, aanvechting.
Inlopen, st. ww. intr. i) In den strijd gaan. 2)
doorbreken, bezwijken, van dijken. 3) van laken,
krimpen.
Inlosen, - lossen, tw. ww. tr. Inlossen.
Inluchten . Zie inlichten.
Inluchticheit, -lichticheit, znw. vr. Openbaring.

Inladen, -luyden, zw. ww. tr. Inluiden.

Inlnaeyen, zw. ww. tr. Oogsten.
Inmanen, zw.. ww. tr. i) Invorderen, boeten, schulden enz. 2) iem aanzeggen dat hij zich voor een
gerecht stellen, of op eene bepaalde plaats inliggen
moet; aanmanen om te betalen. 3) iem. aanmanen
om tot hem te komen. 4) enen iet i., iem. iets op
het hart drukken of inprenten.
Inmengen, zw• ww. tr. Onder iets mengen.

Inmennen, ZW . ww. tr. Op wagens binnenbren en.

Inmeten, st. ww. tr. Door meten krijgen (van
den kooper, tegenover uutmeten, van den verkooper) ; van land, opmeten, uitmeten.

Inmidden, voorz. met den dat. In het midden
van, middenop, middenin; ook inmids, inmits.

INSAEYEN.
Innerst, inderst, inrest, bnw. Binnenst, innerlijkst, het minst naar buiten blijkende ; dat innerste,
het binnenste deel van iets; ook: het binnenste, het
gemoed.
Innich, inich, bnw. i) Inwendig; innerlijk; innige, inige weck, innichwech (inning.), binnenweg;
innige dijc, binnendijk; enen I. bliven, iem. bijblijven,
hem in het geheugen blijven; dat innichste, het binnenste. 2) innig, vroom, devoot. 3) oprecht, uit het
diepst van het gemoed opwellende of daar zetelende.
Innicheit, znw. vr. i) Vroomheid, innigheid,
devotie; vurigheid van geest. 2) warme genegenheid,
innigheid.
Innichlike, innech-, bijw. i) Van binnen, in zijn
gemoed, bij zich zelven. 2) met heiligen ijver, innig,
vurig. 3) uit innige liefde.

Inningdijc, -weeh. Zie bij i n n i c h.

Inninge, znw. vr. i) Inning, inzameling. 2) ont-

vangst.
Innocent, bnw. Onschuldig; als znw. mv., de
onnoozele kinderen, die in den Bethlehemschen Kindermoord zijn omgebracht.

Innoden, zw. ww. tr. Tot zich roepen of noodi-

gen ; als

znw., uitnoodiging, drang.

Inpanden, inne-, zw. ww. tr. Door panding innen

of invorderen.

Inplanten, zw. ww. tr. Inplanten, in den grond;
ook : in het gemoed.
Inpiokede, znw. vr. Roerende goederen, inboedel.
Inporre, bijw. In beweging, op weg.

Inporter, ftoorter, znw. m. Burger eener stad,

die daarin woont.

Inpoten, zw. ww. tr. Inplanten, in den grond

zetten.

Inprenten Printen, zw. ww. tr. i) Indrukken,

een beeld of stempel
in het gemoed.

in iets drukken. 2) inprenten,

Inprentinge n f rintinage, znw. vr. Indruksel, stem-

pel, type.
Inqueste,

en-,

znw. vr. Ambtelijk onderzoek.

Inraden, st. ww. tr. Inblazen; als znw., inblazing.

Inradinge, znw. vr. i) Bezieling, inspiratie. 2^
inblazing.

Inrederieh . Zie i n r i d i c h.
Inredich, - redende, -rittich, - ridich, bnw. Open-

Innarenstelike, -nerenstelike, bijw. Ernstig, met
aandrang.
Ine, bijw. Zie i n; inne werden, ,naken, op de
hoogte komen, brengen.
Inne, znw. vr., in de uitdr. in (an) inne, met
ww.: in i. werden, bemerken, gewaar Worden; in
i. sin, weten, kennen, ergens van overtuigd zijn; in
i. maken, doen, doen weten, bekend maken.

gescheurd; ene i. wonde,

neiging.

land). 2) schout, boeten i., executeeren, hen die in

Innel S en zw. ww. intr. Overhellen tot; als znw.,
-- Innelginge.

Innelijo, inljc, bnw. Innig, vurig. — Innelike
(finlike).
Innemen, inne-, st. ww. tr. i) In ontvangst ne -

men, innen; als znw., ontvangsten; met van, oj5, bijeenbrengen uit de opbrengsten van. 2) iem. opnemen
in (een huis, stichting enz). 3) bezetten, bezet houden. 4) in zich opnemen. 5) zich iets aantrekken,
iets bedenken; iet dieje i., iets zwaar opnemen. 6) zich
voornemen. 7) opmaken, nagaan, met ute (oostmal.).
8) innemen, eene vracht, lading enz.
Innemer, znw. m. Ontvanger.
Innemin e, znw. vr. Aanneming, aanvaarding.
Innen, kinnen, zw. ww. tr. Invorderen, innen; inzamelen ; verkrijgen, verwerven.

(oostmnl.). Innig, vurig. — InInnentlijo, bnw.

nentljjchest,

e.

Inner, comp. van i n n e; als bnw. Innerlijk, inwendig; na den inren menschen.

Inneren, zw. ww. tr. Iem. iets aantoonen en het

in rechte tegenover hem bewijzen.
Innerl jje, inse-, ander -, bnw. Innerlijk, inwendig. — Innerlike (inden-), inniglijk, uit het diepst
van het gemoed.

eene open wond (?).

Inre g enen, zw. ww. intr. Inregenen.

Inregenen, zw. ww. tr. Er in begrijpen; inngerekent, er onder begrepen, inkluis.
Inreljc, inrest . Zie innerlij c, innerst.

Inriden, st. ww. — I. Intr . i) Inrijden, in eene
stad rijden. 2) zich in een strijd mengen. 3) in een
land plunderen, huishouden. 4) hetz. als in liggen,
2). — II. Trans. i) Bestoken, een inval doen in (een
gebreke zijn gewapenderhand dwingen ze te voldoen.
3) gezegd van een dijksbestuur, gaan (inriden) in de
herberg op kosten van den nalatige, totdat een niet
behoorlijk gemaakt dijksvak in orde is gebracht; dit
geschiedde op de „inridende schouw."
Inridieh , -redick, -rederich, bnw. Door vijandelijke aanvallen verwoest, plat gebrand.

Inridich . Zie i n r e d i c h.
Inridinge, znw. vr. Krijgstocht, strooptocht.
Inrinnen , st. ww. tr. Inloopen, met een aanval

verbreken of vernielen.
Inrisen, st. ww. intr. Met den dat. In iemand
opkomen.
Inroepen, - roten, -rueben, st. ww. — I. Trans.

i) Iem. om hulp of steun aanroepen. 2) dagvaarden,
oproepen. 3) iet i., door omroepen bekend maken.
— ÍI. Intr. Roepen om ingelaten te worden.
aan
a iem. geleIntomen zw. ww. tr. Toestaan,
ets geven; iem. toestaan een eed te doen.
tot iets
Inrnnen,zw. ww. tr. Influisteren; inblazen; als
znw., bezieling, inspiratie.
Insaeyen, -sayen, zw. ww. tr. Inplanten, poten
in (den grond).

INSPRAKE.

INSACKEN.

Insacken, zw. ww. tr. In een zak doen.
Insate, znw. vr. Hetz. als i n 1 a g e. i).
Insehaffen, zw. ww. tr. Indoen.
Inschel, -schellieh, bnw. Dol, razend, krank zinnig.
Inschenken, - schinken, zw. ww. tr. Inschenken.
Inschepen, zw. ww. tr. In een schip laden.
Inschieten, st. ww. — I. Trans. r) Naar binnen,

in eene bepaalde richting schieten, een werptuig. 2)
snel iets ergens in brengen ; iets in een kuil werpen;
als weversterm, den inslag maken ; snel inslikken,
naar binnen schieten, gulzig eten, spijs. 3) verliezen,
er bij inschieten. — II. Intr. Snel binnenkomen ; met
een dat., binnenvliegen, er in vliegen, den moni der

hellen inschieten.

Inschijn, znw. m. Het schijnen in iets, het bestralen van het gemoed met goddelijk licht.
Inschilt, znw. o. Een schildje in het midden van
een schild, hartschild; verkiw. anschildekzjn.
Inschieken, zw. ww. tr. In iets doen of brengen.
Inschine - schon, bijw. l3lijkbaar, duidelijk; in!

schine sin, doen, maken.

Inschinen, st. ww. intr. In iets schijnen, iemands
gemoed bestralen.
Inschinieh . bnw. Helder verlicht, schitterend.
Inschone, bijw. Op eene zeer schoone wijze.
Insehoren, zw. ww. tr. Inscheuren, havenen.
Inschoot. Zie i n s c h u 1 t.
Insehouwen, zw. ww. tr. Schouwen of zien in.
-- Insehouwer der herten, God.
Inschriven, inne-, st. ww. — I. Trans. x) Inschrijven, opteekenen, in een boek, eene lijst e. a.
2) bekladden, knoeien in een geschreven stuk. —
II. Wederk. Zich schriftelijk verbinden (oostmnl.).

— Inschrivinge.
Inschnldich, bnw. Schuldig.
Insehult, - schout, znw. vr. Schuld die nog geïnd
moet worden, dien men nog te vorderen heeft, credit.
Inschoppend schoften, zw. ww. tr. Met een
i iets doen.
schup of schop in
Insegel. Hetz. als ingesege1.
Inseggen, zw. onr. ww. tr. Door eene plechtige
-

verklaring aan een balling vergunning geven om in
zijne woonplaats terug te keeren.
Inseilen, zw. ww. tr. In of naar iets zeilen.
Insekeren, zw. ww. tr. In zekere bewaring nemen, inrekenen.
Insel, inisel. Zie en t s e 1.
Insenden, - seinden, .sinden, zw. ww. tr. i) Iem.
zenden, opzenden, ergens heen zenden, bep. naar
een overheidspersoon. 2) iet i., iets in iem. of iets
doen gaan of doen komen; ingeven, instorten; iets
goeds; als znw., invloed of werking van God; inblazen.
Insender, znw. m. Hij die den mensch eene ge
-dachteofsming
instort, van God.
Insendinge, znw. vr. Ingeving, inspiratie; inblazing.
Insenken, zw. ww. tr. Doen inzinken of nederdalen, onderdompelen; wederk., zich verdiepen in,
zich door studie geschikt maken voor iets.
Inset, znw. m. i) Opzet, beraamd plan; gewapende onderneming. 2) inzetting.
Insete. Hetz. als i n s a t e en inlage.
Inseten. Hetz. als i n g e s e t e n.
Insetten , zw. ww. tr. i) Iets in iets zetten; een
pijl, speer, richten, afschieten; een gebroken lid zetten (op zijne plaats). 2) instorten, in iem. zenden,
hem toedeelen, van God. 3) inzetten, instellen, ver ordenen. .I) vaststellen, bepalen; beramen,• op het
touw zetten. 5) in orde brengen, klaarmaken; eene
rechtszaak instrueeren. 6) opleggen; eene straf of
penitentie opleggen. 7) verpanden, als onderpand
zetten. 8) hetz. als inleiden, 2) ; hem in iet laten i., zich (door een proces) in het bezit doen stellen van iets.
Insetter, znw. m. Beginner, stichter; ook: aan
-s
tichter, aanstoker.
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Insettinge,

znw• vr. ij Inzetting, wettelijk voorbesluit.
Ingpi ges. Zie inge1ijcs.
Insacht, znw. o. Inzicht, bedoeling.
Insieden, st. ww. — I. Intr. Verkoken, door koken verminderen. — II. Trans. Laten verkoken.
Insien, st. onr. ww. — I. Intr. i) Goed toezien;
als znw., aandacht, opmerkzame beschouwing. 2)
naar binnen zien, zich zelf tot het voorwerp van
zijne beschouwingen maken ; als znw., godsdienstige
zelfbespiegeling. — II. Intr. Inzien, inzage nemen
van iets.
Insijn, st. onr. ww. intr. Zijn in, zich bevinden
in ; als znw., verblijf, het wonen in iem. of iets.
Insinhe jc, -sencljc, bnw. Moerassig, waar men
licht inzakt.
Insinken, zw. ww. — I. Intr. i) In den grond
zinken. 2) in iets zinken of doordringen. 3) in de
diepte van iets doordringen; als znw., het wegzinken in iets, het geheel van iets vervuld zijn. — II.
Trans. Doen nederdalen of afdalen, zijn geest in
iets ; wederk., zich verdiepen.
st. ww. intr. In iets zitten ;in de kraam
liggen.
Inslach, znw. m. — A. Van i ns 1 a e n, tr. i) Inslag in een weefsel. 2) het inslaan van mondbehoeften ; voorraad, voedsel; veevoeder. 3) het brengen
van vee in eene weide. -- B. Van i n s 1 a e n, Intr.
i) Het wegzinken, mystieke term. 2) beroering van
het hart door Gods geest tot bekeering.
Inslaen, inne-, st. ww. — I. Trans. i) Inslaan,
iets in iem. of iets slaan, met geweld doen doordringen; ook: enen insloen, iem. slaan zóó dat de
slag in hem doordringt. 2) insluiten; iem. in boeien
sli1iten of klinken; een paard, inspannen; valen i.,
met bedrog te werk gaan (eig. » vale paarden inspannen"); (een weiland) afzetten, omheinen. 3) inslaan, den inslag maken in een weefsel. 4) (voorraad) opdoen, inslaan. --II. Intr. i) Ergens in rijden, zich te paard ergens in begeven, vooral in een
strijd; enen i., op iemand inrijden;; ingeslagen comen,
hard komen aanrijden. 2) van werklieden, op het
werk komen, beginnen te werken. 3) snel ergens
binnenkomen, naar binnen ijlen; van het licht, ergens
indringen.
Inslepen, zw. ww. tr. (Zware vrachten) ergens
in brengen.
Inslieken, -slicheren, zw. ww. tr. Inslikken,
inslokken.
Inslinden, st. ww. tr. Hetzelfde.
Inslingen, st. ww. intr. (oostmnl.). Insluipen.
Insliten, st. ww. tr. Een vonnis vellen waarbij
aan iem. vergund wordt in de stad terug te komen.
schrift.

2)

.

Insitten,

Inslooken , -slonden, - slorpen, ZW. ww. tr.

Inslokken, inslurpen.
Inslapen, st. ww. intr. Binnensluipen
Insloten, st. ww. tr. Insluiten, in iets opsluiten.
Insmiten, st. ww. tr. Ingooien, inwerpen.
Insniden, st. ww. tr. Ergens eene snee of een
keep in maken. — Insnidinge.
Insoenen, znne-, -suenen, zw. ww. tr. Bij een
zoen iem. vergunnen weder in de stad te komen;
in het pass. en als intr., dat recht verkrijgen. --

Insoeninge.

Insonderlike, bijw. Afzonderlijk, in het bijzonder; ook insonderheit (-sunderheit).
Insouten, ZW. ww. tr. Inzouten, vleesch.
Inspannen, st. ww. tr. Inspanneii, een trekdier.
Inspeten, zw. ww. tr. Met een scherp werktuig
een gat in iets maken.
Inspiraeie, -sjeracie, znw. vr. Ingeving, inwerking van Gods geest op het gemoed.
Insplissen, zw. ww. intr. Scheiding maken teaschen de deden van één gebied, als een wig er in
schieten.
Insprake, znw. vr. Inspraak, de stem Gods in
het gemoed; aanspraak, het spreken tot iemands
gemoed.

272

INSPREKEN.

Inspreken, st. ww. — I. Intr. i) Spreken in
iemands gemoed ; als zuw.: a) inspraak van God,
inspiratie. b) inblazing van den duivel. — II. Intr.
Enen iet i., iemand iets ingeven.
, st. ww. tr. Inspringen.
-sftiën, -sjiihen, st. ww. tr. i) In iets
spuwen. 2) inzwelgen, naar binnen slokken.
& st. onr. ww. intr. i) Nabij zijn, ophanden zijn. 2) instaan voor, borg staan.
bnw. ; i. werden, ergens (te lang) ge.
plaatst zijn of ligg
en.
-stampen, zw. ww. tr. Instampen,
inprenten.
znw. vr.
znw. m. Borgstelling.
bnw. Het volgende (oogenblik).
bijw. Met aandrang.
zw. ww. intr. Naar binnen zien; sta
gemoed; ook: staren in de godheid, zich-reniht
overgeven aan beschouwingen over de godheid; ook
als znw.
znw. m. Ondergeschoven kind; hij
die zich zelf de heerschappij aanmatigt.
Insteken, st. ww. tr. — A. Van steken, „steken".
z) Door steken een gat of opening in iets maken;
een wapen in iemands lijf steken; een dijk doorsteken. 2) enen i., iemand aanvallen; ook met woorden, aandurven. 3) iets in iets steken of vastmaken;
een pijl op een boog. — B. Van steken, „stooten".
i) Iets in iets steken of bergen; een wapen in de
scheede steken. 2) ate- noch in-, verzwijgen (weglaten) noch toevoegen. 3) enen iet i., iem. iets insteken of inblazen. 4) iem. ergens plaatsen; ook
waar hij niet hoort. Vgl. i n s t eke ii n c.
znw. m. Inblazer, aanstoker.
Instellen, zw. ww. tr. (oostmnl,). Ter sprake
brengen.
st. ww. intr. met den dat. Door iemands
dood iemands eigendom worden.
zw. ww. tr. Toezenden, den mensch,
met God als ondw.
zw. ww. tr. Indoopen.
Institutie, znw. vr. Het recht om ergens binnen
te komen, intrede.
Instoppen, zw. ww. tr. Induwen, volstoppen.
Instorten, znne.-, zw. ww. tr. Iets in iets overgieten of overstorten; de eene of andere deugd of
stemming in het gemoed teweegbrengen of overstorten.
bezieling; ook: instigatie, aan
-stichng.
Instoten, zw. ww. tr. Iem. in eene waardigheid
inschuiven. Vgl. i n s t e k e 1 i n c.
zw. ww. intr. Ongemerkt in iets komen, binnengaan.
-eeren, zw ww. tr. Onderrichten.
inter-, instre-, ister-, hister-, znw.
o. Werktuig, instrument; ook: middel in Gods hand;
muziekinstrument; een Wapen; teellid. 2) wettelijk
bewijsstuk, akte.
st. ww. tr. Inzuigen; ook insuken.
st. ww. tr. Inzwelgen; ook inswelgen.
st. ww. tr. In of naar iets zwemmen.
Int. Zie i n c t en ende.
Zie i n t e r t.
zw. ww. — I. Intr. i) Een vijandelijken inval doen. 2) in een boedel tasten, deel
zijn. — II. Trans. i) Instippen, indoopen.-gerchtid
2) van binnen onderzoeken.
Zie e n t e.
st. ww. intr. i) Inbreken, vijande.
lijk doordringen, in een land. 2) doorbreken, van
dijken; overstroomd worden, van land.
-tiegen (tjegen). Hetz. als e n t e g e n.
bijw. Tegenwoordig.

InspringeD
Inspuwen,
Instaen.
Installich
Instammen,
Instandicheit,
Instant,
Instantelike,
Instaren,

— Insprekinge.

; Instant,

Instekelinc,

Insteker,

Insterven,
Instieren,
Instippen,

— Instortinge,
Instriken,
Instruëren,
Instrument,

Insugen,
Insupen,
Inswemmen,
rntart.
Intasten,
Inte.
Intebreken,

Integen,
Integenwordich,
— In
ntekenen, -teykenen, zw. ww. tr. In iets aan
-teknofp .
Intelike. Zie endelike.

tegenwordicheit.

INVALLEN.

Intellicenoie, znw. vr. Een geestelijk wezen.
Intenele, znw. vr. Bedoeling.
Interden, inne-, - treden, st. ww. — I. Intr. i)

Intreden, ergens den voet zetten, ingaan ; als znw.,
ingang. 2) stappen doen tot, overgaan tot. 3) tusschen
beide komen. 4) met te, op iemand inloopen, hem
te keer gaan. — II. Trans. Intrappen ; vertreden.
-dit, -dicht, znw. o. De ban, uitgesproken over een zeker grondgebied, het verbod om
ergens kerkelijke plechtigheden te verrichten en de
sacramenten toe te dienen ; als bijw. uitdr., onder
interdict.
Interdinge s znw. vr. Het betreden van een grond,
het ergens in of optreden, ten teeken van inbezitneming.
znw. m. Schade.
znw. vr. Interlocutoir, tusschenuitspraak.
znw. vr. Lijst van vraagpunten
door een der partijen overgelegd, om daarop de
andere te hooren.
-terd, -tart, -leert, znw. m. i) Intrede,
het binnenkomen, -treden ; ook als zinnebeeld van
inbezitneming of eigendomsverkrijging; I. doen in
een sterfhuus, eene erfenis aanvaarden, zich in het
bezit stellen van eene nalatenschap. 2) i. van j5aise,
tusschenkomst van derden ten einde vrede te bewerken.
znw. o. Tusschentijd; tijd dat men vrij
is van eene koorts.
st. ww. — I. Intr. Intrekken, naar binnen trekken. — II. Trans. Naar binnen brengen.
bijw. Bijtijds, intijds.
, bijw. i) Nu, thans, reeds; ook intoewaert.
Intochte n - tocht, znw. vr. Tocht of sloot in een
polder, die op de molensloot uitkomt.
-tuege, znw. vr. Dwarsbalken of houten
aan eene schoeiing.
Intrede, znw. vr. Intocht, intrede; ook intreye
(-- fra. entrée).
Intreden. Zie interden.
Intree znw. o. Voorbehoud, tegenspraak; uitstel.
zw. en st. ww. — I. Trans. i) Intrekken, naar binnen halen. 2) intrekken, tot zich
trekken. 3) (den mensch) bij zijn gemoed bepalen;
ook: (iem.) in zijn wezen opnemen; als znw., term
der mystieken. — II. Jntr. Intrekken, binnentrekken
met een leger.
znw. vr. Tegenspraak, exceptie.
bnw. Ingewikkeld, moeilijk.
znw. m. Deel van de mis, een beurt
koor gezongen wordt, terwijl de-zangdieorht
priester naar het altaar gaat.
zw. ww. tr. Een nieuwen geestelijken waardigheidsbekleeder geleiden naar zijn troon;
hem feestelijk inhalen.
zw. ww. intr. Hetz. als i n t r e c ken.
bnw. Ingetrokken, teruggetrokken.
Zie bij in den.
Zie entse1.
-tuynen,
ww. tr. Omtuinen, omheinen.
bijw. en voorz. — I.
Bijw. Intusschen, ondertusschen. — II. Voorz. Tusschen.
, bijw. In tweeën, aan stuk, gebroken.
znw. vr. i) Het invaren; de vrijheid
om ergens met een schip te komen; de plaats waar
men eene rivier invaart of landt. 2) de plaats waar
men in- en uitgaat; daer sin uutvaert ende sin invaert is, waar iemands gewone verblijf is.
Inval, znw. m. i) Het in iets vallen. 2) inval
gedachte, zoowel ten goede als ten kwade-lend
leidende; doe creech die goede abt een inval van Gode.
Invallen, inne-, st. ww. intr. i) In iets vallen.
2) invallen in een land: 3) invallen, instorten. 4) ergens zijn intrek nemen. 5) inkomen, binnenkomen,
van renten e. a. 6) invallen, van gedachten. 7)

Interdict,

Interest,
Interlocutorle,
Interrogatorie,

Intert,

Interval,
Intien,
Inti ts,
Intoe
Intoge,

,
Intreoken,

Intreekinge,
Intricaet,
Introïte,

Introniseren ,

Intrucken ,
Intrnekich,
Intsch.
Intsel.
zw.
Intunen,
Intusscben, -twissohen,
IntWee
Invaert,

INVALLINGE.
ioostmnl.) tegenstand bieden; als znw. tegenspraak,
verzet.

Invallinge , znw. vr. Hetz. als i n v a 1, 2).
Invaren , st. ww. — I. Intr. I) Binnengaan; bin-

nenvaren, invaren; binnenrijden. 2) zijn intrek nemen. 3) zich mengen in een gevecht. 4) hetz. als
i n 1 i g g e n, 2). — II. Trans. In iemand varen, met
eene gemoedsaandoening of den duivel als ondw.
Invaten, inne-, zw. ww. tr. (Spijs) in groote
hoeveelheid nuttigen of stouwen.
Invechten, st. ww. tr. Bevechten, bestormen,
eene stad; als znw., bestorming.
Inventie, -cio, znw. vr. Het vinden van het kruis
van Christus, kruisvinding; de dag der herinnering
daaraan is 3 Mei.
Inventoir, znw. m. Inventaris, boedelbeschrij ving.
Inverlichten, zw. ww. tr. Van binnen (het gemoed) bestralen; ook ais znw.
Inversieden. Hetz. als ins ie den.
Inversoenen. Hetz. als i n s o e n e n.
Invertreden, st. ww. tr. Intrappen, vertrappen.
Investen, zw. ww. tr. i) In iets vastmaken; iet
in sijnre herten i., van vast. 2) in eene veste of
bemuurde stad brengen (van veste), of: vasthouden

YPOCRISIE.
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Inwaert, inne-, -werf, -ward, -wast-is, -wei ts,
-

bijw. Inwaarts, naar binnen; I. roepen, I. drinken.
Inwaren, - weren, zw. ww. tr. Gerechtelijk in
het bezit stellen. — Inwaringe, -weringe.
. Inwassen, st. ww. intr. Groeien in, samengroeien
met.
Inwater, znw. o. Binnenwater.
Ihweeh, znw. m. Binnenweg, weg in een polder.
Inweeh. Hetz. als e n w e c h.
Inwegen, st. ww. tr. Afwegen, eene koopwaar.
Vgl. inmeten.

Inwelten, -welteren, zw. ww. tr. Inwikkelen.
Inwendelike, bijw. Van binnen, innerlijk, in het

gemoed

; innig.

Inwendich, -weindich, -windich, bnw. Inwendig,

innerlijk;

bijw., van binnen, in het gemoed; ook in-

wendichlike.

Invleesehen, zw. ww. tr.; ingevleescht werden,
vleesch worden (van Christus).
Invliegen, st. ww. intr. Naar binnen vliegen;
met kracht of snelheid in iets dringen; van water,
binnenstroomen.
Invlien, inne-, st. ww. intr. In eene stad vluchten.
Invlieten, st. ww. intr. Invloeien, onmerkbaar in
iemand vloeien of komen, myst. term; ook als znw.
Invlietinge , znw. vr. Invloed, onbewuste werking op iemands gemoed.
Invloedieh, bnw. Onderloopende, van land.
Invloeyen, -vloyen. Hetz. als i n v 1 i e t e n; ook
hetz. als b e v 10 e y e n en v 10 e y e n (trans.), over-

Inwendieheit, -windicheit, znw. vr. Gemoed, het
binnenste; gemoedsleven, het leven naar den geest,
het afgekeerd zijn van de wereld.
Inwenken, - vinken, zw. ww. tr. Door wenken
binnenlokken of tot zich roepen.
Inwentelen, -wintelen, zw. ww. tr. Inwikkelen,
inrollen.
Inweren, -weringe. Zie i n w a r e n, -w a r i n g e.
Inwerken, zw. ww. — I. Intr. Van binnen werken, werken op 's menschen gemoed. Inwerkinge.
— II. Trans. Eene stof, in iets werken ; (letters)
op iets aanbrengen.
Inwerpen, - worben, st. ww. tr. i) Naar binnen
werpen. 2) inboezemen, instorten, eene gedachte,
stemming. 3) ingooien, door werpen vernielen. 4)
verwerpen, te niet doen, een koop.
Inwerven, st. ww. tr. Inwinnen, innen; trachten
terug te krijgen.
Inwesen, st. ww. intr. In iem. of iets zijn; als
znw., wezen, aard.
Inweven, st. ww. tr. Inweven, in iets weven.
Inwinden, st. ww. tr. Inwikkelen.
Inwinnen, st. ww. tr. Innen, invorderen; eene
bewijskrachtige verklaring afleggen en daardoor invorderbaar maken. 2) inkrijgen, zich meester maken
van iets. 3) enen i., iem. met rechte brengen in, doen
veroordeelen tot, doen verklaren voor; geen j5oorter

.stroomen.

i. van borchtocht van dootslagen.

-(van vast).

Investigen, zw• ww. tr. i) In iets vastmaken of
vestigen. 2) eene stemming of aandoening, in iemand
:instorten, van God.
Invier, -vierich. Zie invuur, -vurich.
Invitatorle, znw. o. Naam van een kerkgezang,
.dat bij de vroegmis gezongen werd.

— Invloeyinge; ook: invloed.
Invioet, znw. m. i) Het invloeien van water. 2)

onmerkbare
invloed.

en onbewuste werking op het gemoed,

Invoegen, -vuegen, zw. ww. tr. Invoegen.
Inviot, znw. m. Het vloeien der rivieren naar de

zee, uitwatering.

Invlote,

tinge.

- vloot, znw. m. Hetz. als i n v 1 i e-,

Invoer, -vier, znw. m. Het naar binnen, in huis,
in eene schuur enz. voeren of brengen van iets.
Invoeren, -vueren, zw. ww. tr. Naar binnen
brengen.

Involgen, zw. ww. tr. Iem. vervolgen tot in eene

stad.

Invollen, zw. ww. tr. Door vollen krimpen, laken.
Invorderen, zw• ww. tr. Innen, invorderen.
Invouden, -vouwen, zow. ww. tr. Inwikkelen.
Invoudinge, -vouwinge, znw. vr. i) Inwikkeling.
2)

windsel, zwachtel.

Invner, -vier, znw. o. Vuur dat in huis is; Brant

van inviere, tegenover: brand door hemelvuur, den
bliksem.

Invurieh, -vierich, bnw. Gloeiend, inheet; ook
van den geest en zijne werking; vurig, gloeiende
van ijver, blakende van innigheid. — In vurichlike,
-vierichlike.

Inwaden, st. ww. intr. Binnenstroomen, van menschen.

Inwaer, inwaers, bnw. en bijw.; i. doen, bewijzen, waar maken.,

Inwaert -vert, bnw. Binnenwaarts gelegen; die
inwertste tor
te ; als znw., dat inwertste, het binnenste
deel

van iets.

Inwinst, znw. vr. Aanspraak in rechte, vordering.
Inwisen, zw. ww. tr. i) Onderrichten, -wij -

zen. 2) Eene bepaalde woning aan iemand als verblijfplaats aanwijzen, hem gelasten in eene bepaalde
plaats te blijven; enen een goet i., iem. verlij geven
van een leengoed. — Inwisinge, ook: verklaring
bij rechterlijke uitspraak dat men ergens in mag
gaan, „inbanninge".
Inwonen, zw• ww. tr. Inwonen, ergens vast verblijf houden; in hem seleen i., myst. term, in zich
zelven gekeerd en van de wereld afgekeerd zijn.
Inwonende, deeles. bnw. Inwoner; iem. die wel
woont in eene stad, doch er niet het burgerrecht heeft.
Inwoner, -woonre. Hetz. als i n w o n e n d e.
Inwonieh, bnw. Inwonend; mv. znw., inwoners.
Inwoniger, inger. Hetz. als i n w o n e r.
Inwoninge, znw. vr. i) Inwoning, het wonen in
eene stad; woning. 2) het leven in God, het met den
geest wonen of verblijven in het hemelsche.
Inwoonline, -wonelinc, znw. m. Inwoner.
-

Inworpen. Zie inwerpen.
Inwortelen, zw. ww. — I. Intr. Wortels schieten.

Vgl. i n g e w o r t e 1 t. — II. Trans. Wortels doen
schieten, ook in het gemoed, zich (eene deugd) eigen
maken.
Inwriven, st. ww. tr. i) Stuk of fijn wrijven. 2)
enen _ iet i., inpeperen.
jo, io, yo, bijw. (oostmnl.). Hetz. als i e. Altijd,
steeds; in elk geval, vooral, toch.
Yp oeras, znw. m. Hippocrates, de beroemde
Grieksche arts; kruidenwijn, hipocras.
Ypocrjjtschap, znw. vr. Huichelarij, veinzerij.
Ypoerisie, znw. vr. Hetzelfde.
Ió
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Iserijn, bnw i) IJ zeren, van ijzer; iserine schoen„
schaatsen; Z. verken, ijzeren varken, iserine beeste,.
een dier dat, zoódra het sterft, door een ander moet
worden vervangen. 2) krachtig, sterk. 3) hardvochtig,
wreed; onverzettelijk, hardnekkig.
Iserie, znw. vr. IJzerwerk.
Isercleet, znw. o. IJzeren wapenrusting; ook
iserzanser.
Isermael, znw. o. IJzerroest, ijzermaal.

Ypocrite, -cri, znw. m. Huichelaar. veinzer.
Ypoeritich , bnw. Huichelachtig, geveinsd.
Yraudie . Zie h y r a u d i e.
Iris, znw. Een wit edelgesteente.
Irregulaer, -leer, -lier, bnw. Strijdig met den
regel; ook met een kloosterregel; als znw., iemand
die buiten den regel der kerk staat, een ongeordende;
ook: handelende in strijd met een voorgeschreven
regel of orderegel.
Irringe. Zie erringe.
Isebeen, ijs-, znw. o. Heupbeen; heiligbeen.
Isele, isel, znw. m. IJzel. — Iselen. Iselinge,

.

I8erman, znw. m.
die ijzer bewerkt.
Iserne,

isere,

znw. vr. IJzerkruid, verbena.

Iserroest, znw. Hetz. als is e r m a e 1.
Iserproever, jrover, znw. m. Keurmeester van

Isel^ e t.
Iselsteen, znw. m. Steen, gebakken van klei uit

het ijzer.

Iserechare, iserenschere, znw. vr. Schaar waarmede men ijzer vasthoudt dat gloeiend gemaakt wordt.
Isersmit, znw. m. IJzersmid.
Iserenider, znw. m. Stempelsnijder.
Iservona, aseren-, znw. Hamerslag.
Iserwerc, znw. o. IJzerwerk.
Isieh , bnw. IJzig; isige coutheit, vrieskou.
Isonde. Zie gesonde.
Ieop , ysoh, ysofte, znw. vr. Hysop; hysopolie.
Issehen, hikken. Zie g i s s c hen.
Ieee, irs (oostmnl.). Hetz. als ij s.
Issue, issuwe, znw. vr. en m. Hetz. als e x u e.

den Ysel.

-voeln.

Isen , znw. o. Hetz. als i s e r.

in ijzer. 2) hij:

leermenger, znw. m. Hetz. als is e r m a n, I).
Isermine, znw. vr. IJzermijn.

het ijzelen, ijzel.
.,
.
Iselich, bnw. IJzig, kilkoud.
Ise Cic,i bnw. IJselijk, verschrikkelijk. Isellke,

Iaen, zw. ww. intr. IJzen, een killen schrik ge

i) Koopman

Isenagel, znw. m. Spijker van ijs (iets onbestaan-

baars).

Isenbaert, -bart, znw. m. Naam van een vogel,
goudleeuwerik, geelvink (oostmnl.).

Isentrnnt, znw. m. Kerel, vlaamsche boer (?).
Iser e isere, hirer, znw. o. i) IJzer. 2) naam van

voorwerpen van ijzer: a) ijzeren plaat, plaat. b) ijzeren boei, de boeien. c) wapenrusting, harnas. d) het
staal of scherp van de speer, pijl. e) een gereedschap
van ijzer. 1)een folterwerktuig, het gloeiende ijzer
dat bij de godsoordeelen gebruikt werd. g) hoefijzer.
h) een stempel. i) spijker, nagel. Zie ook a r m i s e r,
duumiser, hec-, lasch-, tingel -, lijf-,
hoef-, b r e c-, q u a r e e l i s e r. Verklw. iserkijn.
Iserbitere, znw. m. Ijzervreter.
Iserbrant, znw. Brandmerk.
Isere. Ziei s e r n e.
Iseren, isern. Hetz. als i s e r.
Isergelt, znw. o. Geld door een gevangene te
betalen aan den ambtenaar die hem in boeien sloeg,
en ze hem, wanneer hij in vrijheid gesteld werd,
weer afdeed.
Iserhart, iserne-, -hert, znw. m. Gemeene of
wilde verbena, hardijzer, eene geneeskrachtige plant.
Iserhoet, -huei, znw. m. Het metalen kapje onder den helm; helm.

Iseuër(e), issuemeester. Zie bij e x u e.

Istich, bnw. Wezenlijk, werkelijk bestaand (philos.

term). — Istieheit.

Istorie. Zie historie.
Item, bijw. Het gewone woord waarop een (volgende) post op eene rekening wordt ingeleid. Evenzoo, eveneens; als znw., post eener rekening.
Itoe, itoewaert. Zie i e t o e, -w a e r t.
Itljc, etlijc, vnw. i) Ieder, elk, zelfst. en bijv.
2) ettelijk, menigvuldig.
ItOAWe. Zie g e t o u w e.
Iveren, zw. ww. tr. Iem. vervolgen, verbitteren,
het hem lastig maken.
Ivoere . Zie gevoere.

Ivore -voor, -vore, - voren, -none, -vorien, -usa,

znw. o. Ivoor. — Ivorjn, bnw.; ivortjnbeen,

-tart (ivorentant).

IWe, uwe, znw. Hetz. als ij f, palmboom.
Iwerine, iwert . Zie iewerinc, iewaert.

Iserich , bnw. IJzerachtig.

J.
Jai jae, bijw. i) Ja, als bevestigi.ugs- partikel; ook
als znw., en vooral verbonden met een volgend vnw.,
waarmede het tot eene eenheid wordt; jai, jaei
(— ja hi, spr. , jaai"), jaes, Jaet. 2) ja, ja zelfs, ook,
zelfs. 3) voorzeker, ongetwijfeld, stellig; Jane, dan
niet ? niet ? immers ? toch wel ? ook ja bet. „immers ".
4) althans, ten minste. 5) Ja? wezenlijk? zoo?
Jabo y e, tusschenw. Te drommel, sakkerloot!
Jachhont, -hues. Zie jagehont, -huus.

Jacht, jaget, jaecht, Jackie, znw. vr. i) Het jagen

of vervolgen van iem., vervolging; aanslag. 2) het
opjagen van wild, jacht. 3) het najagen of bejagen
van iets; een evel J. Jagen, een schandelijk doel be
oogen. 4) jacht, snelheid, vaart.
Jachthont, znw. m. Jachthond.

Jacinct, znw. m. Eene soort van robijn.
Jacinctijn, bnw. Lan , jacinct" gemaakt; hemels

-blauw.

Jaer , jair, znw. o. Jaar; verklw. jaerkijn ; Ic

sinen jaren comen, volwassen worden; nu bi fare,
in den tegenwoordigen tijd; in doude J. in den
ouden tijd; oo7:er j., een jaar lang; nu tsjaers, tjaren,
,

van 't jaar; vorejare, verjare, verleden jaar; eervore Jane, voorverleden jaar; ons Heren Jaer, het jaar cijfer; loftel-, schoudel-, schout- (schalt) ; schrickelJaer, schrikkeljaar; eens Jaers, eertijds, weleer; een
liedekijn van eens sjaers, uit den goeden ouden tijd;
een liedekijn van desen jaer, een nieuw liedje; een
goet, salich J.! een zegenwensch; een quaei, droeve,
droevich J., eene verwensching; wal quaet J., wat
duivel! een quaet J. een ongeluk, een ellendeling;
dat j. van graciën, jubeljaar, eeuwjaar; J. ende deck,
,

de gewone verjaringstermijn, een jaar, zes weken en
drie dagen; een geruime tijd.

Jaerbede, znw. vr. De den landsheer toegestane
jaarlijksche belasting.
Jaerbegane, znw. o. Een jaarlijksche lijkdienst
voor de ziel van een overledene.
Jaerboec, -bole, znw. o. jaarboek; ook jae,•-

geschichte (oostmnl.).

Jaercjjns . Zie j a e r s ij s.
Jaerdaeh, znw. m. i) De na verloop van een

jaar wederkeerende dag. 2) tijdsverloop van een jaar.

Jaergan e, znw. m. Hetz. als j a e r d a c h, 2).

JAERGEDINGE.

Jaeredinge a gedinc, znw. o. Naam van eene
terechtzitting; dat j. besitten, het j. houden ; ook
hetz. als g o u w g e d i n g e; ook : eene akte bevattende eene verklaring omtrent hetgeen in het jaargeding heeft plaats gehad.
Jaergel j cs, .lax, bijw. Jaarlijks.
Jaerge1t znw. o. Eene bepaalde som gelds, die
d moet worden of ontvangen wordt,
per jaar betaal
meestal in den vorm van rente of tijns.
Jaergstal, znw. o. De jaren van het menschelijk
leven of van een tijdperk daarvan.
Jaergetide, jaritide, jarichtide, •I ji, znw. o. r)
De op een bepaalden tijd van het jaar wederkeerende dag; de verjaardag van iemands dood en de
kerkelijke viering van dien dag; de mis op dien dag
voor de ziel van den overledene gelezen; des duvels:,
volksbenaming voor: een onweer. 2) de tijd van een jaar.
Jaergulde, znw. vr. Jaarlijksche rente; jaarlijksch
inkomen.

Jaereoeke, znw. m. Een feestgebak of op nieuwjaarsdag of op den verjaardag.
Jaereost, znw. m. Jaarlijksche contributie.
-lang, bijw. Gedurende dit jaar, in dit
jaar; weldra, straks; ook jaerlancmee; als znw., jaar;

Jaerlane,

over twee jaerlanc.

Jaerlije, bnw. Jaarlijksch, van elk jaar, ieder jaar
wederkeerende; ook jaerlijcsch.
Jaerl ^^ cs, fare-, -likes, -lics, bijw. Jaarlijks.
Jaerlike, bijw. Jaarlijks, ieder jaar.
^

Jaerloo n, znw. m. Jaarwedde.

Jaarloop, znw. m. De loop van een jaar, tijds-

verloop, een zeker gedeelte van een jaar.
Jaermael , znw. o. (oostmnl.). Tijd van eenjaar,
bepaalde tijd van een jaar, vooral als huur- en
pachttermijn.

Jaermarket, -maerci, -marci, -merci, -maert,
znw. m. en vr. 'Jaarmarkt, de eens in 't 'aar gehouden markt of mis, kermis. — Jaermaretd aCh, -tol,
geheven van hen die met koopwaren ter jaarmarkt
gaan.
Jaermisge, -messe. Hetz. als j a e r m a r k e t.
Jaerpacht, znw. vr. en m. Jaarlijksche pacht of
huur.
Jaerpensie, znw. vr. Jaargeld, jaarrente.

Jaerreeht, znw. o. Hetz. als j a e r g e d i n g e.
Jaerrente, znw. vr. Jaarlijksche rente; grondrente.

Jaersane,

znw. m. De eenmaal 's jaars plaats
hebbende zingende mis of lijkdienst voor een afgestorvene; hetz. ongeveer als j a e r g e t i d e.

Jaersavont, znw. m. De kerkelijke viering op
den dag voor nieuwjaar; oudejaarsdag.

Jaerschare, - sc/user, znw. vr. i) Tijdsverloop

van een of meer jaren, rij van jaren; vooraf bepaald
aantal jaren, termijn voor pacht, eene verbintenis
enz. 2) jaaroogst, opbrengst van een jaar; de jaar
opbrengst der belastingen. 3) huur, opbrengst-lijksche
van bepaalde goederen die bij termijnen betaald
wordt; ie jaerscharen geven, voor een bepaald aantal
jaren verhuren.
znw. o. Hetz. als j a e r b e d e.
Jaersdaeh, znw. m. De eerste dag van het jaar
(Paaschzondag, Kerstdag, i Januari), nieuwjaarsdag,

Jaerschot,

nieuwe jaersdach.
JaerB ]S, -cans, znw. m. Accijns, die voor een
jaar werd verpacht.

Jaersnacht, znw. vr. Oudejaarsnacht.

Jaerstont, znw. m. en vr. Hetz. als j a e r g e tide.

Jaertal, -tale, znw. vr. (en m.). Tijd van één
jaar, van meer jaren (vooral oostmnl.); tijd waarop
men meerderjarig wordt.
Jaertjjt, fare-, znw. vr. en m. Tijd van een of
meer jaren, gedurende welke eene overeenkomst of
een contract geldt; de jaren der mondigheid. 2)
Hetzelfde als jaergetide, i).
Jaerverste, - vorste, - vorst, znw. vr. Uitstel van
een jaar.

Jaervrede, -verde, znw. m. Vrede voor een jaar,

JAMERHEIT.

275

een wapenstilstand gesloten tusschen bijzondere personen.

Jaerwaerheit, znw. vr. Eene eens in het jaar
plaats hebbende „waerheit" of onderzoek (enquête)
en uitspraak aangaande bepaalde misdaden ; ook
jaerljcsche waerheit.

Jaes, Jaet. Zie bij j a.
Jageamt znw. o. Het ambt van jagermeester.
Jagehont, jaech-, znw. m. Jachthond.
Jagehuus, faech-, jack-, znw. o. Jachthuis.
Jagen, zw. ww. — I. Trans. i) jagen, op-, najagen, vervolgen; ketsen ende j., hetzelfde ; slaen ende:,
iem. nazetten, eig.: nazetten en (als men kan) doodslaan ; j. ende dwingen, dwingen ende j., naar zijne
hand zetten of anders wegjagen, iem. in zijne macht
hebben ; jagen ende vlien, vervolgen en terugwijken;
ook als znw., hetz als jacht ende vlucht. 2) jagen,
jacht maken op wild, ook zonder uitgedrukt object;
te winde j., met windhonden jagen ; ketsen ende j.,
op de jacht gaan. 3) najagen, beoogen, verlangen
naar ; quaet j., slechte bedoelingen hebben ; als znw.,
streven; ook: veroorzaken, na zich sleepen. 4) drijven ; schaei j. ; goei Ie hoef ; enen seent (kerkvergadering) ie °samen j. ; te care f, in de engte
drijven. 5) ten uitvoer brengen, tot stand brengen;
bootscha j. ; ene voere j., orloge j. — II. Intr. i)
Jacht maken, met o1, na, omme; ook : streven naar,
zijn best doen voor. 2) spoed maken, ijlen ; als znw.,
jacht, vaart.

Jager, znw. m. Jager, hij die jacht maakt op
wild.
Jagerande, znw. vr. Vervolging van een vijand,
hardnekkig gevecht.
Jagerhorn, - horen, zisw. m. Jachthoorn.
Jagerspiet, jagers-, znw. m. Jachtspriet.
Jagertabbaert, znw. m. Jachtgewaad.
Jagestede,znw. vr. jachtterrein.
Jaget. Ziej ach t.
Jagewagen, jaech-, jack-, znw. m. Jachtwagen.
Jagewere, znw. o. De bezigheid der jacht.

Jagi11 e, znw. vr. Jacht.

Jacket lac, znw. vr. Wambuis, schobbejak, pantser; verklw. jackelkijn.

Jackeloos, bnw. Zonder wambuis.
Jackeloos, -eus (klemt. op oos), bnw. Jaloersch.
Jacob znw. m. De apostel Jacobus; SinteJacob,
bedevaartsplaats (Sante Jago in Spanje); ISinte Ja cobs gaen; Sent Jacobs weck, de melkweg.
Jacobijn, .fin, -bit, znw. m. Jacobijn, geestelijke van de orde van den H. Dominicus, predikheer.
Jaleye, znw. vr. Gelei.
Jaloers, jaloes, jalous, bnw. IJverzuchtig, ja
ook; het kwade niet kunnende verdragen;-loersch;
belangstellende, van ijver brandende in hetgeen of
voor iem. dien men lief heeft. — Jaloersoheit .
Jaloesie, - lousie, - losie, znw. vr. IJverzucht, ja loerschheid ; ook: edele ijverzucht, edele zorg of belangstelling.
Jalpen (s6de eeuw). Hetz. als gal p e n.
Jamer, jammer, jamber, znw. m. en o. jammer,
rouw, hartzeer, zieleleed; zoowel hetgeen men on
dervindt, als dat wat men iemand aandoet; j. doen,
jammer om zich heen verspreiden. 2) uiting van
jammer of rouw, rouwmisbaar, gejammer, geweeklaag.
3) jammer, oorzaak van droefheid; jamer ende sonde,
zonde en jammer.
Jamerdal, jammer-, znw. o. Jammerdal, tranendal, de aarde, het aardsche leven.
Jameren jammeren, jamberen, zw. ww. — I. Intr.
i) Zielesmart of harteleed hebben. 2) rouw bedrijven, jammeren, weeklagen. 3) met den dat., droef-.
heid aandoen. — II. Onpers. Het doet mij leed; ik
gevoel smart of leed, ik betreur.
Jamerheit jammer- , jamber - , znw. vr. i ) Jammer, ellende, hartzeer, diepe smart; ook: het onheil
dat men over anderen brengt; ook: leedgevoel, deernis. 2) gejammer, rouwmisbaar. 3) oorzaak van groote
droefheid, reden tot jammeren.
,

,
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JESMINE.
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Jamerhertieh,jamrner., bnw. Medelijdend, deernis hebbende, licht geroerd.
Jamerich, bnw. Ellendig, deerniswaardig.
Jamerieheit, jammer-, camber-. znw. vr. i) Ellende, deerniswaardige toestand ; weemoedig ver
een gen.). 2) geweeklaag, gejammer. -lange(mt
Jamerljjc, jammer-, bnw. I) Jammerlijk, deerniswaardig. 2) roerend. — Jamerlike.
Jamersohrel, jammer-, znw. m. Jammerkreten.
Jan, znw. m. Johannes ; Sint Jan, Johannes de
dooper: zijn herinneringsdag is 24 Juni; Sint Jansgeit, pacht die op Sint Jan betaald wordt of vervalt;
Sint jan (Johan) evangeliste, 27 December.
Jangelen, zw. ww. intr. i) Morren, jengelen. 2)
pingelen, sterk afdingen op eene koopwaar.
Jangeler, znw. m. Naam van eene munt, ter
waarde van een botdrager of vlaamsche plak.
Janken, zw. ww. intr. Janken, een klagend geluid maken.
Jarich, jaerrich ; bnw. i) Van dit jaar, van het
laatste jaar, voor één jaar; één jaar durende ; één
jaar oud, jarig. 2) Tot zijne jaren gekomen, mondig.
Jarichtide. Zie j a e r g e t i d e.
Jasmijn, ,lesminne, znw. vr. Jasmijn.
Jaspis, Jasher, jaste, jast, znw. m. Jaspis.
Jawort, - woont, znw. o. Toestemmend antwoord,
toestemming.
Je. Zie ie
Jeeht(e). Zie g i c h t.
Jechten, -inge. Zie gichten, -in ge.
Jechtieh, -heit. Zie g i c h t i c h, -heit.
Yeere, -Were, znw. vr. Hetz. als e r e -(e e r), e r ew e r c (koperwerk).
Jeeste. Zie g e e s t e.
Jegeljc. Zie i e g e 1 ij c.
Jegen s zegen, gegen, voorz en bijw. — I. Voorz.
i) Tegen, tegenover; tegenover, naar iemand toegekeerd, ook vijandig; in tegenwoordigheid van, voor.
2) te gemoet, tegen. ' 3) tegen, vijandelijk; gaen j.,
gericht zijn tegen; strijdig zijn met; staen j., duren
j., bestand zijn tegen; j. een, tegen elkaar; j. een
dragen, onderling vijandig zijn, overhoop liggen ; steken j, zich verzetten tegen. 4) in strijd met; tot
wering, voorkoming, genezing van; -tegen, tegen -in,
tegen -op; j. ,poet, zonder gelukkig gevolg, vergeefsch;
ongelukkig; J'ine j. stoet, verloren moeite. 5) tegen,
van tegen elkaar afstekende kleuren. 6) ten opzichte
van; met het oog op, met betrekking tot, wat betreft;
wegens, om; door; j. die sonne, dat sonneschijn, door
het zonlicht, in de zon; jegens. 7) als uitdrukking
eener betrekking tusschen een persoon en eene werking; sj5reken .; versoenen j., delen ,. (met), spelen
.; keen wachten j. (voor), gruwen j.; helen j., 5aren
_ j.; verdienen y. ( aan), verraden j. (bij), verhoren j.,
vercrigen j (van), huren, cohen, onderkennen j (van),
enz. 8) van het tegen over elkaar stellen of tegen elkaar
opwegen, ruilen van twee zaken; roof ,. roof, brant
j. brant; al j. al setten, aventuren, alles (tegen alles)
op het spel zetten; in vergelijking met; in verhouding tot; jegen (dien) dat, naarmate, naar gelang dat.
9) van tijd, bij de nadering van, tegen io) tegen, op,
van eene werking die tegen iets stuit. ii naast; in
de nabijheid van; bij iem. of iets tegenwoordig; int
boschellzijn, daer sal ic Beker jegen u sin. — II. Als
bijw. i) Tegenover. 2) tegemoet, tegen, vriendschappelijk en vijandelijk; mi es iet ., ik heb een afkeer
van iets; in strijd zijn met, gemenen oorbare f sin,
ook te jegen, jegens. 3) in het eene of andere opzicht.
4) mede, bij begrippen van deden, vergelijken. 5)
naar verhouding, naar de mate. 6) zóó dat iets tegen
iets stuit of aankomt. 7) er bij, tegenwoordig.
Jegenbringen, zw. onr. ww. tr. Tegemoet dra
-gen,
aan iem. brengen.
Jegende. Zie j e gen o d e.
Jegendragen, st. ww. intr. Strijdig zijn met.
Jegendraven, zw. ww. intr. m. d. dat. Te ge.
moet draven.
Jegenen, zw. ww. Zie b e j e g e n e n.

Jegengaen, st

onr. ww. intr. Tegengaan, weer-

streven.

Jegengeset, deelw. bnw. Tegengesteld ; als znw.,

ten jegengesette of ter contrariën, in tegendeel.

Jege4heit, znw

vr. i) Tegenspoed, wederwaar
-dighen.
landstreek.
Jegeninge, znw. vr. Hetz als j e g e n o d e.
st
ww.
intr.
Strijden tegen iem.
Jegenkiven,
Jegenco men, st. ww. intr. Te gemoet komen.
st.
ww.
intr.
Te
gemoet gaan.
Jegenlopen,
Jegenode , egen-, eigen -, -bode, jegende, znw. vr.
Omstreek, het omliggende land ; landstreek.
Jegenprigen, zw• ww. intr. Tegenstand bieden.
Jegenriden, st. ww. intr. Te gemoet rijden, een
vijand.
Jegenrinnen, st. ww. intr. Te gemoet loopen of
gaan.
Jegenrolle, znw. vr. Boek voor de controle van
rekeningen, contraboek.
Jegens, voorz. en bijw. — I. Voorz. i) Ten opzichte van ; van (bij begrippen van ontleening) ; hu 2)

ren ., eojen, ontlenen j.; deen j; dander afgetrocken; aan (als aanduiding van de richting, waarin de
werking zich beweegt) ; lenen, beteren, eerboren f
2) tegen, vijandelijk. 3) tegenover. 4) tegen, voor,
met het oog op; van zalme jeghens de feeste. — Ii.
Als bijw Tegen ; enen jegens sin, vallen.
Jegensake, znw. m. Tegenstander, tegenpartij.
J egenslaen, sege(n) -, st ww. intr. Zich verzetten.
Jegenspoet, znw. m. Tegenspoed, wederwaardigheden.
Jegensporich, bnw. Weerspannig, onhandelbaar.
Jegenspreken , st. ww. intr. Antwoorden.
Jegenstaen, st. onr. ww. intr. Weerstaan.
Jegensteken, st. ww. intr. Een aanval op iem.
doen, ook met woorden.
Jegenstriden, st. ww. — I. Intr. Tegen iern.
strijden, tegenstaan; als znw., tegenstand, strijd. —
II. Trans. Bestrijden, bevechten.
Jegenvaren, st. ww. intr. Te gemoet gaan of
rijden, vijandelijk.
Jegenvechten, st. ww. tr. Aanvallen, aantasten,
bevechten. — Jegenvechtinge.
Jegenwerpen, -worjten, zw ww tr. i) Iets vóór
iets houden, ter afwering van een aanval, bep. het
schild. 2) tegen iets opkomen, Gene tegenwerping
maken. — Jeg enwerpinge, -worpinge.
Jegenworde, - woonde, - roerde, -waerde, znw. vr.
i) Het omliggende land, de omstreken; landstreek.
2) tegenwoordigheid; te (in) jegenworden, tegenwoordig ; ook zonder voorz., jegenworden, -woorden,

- werden.

Jegenworde, -woirde, -wort, bnw. Tegenwoordig.
Jegenwordelike, bijw. i) Op staanden voet,

oogenblikkelijk. 2) tegenwoordig, in den tegenwoordigen tijd; ook jegenwordeljcs, -dichlike, -diehljcs,

Jegenwordieh, jege-, ege-, -werdich, -weerdich.

-woordich, -ordich,. bnw. Tegenwoordig, van tijden
ruimte, aanwezig, ergens bij; ook te jegenwordiclt;
met van, in tegenwoordigheid van; ook van een tijd
die op een verleden oogenblik tegenwoordig was;
van den jegenwoordigen dage, van dien dag (16de
eeuw). -- Jegenwordieheit, jege-, -ordicheit.
Jegenwordige, -werdige, znw. vr. Tegenwoordigheid, aanwezigheid.
Jegenworp, jege-, -woorJ, znw. m. i) Het voorwerp eener werking,• object. 2) het onderwerp der
gedachten.
Jegeordich. Zie j e g e n w o r d i c h.
Jegewelc. Zie i e g e w e 1 c.
Jegewerde, znw. vr. Hetz. als je gen word e, i).
Jehen, nederr. Zie g i e n.
Jena, znw. vr. Hyena.
Jenever en de samenst. Zie g e n e v e r.
Jense. Zie g e n s e.
Jent. Zie gent.
Jerde (fri., saks.). Zie ge r d e (landmaat).
Je§mine - minne. Zie j a s m ij n.

JESOEN.
Jesoen, znw. m. Jezus.
Jesschen. Zie g i s s c h e n.
Jeste. Zie geeste.
Jester jeester (vla.). Hetz. als h e ester.
Josusel, znw. o. Het kind Jezus ; ook : een beeld
?

van het kind Jezus.

Jenehden, Jeucht. Zie j o g e d e n, j o get.
Jeuken, Jeucte. Zie j o k e n, j o o c t e.
Jeweel. Zie juweel.
Jichte i Jichten. Zie gichte, gichten.
Jo (oostmnl.). Hetz. als j a.
Job, znw. m. Een man, wiens geduld groot is,

doch eindelijk uitgeput raakt.
Joachimdaler, jochim-, znw. m. Eene zilveren
munt (oostmnl.).
Jochant, jocant, jagonce, jogonte, znw. m. Hetz.
als jacinct.
Jocht. Zie j o g e t.
Jode, juede, jeude, znw. m. Jood.
Jodenbisschop, znw. m. De joodsche hoogepriester.
Jodenhoet, znw. m. Een spitse hoed met breeden rand.
Joderie, juede-, jeude -, znw. vr. Jodenbuurt; de
Joden.
Jodesch, joodsch, juedsch, jeudsch, bnw. Joodsch.

— Jodinne.
Jodute, znw. Alarm.
Joeste, joesf, juste, znw. vr. Riddergevecht, kamp

neet de speer van twee te paard zittende ridders.
Joesteerspel, znw. o. Wapenspel, steekspel.
Joestement, znw. o. Hetz. als j o e s t e.
Joesten, zw. ww. intr. Kampen in een steekspel,
vechten met de speer. — Joesteren, -eeren. Joesterer, eerre.
Joesterie, znw. vr. Vaardigheid in ridderlijke
wapenoefeningen, ueldenfeiten in een steekspel.
Joesture, znw. vr. Hetz. als j o e s t e. JoestII-

ren. 1osiueren.

Juf, voegw. Hetz. als o f, onderschikkend en ne venschikkend.
Joffrouwe. Zie joncvrouwe.
JO edelije, joochd-, jueged-, juechd-, jeuckd-,
jogetlj , jogeljc, bnw. Jeugdig. — Jogedelike.
Jo 'e en, jeuchden, juechden, zw. ww. intr. jeugdig zijn; passen bij de jeugd; dat juechi wale.
Jogedieh, juechdich, bnw. Jeugdig, frisch; schoon.

Joget, joocht, juecht, jeucht, jouget, joe Ili, jacht,
znw. vr. i) Jeugd, jeugdige
leeftijd. 2) de jeugd, jongelieden. 3) bloei der jeugd;
dartelheid, levenslust; maagdom. 4) genot, zaligheid.

jogede, joochde, juecltde,

s) een jonge man of vrouw, jonkman, jongeling:

jonkvrouw, meisje: ook: jonge getrouwde vrouw;
ook van Maria.

Jogetborne, joocht-, juecht-, -born, -borren, znw.

m. Verjongingsbron.
Jogonte. Zie j o c h a n t.
Joye,joie, znw. vr. Vreugde, genoegen, blijdschap;
die lange Hoye, de eeuwige vreugde; ook: mingenot.
Joyen, soyen, goyen, zw. ww. — I. Intr. Genot
smaken, zich vermaken; vleeschelijke gemeenschap
oefenen. — II. Trans. Hetz. als b r u d e n. -- Joyer,
hetz. als b r u d e r.
JoylyC, jo 7l c, bnw. Vroolijk.
Joyte n , yoyten, zw. ww. intr. Joelen, juilen; ook:
juichen.
Joc,jocke, znw. Grap, scherts; eene onaardige grap.
Joe, juc, znw. o. i) Juk, halsjuk, voor mensch en
dier. 2) span, van trekdieren. 3) gestel of geraamte
van steunbalken; paal, vooral: in het water geslagen
paal. 4) eene landmaat; een morgen, zooveel land
als men met een juk ossen in één dag ploegen kan;
ook: spanbreedte, noodig voor een juk ossen.
Jokelaehtieh, joockel-, bnw. Zoo zijnde dat men
zich gaarne jeukt of krabt.

Joken, joocken, juecken, jocken, jucken, zw. ww.

intr. Jeuken; lust tot jeuken opwekkende; als znw.,
jeukte, jeuk.
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Jokenisse, znw. vr. Jeuk ; ook jokinge.
Jocken, jucken. Zie j o k e n.
Joeken, zw. ww. intr. Schertsen.
Jonken, jucken, zw. ww. tr. i) Bijeenvoegen, ver-

binden.

2)

palen slaan, vooral in het water.

Jockeren (met fra. j. = zj), - ieren, zw. ww. intr.

Tegen iem. of elkander aanbonzen, in een gevecht.
Jookiuge juckinge, znw. vr. Het slaan van palen
in het water, om den stroom te breken.
Joospel, znw. o. Jokkernij, gekheid.
Jocte, jucie. Zie j o o c t e.
Jocweeh, juc-, znw. m. Een weg, waarlangs een
span paarden of ossen gaan kan, landweg.
Jolen, zw. ww. intr. Joelen, juichen.
Jou, bnw. Vrooljk, blijde.
Jolier. Zie juwelier.
Jolj f, znw. Hetz. als j o 1 ij t.
Jolis bnw. i) Vroolijk, opgewekt. 2) galant, van
eene verliefde natuur. 3) schoon, bekoorlijk; aangenaam voor de zinnen; als bijw., keurig.
Jol*t, solijt, znw. o. Vreugde, blijdschap, genot,
genoegen ; ook : mingenot; int j:, voor de aardig
; dat hoge, hemelsche, ewige j., de hemelvreugde.-heid
Jolijt, bnw. i) Opgewekt, vroolijk. 2) galant, verliefd.
Jolise1}iC, bnw. Schoon, bekoorlijk.
Joliselike, bijw. Schoon, keurig.
Jolivieheit, znw. vr. Vroolijkheid, opgewektheid.
Jonde, znw. vr. Genegenheid, gunst. Hetz. als
jonste.
Jonge, znw. m. i) Jonge man, jongeling; verklw.
jongekijn, jongelkijn, jongeljn, jongeskijn. 2) leerling,
kweekeling.
Jonge, znw. o. Jong van een dier; verklw. jon
-gekjn,ol.

Jonge? e,
j

Jongelke

,

loncljc, bnw. Jeugdig, jong.

bijw. Op de wijze van een jong mensch,

onnadenkend.

Jongelinc, znw. m. Jong mensch van beiderlei
geslacht; ook, o., het jong van dieren; een klein
kind, zuigeling.
Jongelincheit, znw. vr. Jongelingsjaren.
Jongen, znw. m. Jongen (16de eeuw).
Jongen, zw. ww. intr. i) Jong worden, verjongen. 2) jongen werpen.
Jonger, -ere, znw. m. i) Jonkman, jongeling;jongen; ktein kind; jong van dieren. 2) leerling, scholier, kweekeling. -- Jongerseháp.
Jong'4s (an -), jongs, jonx, bijw.; ook van jonges
een, op, Yan jongs af.
JO3l C, bnw, i,) Jong, niet oud ; jonge dochter, klein
f o g e w f, zie j o n c w ij f; ut ende jont,-dochter;
als verzain begrip. t; in der. s,aperi., laatst; ten
jonc6ten, te joncst, JOnCSten, hij het jongste gericht
of laatste oordeel.

Jont, znw. o. i) Jong kind, kind; prins, kroon2)jong
ong van dieren; verklw. jorrckijn, joncskijn.
Joncbaert, znw. m. Het eerste baardhaar, dons.
Jonker. Zie j o n c k e r.
Joncfere,joncfer, jonfer, znw. vr. Hetz. als j one
o u w e. Jonkvrouw, ongehuwde vrouw, jong meisje,-fr
juffer; ook: eene getrouwde vrouw van stand; verklw. joncferkijn, jonfer-, meisje, juffertje.
Joneferendaeh, znw. m. Feestdag, gewijd aan
eene heilige maagd.
Joneferljje, .fonfer-, joffer -, bnw. Jonkvrouwelijk,
maagdelijk. -- Joneferljjcheit, -like.
Joncferschap, jonfer-, znw. vr. Maagdelijkheid,
ongehuwde staat.
Jonefrouwe, jont , jonf-, jouf , joff-, juf-,
- vrouwe, -vrauwe, -vrou(w), znw. vr. Ongehuwde
jonge vrouw, jong meisje; meisje van goeden stand;
ook: eene getrouwde vrouw van stand; ook : kamermeisje, kamenier; verklw. joncfroukijn, joncfrouwelijn.
Joncfrouwelije, -heit. Hetz. als j o n c fe r 1 ij c,
.heit.
Jonefrouschap. Hetz. als j o n c f e r s c h a p.

Jonegeselle, znw. m. Jonggezel.
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Joncgrave, jong-, Breve, znw. m. Jonge graaf;
opvolger in een graafschap.
Joncheit, znw. vr. i) Jeugd, jonge jaren; jonkheid; j. driven, de genietingen der jeugd najagen.
2) dartelheid, jeugdige onbezonnenheid.
Jonchere, jong- , - heer, - her, znw. m. Jong edel man, nog niet geridderd adellijk jonkman, jonkman
van aanzienlijken stand; jonker, heertje; jonge meester; verklw. joncherekijn, jonclaeerkijn.
Jonchert, junc-, znw. m. Hinde, jong hert.
Jonehoen, znw. o. Kuiken.
Joncker, yonker, znw. m. Hetz. als j o n c h e r e;
ook: jongere zoon van een edelman; droge jonker,
nar, potsenmaker.
Jonekerie jonker -, znw. vr. De jonkerstand, de
gezamenlijke jonkers in hofdienst.
Jonekerschap, jonker-, znw. vr. Toestand van
jongeren zoon eens edelmans.
Jonekint, znw . o. Jonggeborene.
Joneman, znw. m. Jonkman.
J oncwijf, jong-, znw. o. Jonge vrouw uit den
minderen stand; dienstmaagd; iedere vrouw die voor
loon arbeidt; ook: fabriekarbeidster.
Jonne, znw. vr. Gunst, genegenheid.
Jonnen . Hetz. als go n n e n.
Jonste, -lijc,-ich. Zie gonste, -1 ij c, -ich.
Joodseha jool - , jued - , znw. o. en vr. i) Het
joodsche geloof, jodendom. 2) het joodsche volk.
Joodschelijc, bnw.. Joodsch. — Joodschelike.

Joocsel, znw. o.; ^oocte, j ooctheit, znw. vr.
Jeuk, jeuking, schurftachtige aandoening.
y Jopenbier, znw. o. Bier uit Dantzig. — Jopen -

Jorne y e, journeye, journede, znw. vr. Wapenrok.

Josephs-tranenboom

znw. m. IJspegel.

oste enz. Zie j o e s t e.
Jou, verb. nv , van het pers. vnw. gi.
Jou, bezitt. vnw. Uw.
Jouwe, znw. vr. (friesch). Gift.
Jouweel. Zie juweel.
Jovjjn, znw. m. Jupiter.
JA, verb. nv. van het pers. vnw. gi; julieden.
Ju, bezitt. vnw. U.
Jubee, jube, znw. vr., te, ter jube comen. Zich

onderwerpen (I6de eeuw).
Jubel, znw. m. Groote vreugde, zielsverrukking.

Jnbet znw. o. Galg.

JAbilacie, jubel-, jubul-, znw. vr. Zaligheid, ziels.
verrukking; ook: gejubel.
Jubileerlij c, bnw . Jubelend; God verheerlijkend.
Jubileren, zw. ww. intr. Jubelen, juichen; God
verheerlijken; als znw., onuitsprekelijke vreugde, zinsverrukking.

Juche, -en, znw. vr. Vleeschnat, soep, bouillon.

Jacht, -ich, -icheit. Zie g i c h t enz.
Judascus1 znw. m. Judaskus.
Juechdel 'e, -dich . Zie j o ge d e 1 ij c enz.

Juecht. Zie j o g e t.

Juede enz. Zie j o d e.

Juffrouwe . Zie joncfrouwe.
Jnge, jug'ie, judie, znw. m. Rechter. Jugement,
oordeel; het laatste oordeel ; Jugeren, eer en, oor
-

-

-

deelen, veroordeelen, ook: ter dood.
Juichen, juichten, zw. ww. intr. Roepen,
-

schreeuwen.

Jujube, znw. vr. Jujube.

Jue , jueken . Zie j o c, j o c k e n.
Jucken. Zie joken.
Juckinge. Zie j o c k i n g e.
Juleye, znw. vr. Gelei.

Julep, znw. m. Een verkoelende drank.

Jummermere (oostmnl.). Hetz. als em m e r mere.
Junipere, z nw. vr. Jeneverstruik. — Juniperen -

boom.

June, juun, znw. Ajuin, ui.
dnnfer, junffer enz. Zie j on c fe r e.

Juncture , jonciure, znw. vr. Gewricht.
JIIpe, guje, znw. vr. Wambuis, kiel, van mannen;
japon, van vrouwen.
Jnpeel, znw. o. Kiel, wapenrok.

dopen W. ww. intr. Spotten met iemand.

Japer ?e), znw. m. Nachtuil, nachtraaf; verklw.

juj5erk,n.

Jnpet.n , znw. m. Jupiter.

Jurldlctie, gure-. znw. vr. Rechtspleging..
Juiste, znw. m. Rechtsgeleerde.
Justieie, znw. vr. i) Rechtsspraak, rechtspleging.

2) terechtstelling.

Justicier, znw. m. Een met rechtsspraak belast
of met rechtsmacht bekleed ambtenaar.
Justiciëren, -eeren, zw. ww. intr. Een doodvonnis aan iem. voltrekken.
Juten, juyien, zw. ww. intr. Joelen, juichen.
Jutte, znw. vr. Liefkoozende vorm an Judith.
Juun ajuin. Zie j u n e.
Juust, ,lust, bnw. Rechtvaardig; juist, nauwkeu.
rig; dils j., dat treft.
Juuste, juusi, juyst, bij w. Juist, precies ;juist van
pas, op het juiste oogenblik. — Juustelike.

julisten, zw. ww. tr. Stempelen, ijken, maten.
Juweel, ,louse►eel, jouwel, juwiel, juëel, znw. o. i)
Snuisterij, speelgoed. 2) kostbaarheid, pronkstuk,
kleinood; verklw. juweelkj/n, juwel-, -ken.

Juweelwarer -waerder, znw. m.Schatbewaarder.
Juwelier, ju ier, jolier, znw. m. Handelaar in

kostbaarheden.

Jnweren, - teren, zw. ww. intr. Spelen; genoegen

smaken.

C. (K).
Ca, cae, caeye, znw. vr. en m. Kaai, kade.
Ca, znw. vr. Kerkkauw, torenka, eene kleine
kraai.
•

Cabaret, caberet, cabrel, znw. o. Wijnhuis, drink-

huis, gaarkeuken. — Cabarethouder, Cabarettier.

Cabas, cabaes, znw. m. Mand, hengselmand, kaverklw. cabasekijn.
Cabas, cabbas, cabaes, znw. m.. of o.; sin (den) c.
maken, slaen (uie), winst maken, zich verrijken. —

bies;

Cabassen, Cabasseren,
Cabauwen, zw. ww. intr. Naam van een verbo den (dobbel?)spel. -- Cabauwer
Cabbelen, zw. ww. intr. Kibbelen, kijven — Cabb.elinge.
geld verduisteren, stelen.
.

Cabal, cabele, znw. m. Kabeltouw; ankertouw.
Cabelen, -baer . Hetz. als cave l e n, -baer.

Cabelgaern, -garen, -gare, znw. o. Garen of
touw voor kabels.

Cabeliau, cabbel-, cabal-, cabbelazu, cablau, znw.

m. Kabeljauw.

Cabelianwer, cabbed-, cabella:uwgr, znw. m. Kabeljauwvaarder, - vanger. — Cabeliausehip, -teelt
(vangst).

Caboel, znw . o. Rumoer, leven; twist, oneenigheid.
Cabootse, znw. Een visch met een grootes kop.
Cabuse, cabuus, znw. vr. Voorraadkamer op een
schip, keuken op een schip, kombuis. — Cabuser,
naam van eene soort schepen.

Cabuuscole, cabuys •, -cool, znw. Kabuiskool.

Cache, cachie, znw. vr. i) Vervolging. 2) kaatsveld.
Cachtel, znw. o. Veulen; verklw. cachtelkijn.

baan; baan,
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CADAS.
Cadas, znw. Afval, uitschot.
Cade . Zie c a.

Cade znw. vr. Kade, korstje van geroosterd vet;
van dierlijke lichamen; ook caen, wal vischvet.
Cadet, znw. vr. Jongere zoon; een heertje.

overblijfselen

Cadic,

cae-, caey-,

znw. m. Smalle dijk of kade

langs het water.

"n, znw. m. Nap, schotel.
Cad^
Caech 1 znw. m. Buitendijksch stuk land. Vgl.

,cooch.
Caefvager, znw. m. Schoorsteenveger.
Cagy. Zie c a.

Caeyen, zw. ww. tr. Met keien beleggen, bestraten.

Caecbeen . Zie c a k e b e e n.
Caecharine, znw. m. Van de „kaken" (zie c a-

k e n, 3 de Art.) en het grom ontdane, vervolgens
en ingelegde haring.
Caeesmete, znw. vr. Kinnebakslag.
Caeotonne, znw. vr. Ton voor gekaakte haring
Caeldi je, znw . m. Hetz. als schaar- of schoor--

gezouten

d ij C.

CaelleWen . Zie c a 1 u w e n.

Caelliau , caliau, znw. m. Keisteen.
* Caem. Vgl. c a m i c h.

Caemp, Caenp, Caempjjn . Zie kemp, kemp ij n.

Caep. Zie cape.
Caep elt, znw. o. Bakengeld.
CaeprakeII znw. o. Tapijt, behangsel.

Caepspel, spil, znw. o. Schouwspel.
Caer, care, znw. o., vr. en m. i) Een vaatwerk.
2) korf; bijenkorf; biecaer, immecaer; korf of ben
voor het vangen of bewaren van visch; in enes c.
v allen, iem. in handen vallen; enen in sinen c. hou den, in zijne macht houden. Vgl. m e s c a e r, mest'-

vaalt.

Caer, bnw. i) Lief, dierbaar; als znw., care, caer,
Caren, vriend, vriendin; vr. carinne; verklw. caerkijn.
2) lief hebbend, teder. 3) duur.
Caerde, carde, znw. vr. i) Kaarde, kaarddistel.
2) wolkam, wolkaarde. -- Caerdemaker .
Caerden, Carden, cairden, zw. ww. tr. i) Eene
.stof, met de kaarde bereiden of bewerken. 2) hekelen, doorhalen. — Caerder, Caerdeter.
Caerker, eaerl (e). Zie c a r k e r, k e r f e.
Caerlinc, znw. m. Karoling, afstammeling van
Karel (den Groote) ; verklw. caerlinkin, naam van
eene kleine munt.
Caerliede, : lude, znw. m. Zie c a r lie d e.
Caermen, -lage. Zie kermen, kerminge.
Caerminne, znw. vr. Geliefde vriendin.
Caersohip , znw. o. Vischschuit, schip met een kaar.
Caerse . zie k e r s e.

Caersgaern, -geit, -gieter. Zie k e r s-.

Caerte, carte, znw. vr. Schriftelijk stuk, akte;
handvest; speelkaart, landkaart; hoeve, pachthoeve
<in Limburg).

Caerten, zw. ww. intr. Kaartspelen.
Caertenare , carlenaer, znw. m. (limb.). Rentmeester, opzichter over rentegevende eigendommen;
ook eaertmeester, - meister.
Caerts p el, znw. o. Kaartspel.
Caes. Zie c as e.
Caes znw. o. en m. Geval; ongeluk, ongeval;
tuintje.
geluk, for
Caesbane, case-, kese-, znw. vr. Bank op de
markt, waarop kaas verkocht werd en welke verpacht werd.
Caeshuus, znw. o. Huis of gebouw aan eene
kaasmarkt voor het bewaren van kaas.
Caescamer, oaeserame, caesmarot , caes-

corf caesnap (kaasvorm), caessticker (kaaskooper), caestaerte (-tarie) ; caesvat (kaasvorm).
Cae-sticker, znw. m. Kasteker, kaaiwerker.
Caetsbane, .baen, znw. vr. Kaatsbaan.
Caetsbal, znw. m. Kaatsbal; ook: caetsebolle
(16de eeuw).
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Caetse, znw. vr. i) Vervolging van een vijand;
jacht op een wild dier, van een wild dier op een
mensch. 2) kaatsbaan ; eindpaal, worp van een bal;
veld. 3) baantje, winstgevende bezigheid.
Caetsen, zw. ww. tr. Kaatsen, balslaan. Vgl.
k e t s e n, vervolgen. — Caetser, Caetshuus (speel

-huis),Caetpl.

Caf, znw. o. Kaf, korenhuls, zaadstroo ; iets dat
waardeloos is ; niet een (cleine) caf, niet een (dein)
caefkijn, niet het minste, niets hoegenaamd ; niet
twee cave, niet van enen cave, hetzelfde.
Caffa, znw. Eene zijden stof.
Caffoor, cafoor, znw. o. Komfoor, vuurpan.
Cafeoen, znw. o. Schoorsteen, schouw; Cafcoensteen, schoorsteenmantel (?) ; Cafeoengelt .
Cafsae, znw. m. Een zak met kaf gevuld ; dik.
buik.
Cage. Zie c a e c h.
Cage, cagie, znw. vr. Kooi, gevangenis.
Ca h orsjjn, cahoors n, caor•cijn, cauwer•sijn, znw.
m. Woekeraar, geldschieter; vr. caltorsine.
Caitijf enz. Zie keitij f.
Cajaeke (spr. cazjacke), znw. vr. Overkleed met
wijde mouwen, mantel.
Cacabo, kakebo, znw. m. De ketel waarin een
misdadiger gekookt werd; de hel, het helsche vuur.
Caead(r)u1, znw. m. Helledraak; eig. krokodil.
Cake, caec, znw. vr. Kaak, kinnebak, wang; mv.,
mond; hoofd.
Cake, hake, caec, znw. vr. ; caec, znw. m. Schand paal, schandzuil met een breed bovenvlak, waarop
misdadigers te pronk werden gezet; o, die cake setten, staen (zeer zeldzaam an den caec).
Cakebeen, deed - , znw. o. Kakebeen.
Cakeibont, znw. o. Bonte opschik.
Cakel(e) caeckel, znw. (nederr.). Kachel. — Cakeloven (16de eeuw).
Cakelen, hekelen, zw. ww. intr. Kakelen, snappen, snateren. — Cakelinge.
Caken, caecken, zw. ww. — I. Intr. Snappen.
babbelen (16de eeuw). — II. Trans. Enen c., iem.
uitschelden; iet c., iets afkeuren.
Caken, zw. ww. tr. Op eene kaak of schandzuil
te pronk zetten.
zw. ww. tr. Ilarinc c., de haring ver duurzamen door met behulp eener insnijding
nsnijding bene
den linker kieuw of „kaak" een deel van het
inwendige te verwijderen.

Cachuus, Cacken, Cacstoel.
Calabre 2 znw. vr. Muts van Calabrisch bont.

Calachtieh, call-, bnw. Snap-, babbelachtig. —

Calachticheit.

Calamel, Zie calmel.
Calament, znw. vr. Wilde polei, kattekruid.
Calamer, -meer, znw. o. Schrijfgereedschap, ook:

inktkoker.

Calander, znw. vr. Stofglanzer, eene soort van
Calander, znw. m. Korenworm.
Calander, -dre, znw. vr. Eene soort van leeuwerik.
Calander, znw. o. t) Eene broederschap of gees-

mangel.

telijk

gild;

ook calande, calende ;

Calandehuus .

- broeder . 2) een feestmaal van eene dergelijke broes

derschap; slemppartij, uitgelaten vroolijkheid. —
Calanderen, zich aan luidruchtige vroolijkheid over geven.

Calanderaer, -draer, znw. m. Glanzer, hij die
of glad maakt.
Calange, call-, -laenge, -laettye, -lainge, znw. vr.

stoffen glanst

i) Eisch in rechte, aanspraak; ook: een onrecht -

matige eisch of vordering; tegenspraak, aanmerking;
onrechtmatige inbezitneming, geweldenarij. 2) twist,
oneenigheid. 3) last, overlast, moeilijkheden iem. aangedaan door hem in rechte te betrekken; berisping,
scherpe vermaning. 4) rechtszitting, plechtige vergadering ; ook: kerkvergadering.

Calangeren, calaeng-, ealeng-, calleng-, -eet-en.
-ieren, zw. ww. tr. i) Iem. aanklagen, een eisch ir, rechte
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tegen iem. instellen, eene boete van iem. vorderen.
-t) iets opeischen, als eigendom reclameeren, aan
iets maken. 3) iem. in bescherming nemen,-sprako
voor hem opkomen. 4) berispen, bestraffen ; iem. hekelen ; tegen iets opkomen, ook in rechte.
Calangeringe, caleng-, znw. vr. Eisch, aanspraak;
eisch in rechte, vordering, eisch tot boete ; de akte
waarin de eisch is vervat. 2) het bemoeilijken van
iem., het aandoen van overlast.

Calangierer, •gierre, -gierrere, znw. m. Eischer

in rechte, aanklager.

Calant, caland, clant, znw. m. i) Hij die bij een
-

bepaald persoon zijne winkelwaren koopt; klant. 2)
gezel, jong mensch; snaak, kornuit, klant.
Caleedone calcid-, znw. m. Eene soort van topaas,
een blauw- of groenachtige edele steen.
Calchiede, -den. Zie cautsiede, -den.

Cale, cael. Zie c a 1 u.
Calende, calande. Zie bij c a 1 a n d e r.
Calendier, -drier, calengier, znw. o. Kalender,

kerkelijke almanak ; lijst, naamlijst; lijst van de stukken in een proces, dienende als grondslag voor den
inventaris.
Calf, znw. o. i) Het jong van het eene of andere
groote dier; het jong van eene koe, kalf; domoor,
onnoozele bloed. 2) dwarslijst, dwarshout, balkstuk,
bij timmerlieden. — Calfshovet. -voet . Calf-

vleesch, -start; Calfsch.
Calfvel, znw. o. Kalfsvel; bereid kalfsvel, perkament; ook naam
kalfsvel geschreven.

van sommige verordeningen, op

Caliant, znw. m. Keisteen.

Calich (h)eit, 'znw. vr. Kaalheid.

Calijt, znw. o. en m. Praalbed, draagbed; rustbed, bed van een aanzienlijle persoon.
Cale, znw. m., o. en vr. i) Kalk. 2) krijt; het
krijt waarmee men iemands geldelijke verplichtingen
opteekent. — Calcberner , -dobbe (kuil waarin men

kblusscher), -man, - put
(kal
(dit), - mate, - meter, - oven, - sijs, - steen, - voe -

kalk bluscht) ; - lesscher

der (een voer kalk).
Calken, kelken, zw. ww. tr. Met kalk bestrijken.

Calcoen, znw. m. Paardenhoef; de neergebogen
achtereinden of punten aan de hoefijzers; omgebogen ijzer, ijzeren haak.
Calculeren, zw. ww. tr. Berekenen, in rekening
brengen.

Calle , znw. vr. Naam van verschillende vogels;
klappei, babbelaarster; liefje; snol.
Calle, znw. vr. Goot, afvoerbuis voor water.
Galben, zw. ww. — I. Intr. i) Spreken, praten;
over iets spreken, ook in eene vergadering; als znw.,
gepraat; iemands woorden. 2) babbelen, snappen,
klappen; als znw., gesnap, beuzeltaal. — II. Trans.
i) Zeggen, vertellen, verhalen. 2) uitbrengen, verklappen . — Caller, Callinge, Callich.
Calmel, calamel, znw. m. Rietstengel; suikerriet.
Calmjjn , kelmijn, calamijn, znw. vr. Kalmijn,
galmei, zinkspaath.
Cain, eig. cale, cael, bnw. i) Kaal, zonder haar,
zonder veeren; kaal, berooid, arm; van een dijk,
zonder voorland; bloot, ontvleescht; als znw., een
kaalkop. 2) kaal, poover, armelijk; caellewe Prosenten.

Calua,ert, caluwaert, znw. m. Kaalkop.
Caluheit, caluwe-, cael-, znw. vr. Kaalheid.
Calumme. Zie co1omme.
Caluwe, znw. vr. i) Kaalheid, kale plek. 2) aardkorst, bovengrond.

Caluwen, calewen, caellewen, zw. ww. tr. i)
2) uitplunderen, kaal maken; der lieder

Kaal maken.

borsen eaellewen.

Caluwich, -heit. Hetz. als c a 1 u, -h e i t.
Calven , zw. ww. intr. Een jong werpen; kalven.

Calverdarm, -huut, -vel; caiverjjn.

CaM, camme, camb (carne), znw. m. en vr. Kam;

vo^olkam ; weverskam; kam aan een kamrad; brouwerij, waarschijnlijk naar een op een kam gelijkend
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ijzer, waaraan de brouwketel hing; kam van eer:
dier, helmkam ; kam op een strijkinstrument.

Camahu, camahieu, came/lu, carniu, gamaiu, znw.
m. Een in relief gesneden edelgesteente met twee
verschillende kleuren, camee.

Cambreye, cambree, znw. vr. Kameraadschap,.

span.

Cambret, znw. m. Kroeg, gaarkeuken.
Cambuuscole . Hetz. als c a b u u s c o 1 e.
Cameel, caméle, cdmel, kemel, znw. m. Kameel,
kemel. — Camelsroet , -ruet (kameelsvet) . Cameel -

driver.

Camecate, camme-, cameaíe, -e,aét, camj5caet,
camecas, camocate, znw. o. Zijde met goud doorwerkt,.
ook : een .kleedingstuk van die zijde vervaardigd. —
Camecatijn, bnw .

Camelaer, -ler. Zie c a m e r a e r.

Cameleon, eamelionie, gamaleon, znw. m. Kame-

leon, eene soort van hagedis.
Cameloot, camme-, -lot, -laut, znw. o. Eene stof
van kemelshaar gemaakt.
Camenade. Hetz. als k e m e n a d e. Kamer; ook:.
slaapkamer.

Cameneye, znw. vr. Een voor stookplaats beoven. Zie k e m e n e y e.

stemd gewelf,

Cameniere . Hetz. als c a m e r i e r e.
Cameraer g -are, -aeri, camenare, eamelare, ca-

meler,

znw. m. i) Kamerheer, - dienaar. 2) schat-

bewaarder, thesaurier ; een stedelijk ambtenaar belast
met het geldelijk beheer; overste c., ledige (leege) c.,
C. van den sac, c. van der penne, te Utrecht.

Cameramt, znw. o. Het ambt van „cameraer.''
Camerboee, znw. m. en o. Een boek met rechtsvoorschriften, dat

in eene raadkamer berust.

Camerbrant, znw. m. Brandstof voor een kamerhaard.

Camerdore, camere -, -dure, znw. vr. Kamerdeur.
Camere, camer, znw. vr. en m.; verklw. ca1ner-

kijn. i) Gewelf; stookplaats; zoldering; verdieping..
2) kamer met stookgelegenheid; slaapkamer; ter cameren gaen, in de binnenkamer, de eenzaamheid
gaan; schatkamer. 3) gevangenis; die donker c., een
zonder licht; schuur, loods; woonhuisje,-kerhol
woonhuis; pothuis, kelder, winkeltje; bestekamer;
Ier cameren gaen; ook: cleine camere; bloei ier cameren gaen, bloeddiarrhee hebben; ontlasting, stoelgang. 4) raadkamer, schepenkamer. 5) al wat een

aanzienlijk persoon voor zich zelf (kleeding, maaltijd
enz.) noodig heeft. 6) ameublement; gordijnen en
tapijten voor eene slaapkamer; draagbed. 7) het
deel van een vuurwapen, waarin de buskruitlading
komt te liggen, de kamer; ook: de achterste holte in de bus, waarin de werpsteen ligt. 8) afdeeling,
bepaald gedeelte, van water en land; van eene bepaalde soort manschappen.
Cameren, zw. ww. tr. In eene camere" brengen ; turf cameren.

Cameresse . Hetz. als c a m e r i e r e.

Cameret, eamerret, znw. vr. en m. Wijnhuis,
— Cameretier, Cameret ster.

herberg, gaarkeuken.

Camerganc, znw. m. Stoelgang, ontlasting; uit.
Camergesinne, -gezin, znw. o. Kamerbedienden.

werpselen.

Camer g ewant, znw. o. i) Kleederen of doek
behoorende tot de schatkamer of kostbaarheden van.
een aanzienlijk persoon; ook: hetgeen van dien aard
op eene reis wordt meegenomen; beddegoed.
Camerhangel, znw . m. Haak of hengsel voor eene
-kamer.

Camerhure , -huyre, znw. vr. Kamerhuur.

Camerië . Hetz. als cameriere.

Cameriere, - rier; cameniere, znw. vr. Kamervrouw, hofdame; kamenier; ook camerierster.
Camerjoncfrouwe, joffrouwe, znw. vr. Kamerdienares.
Camercatte, znw. vr. Bijzit.

Camerelaringe, znw. vr. Terechtzitting door den

CAMERCNAPE.

CANON.

bisschop in zijne kamer gehouden ter behandeling
van zaken, meestal in hooger beroep:
Cameronape, - onecht, znw. m. Kamerdienaar.
Camercoop, znw. m. (friesch, drentsch). Een in het
geheim gesloten, niet behoorlijk aangekondigde, koop.
Camercrone, -croon, znw. vr. Lichtkroon, luchter.
Camererant, -cruyt, znw. o. Welriekende kruiden, waarmede een kamervloer werd bestrooid.
Camerlingage. Hetz. als came rlincgelt.
Camerlinc emer-, hemmer-, cammer-, znw. m.
i) Kamerdienaar, kamerheer. 2) schatbewaarder,
thesaurier. 3) hoorige of halfvrije van eene bepaalde
klasse, wiens opbrengsten kwamen ten bate van
's heeren „kamer". Vgl. c o o r m i e d i c h.
Camerlinegelt, znw. o. Hetgeen de nieuwe leenhouder of leenvolger den heer verschuldigd was,
wanneer een leen door overeenkomst (wandelcooj)
of door overlijden (sterfcoop) in andere handen overgi ng
Camermaget, znw. vr. Kamerdienares, kamenier.
Camermeester, znw. m. Bestuurder der kamerinkomsten of geldmiddelen, ontvanger.
Camerpot, znw. vr. Kamerpot; verklw. camerJolgen.
Camerreeht, znw. o. Wat in de schepenkamer
als recht wordt uitgesproken of geldt.
Camerspel, znw. Eene soort tooneelvertooning,
hetz. als esbatement.
Camersuster, znw. vr. Geestelijke zuster die met
eene andere dezelfde slaapkamer heeft.
Camertiende, znw. vr. Tiende, gestort in de
„kamer" of bijzondere schatkist van den heer.
Cameralagen, znw. m. De wagen die op reis
de vorstelijke „kamer" (kleeren, zilverwerk enz.) ver

-voerd.

Camerwant. Hetz. als c a m e r g e w a n t.
Camerwarer., -waerder, -waerre, ook: -waerde,

znw. m. i) Kamerbewaarder, - dienaar, -heer, deurwachter- 2) bediende in de schepenkamer, deur waarder.
Camerwijf, znw. o. Kamervrouw, kamenier.
Camfer, canfer, znw. m. Kamfer.
Camhout, znw. o. Hout van een kamrad.
Camich, bnw Met „caem" bezet, beschimmeld.
Cam]n, Camille. Zie comijii, camo mill e.
Camiu. Zie c a m a h u.
Cammaker znw. m. Maker van wolkammen.
Cammen, dammer. Zie kemmen, kemmer.
Camomille, camille, znw. vr. Kamille.
Camoos, znw. o. Gemsleder.
Camore, znw. m. Kameel; of gems (?).
:

Camp cam

e ot anj5kijn,

znw. m. Kamp, akker: verklw.

-ken, camj4ekijn,
cam
e. a.

Camp (carob). Zie cam.
Camp, hennep. Zie c a n e p.
Camp, cambt, kemJt, znw. m. Kamp, strijd;

tweekamp; in enen cam gaen, ook hetz. als
Campaensch, bnw. Landelijk, veld-.

j o e s t e.

Campang e, j5anje, -fpaenge, -aen e, -panie, znw.

vr.

Veld, vlakte.

Campo. Hetz. als k e m p e.
Campeet, znw. m. De eed aan den tweekamp
voorafgaande; gerechtelijke bewijseed.
caníft-, kemp -, bnw. i) Hachelijk,
Campeli
verwoed, van een gevecht. 2) camjelike voorde, uit claging tot een tweekamp.
Campelike, bijw. i) Hachelijk, gevaarlijk. 2) In
of met een gerechteljken tweekamp; enen c. groe.
ten, aens-j5 reken, iem. tot een tweekamp uitdagen.
Campernoele, -lie, znw. o. Paddestoel.
Camperwonde, znw. vr. Eene zware wond van
Bene bepaalde diepte of afmeting, waarvoor men een
gerechtelijken tweekamp verlangen mag.
Campings, znw. vr. Wedstrijd, kampstrijd.
Campioen, kemp -, kimt -, znw. m. Kampvechter,
hij die in een gerechtelijken tweekamp voor iemand
optreedt', voorvechter, verdediger.
Campl e* s. Zie cap 1 ij s.

e
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Campreeht, znw. o. Het bij gerechtelijke tweekampen geldende recht.

Campsehilt, znw. m. Schild voor den gerechte lijken tweekamp.
Campsier, znw. m. Wisselaar.
Campspel, znw. o. Kampstrijd.
Campvast, bnw. Tot een kamp verplicht of gerechtigd, zich tot het voeren van een tweekamp ver
hebbende.
-bonde
Campvecht, camhe-, znw. m. Kampstrijd. --Campvechten, - vechter -vechtinge.
Campwort, - voort, znw. o. Uitdaging tot een
tweekamp.

Camscherp er, - scheerder, znw. m. Hij die kam men scherpt, bestemd voor de lakenweverij.
Camtant, znw. m. Naam van een (verboden) wapen.
Camuus, camas, camels, bnw. Met een platten
neus; als znw., potsenmaker, hansworst.
Camwolle, znw. vr. Afval van wol.
Canael, znw. o. Kanaal, waterleiding.
Caneeleren, cansel-, cancell-, canselgeren, zw.

ww. tr. Doorschrappen, uitschrappen ; doorscheuren,
vernietigen.

Cauceleren , cancel-, canselgeren, zw. ww. intr.

Wankelen,

op het vallen staan.

Caneellier, cancelier ,
-

canselier, -aer, znw. m.

van eene canselarij, uitvaardiger van regeeringsoorkonden en grootzegelbewaarder.
Cande , znw. vr. Eene plaats waar men kennissen
heeft en bekend is.
Candeel, *valdeel, znw. Een warme en zachte
drank.
Candeeldach, znw. m. De dag die volgt op dien,
waarop men een trouwfeest of huwelijksmaal heeft
Hoofd

gegeven.

ndelare, -aer, znw. m. Kandelaar; ook: kroonCa
kandelaar, luchter.
Candi, candy, znw. Kandijsuiker.
Canebeen, caen-, znw. o. Borstbeen.
Caneel, caniel, celnel, znw. m. Waterloop, bedding, kanaal.
Caneelboom, znw. m. Kaneelboom.
Caneelstake, canele., znw. m. Pijpkaneel.
Canefbeen, znw. o. Luchtpijp, borstbeen; misschien ook: kakebeen.
Canele, caneel, cneel, znw. m. i) Riet, pijpriet;
niet een c., geen rietje, niet het minste. 2) kaneel;
een pijp kaneel.
Canep, eanneJ, caenj5, caem,P, camj, kennejb,
kennebe, kemp, znw. m. Kennep, hennep. -- Ca.
nepsaet.

Canepijn,

caenjb-, cae,nb-, kennej5-, hesnJ-, -en,

bnw. Hennepen, van hennep gemaakt.

Canesie , canisie, canosie, *canonesie; ook canonicsdie, -nzncsdie, znw. vr. Kapittel van kanunniken;
.

geestelijke broeder-

of zusterschap; het kapittelhuis.

Canevas, caenne-, cani-, fas, -vets, - vaets, znw.

o. Kanefas, grof uit hennep vervaardigd linnen.
Caneve, znw. vr. Kaak.
Canfer. Zie c a m f e r.
Cangant, cangeant, znw.. Stof met een weerschijn.
Cangel, znw. m. Schenkel, 'dijbeen (? limb.).
Canjn. Zie conijn.
Cab is, •znw. m. Eig. hond; ook als scheldwoord,
hetz. als k e i t ij f.
Canis, znw. m. Korf, mand, mars.
Canker, cankere, znw. m. en o. Kanker; kan.
kergezwel; een woekergezwel. -- Canlerpuust.
Cankeren, zw. ww. intr. Kankeren; invreten,
voortvreten.
Canno, can, znw. vr. Kan; verklw. cannekijn,
-ken; vercojen miller canne, iets met wijnkoop, dus
met zekere formaliteiten, verkoopen. -- Clannegie-

ter, -hure, -maker.
Cannesmac, -worp, znw. m. Worp met eene kan.
Canon, canoen, conoen, znw. o. Regel, richtsnoer;
ook: een boek waarin regels voor kerkelijke diensten
of geestelijke orden geschreven zijn, wetboek.

CARDEN.
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*Canonesie. Zie can es i e.

Canonic, eanoonc, canoenc, canuenc, znw. m.

Koorheer; domheer, kanunnik; een geestelijke die
lid is van een kapittel en als zoodanig eene prove
of prebende geniet; vr. canonikersse, stiftsdame,
- vrouw.
Canoniseren, -eeren, zw. ww. tr. Heilig verklaren.

Canoniosdie, -ninxdie. Zie- c a n e s i e.
Canse, cans, znw. vr. Een gelukkige worp bij het

dobbelspel; een gelukkig toeval.

Cause, znw. vr. Maat, cadans.
Cant, znw. m. i) Kant, zijde, rand; grens; oever;
cant tegen cant staende, overeind staande tegen elkander; de ontstoken rand vleesch om eene wond,
schilferachtige zijde van een gekwetst lid ; rand,
lijst; aen den cant van, bijkans; van cante stelen,
van kant maken of helpen; van hoeke ie cante, van
den eenen hoek naar den anderen, naar alle kanten
of richtingen; als omschrijving: der werelt cant, de
wereld; der edelheit cant, zielenadel. 2) streek,
landstreek. 3) stuk, brok, homp, vooral van brood.

Verklw. cantkjn, -ken.
Cant, znw. m. Zang, kerkzang; zangstem ; ook: eene
bepaalde wijze van zingen, bovenstem; ook cantum.
Cant, bnw. Scherp, hoog van toon.
Cant, bnw. Hetz. als con t, bekend.

Canteel, znw . m. en o. i) Uitstekend deel van

iets, kant, rand. 2) uitgetand metselwerk op stads en burchtmuren, borstwering, tinne, kanteel ; ook:
de omloop op een toren.
Canton, zw. ww. tr. Aan een kant leggen, apart

houden.
Canter, znw. m. Zanger, voorzanger in den kerkelij ken koorzang; vr. cantersche.
Cantertoase i -kese, znw. vr. Komijnekaas.
Cantestaf, znw. m. Naam van een (verboden)
wapen.
Canthout, -holt, znw. o. Kanthout, timmerhout.
Cantike, canteke, znw. m. Gezang; bep.: het

Hooglied.
Cantilene, -leine, -lein, znw. vr. Lied, gezang.
Cantoor, contoor, -oir, znw. o. Gesloten kast voor
het bergen van papieren en waarde, een stuk huisraad.
Caorsjjn. Zie cahorsijn.
Caos, znw. m. Chaos, baaierd.

Cape, caep, znw. Baak, signaal, vuurtoren.
Capeel , caAbeel, camel, znw. m. Krans, ook als
hoofdversiersel.
Capel (klemt.

op ca), verklw. cahelkijn. Zie c a-

pelle.

Capelette, znw. vr. Kruidnagel.

Capelier, cakell-, camJ -, znw. m. Kapelaan.
Capellaen , cappell - , cahelaen, cablaen, znw. m.

Een geestelijke die aan eene kapel is verbonden;
die den pastoor in de uitoefening van zijn ambt behulpzaam is; ook ca^ellaer, cabellelaen.
Capelle, ca^J-, cdj5el, znw. vr. Kleine kerk zonder sacramenten, bedehuisje; verklw. capellekijn, cabelkijn ; huisje, gebouwtje, kluis; de gezamenlijke
geestelijken van een bisschop. — Capellemeester,
opzichter over eene kapel.
Capellenvogel, znw. m. Vlinder; ook coAbelle en

dennenvogel (.pellen ) ; verklw. cabellekijn.

Capelrie, caj5ellerie, znw. vr. Stichting ter bezoldiging van een kapelaan; capelrielant, capelle camp, uit welker opbrengsten zij werd gevonden.
Capement, znw. o. Kapwerk, bekapping.
Capon, zw. ww. intr. Kijken naar, staren op,
turen. — Caper.
Caper, znw. m. ' (?). Kap, kaper.
Caper, znw. m. Kapper, de bloesemknop van den
kapperboom.
Capestander, -stant, znw. m. Kaapstander, staand
windas.

Capiteel, znw. o. i) Kapiteel eener zuil. 2) hoofd-

tuk.

Capitein, cabetein, caaiieinre, znw. m. Hoofdman,
aanvoerder, bevelhebber. — Ca iteinsehap .
Capitol , ca tittel, ca i^i - , cafetel, znw. o. i) Kapittel, hoofdstuk ; ook: hoofdstuk (of passage) uit de
Heilige Schrift, dat bij de mis wordt voorgelezen. z)
de artikelen of hoofdstukken waarin eene wet of verordening is verdeeld. 3) de vereeniging van kanunniken ; de door hen en ook door kloosterlingen gehouden vergadering ter bespreking en bestraffing der
vergrijpen tegen den kloosterregel; c. leggen, eene
vergadering van geestelijken bijeenroepen; stemme,
vois int C. hebben, eene stem hebben in een kapittel
van geestelijken; generael c., eene gemeenschappelijke
vergadering van verschillende capittelen ; vergadering
van afgevaardigden uit verschillende kloosters; cleine
c., eene vergadering van geestelijken of kloosterlingen
uit eene bepaalde dioecese; mv., huis of zaal waarin
kapittel gehouden wordt; ook cafri(t)telstede, - knus.
Capitol ca^iittel, znw. o. Het capitool te Rome.

Capitelaer, cabitulaer, caaittelaer, znw. m. Lid
Capitelen, caj5iltelen, zw. ww. — I. Intr. Kapittel

van een kapittel.

eene zitting houden van het kapittel. — II.
Trans. Iem. de les lezen, hem kapittelen.

houden,

Capiteltiende, znw. vr. Tiende op te brengen

aan een kapittel.

Capitulaer, bnw. Of : met versierde of geïllustreerde hoofdletters, óf : in hoofdstukken verdeeld;
een missael ca iitulaer ; waarsch. ook als znw., een
boek waarin de hoofdletters versierd zijn; ook caftilularjs, cabitelarjs.
Lapleder, znw. o. Leder voor kappen van laarzen.
Capljj s, ca^ljis, camel Js, znw. o. Hardnekkig
gevecht, bloedbad.

Capmesse, -mes, znw. o. Hakmes.
Lapoen, eaj boen, cajbbone, caaune, cahuyn, znw.
o. Kapoen, gesneden haan; verklw. caboenkijn, capt oen- ; arme cahuyn, arme stakkerd (t 6de eeuw).
Capoensteen, znw. m. Kapoensteen, een edel
gesteente.
Cáppaert, znw. Iemand met een kap op; kloosterbroeder.

Cappare . Hetz. als capper en caper. Vrucht
van den kapperboom.
Cappe r cap, znw vr. i) Kap, mantelkap; monnikskap, nonnekap; verklw. cajbjekijn. 2) kap, deksel
van iets, des hemels ca if e ; bovendeel, kruin, top.
Lappel znw. vr. Hetz. als c a p e 11 e.

Cappellette. Zie c ape 11 e t t e.
Cappen, zw. ww. tr. Kappen, klein snijden.
Cappen, zw. ww. tr. i) Eene kap opzetten. 2)

op iets zetten.
Capper, znw. vr. Hetz. als caper en c a p p a r e.
Caprieorne, znw. m. Steenbok.
Capriool, -oel, znw. m. Ree.
Caproen, bij vorm van c a p o e n.
Leeroen, cajbjbroen, caaruun, cajbruyn, znw. m. t)

een bovenstuk

Kap, hoorddeksel van mannen en vrouwen; muts;
monnikskap; mantel met kap; den c. afstriken, afsteken, afdoen, lichten, de muts afnemen; eajbroensvoeder, voering voor een kaproen; verklw. caj5roenkijn;
kap voor een jachtvogel die afgericht wordt. 2) kapje,
overtrek, hul; ook van de voorhuid.
Caraet t coraet, craet, crail, znw. o. Gewicht van
edele metalen.
Caradrius, een vogel. Zie c a 1 a n d e r, 3de Art.

Caracter, znw. Tooverschrift, -teeken; letter-

teeken.

Carbeel . Zie corbee1.

Carbonkel, - bankel, znw. m. i) Karbonkel, hoog

robijn. 2) roode puist, karbonkel. — Carbon -rode-

kelsteen.
Carcey .

Zie

k e r s e y.

Carcereren, caerc-, zw. ww. tr. Kerkeren.

Cardamome, cardomome, znw. o. Eene specerij,
waarschijnlijk paradijszaad; ook greinnaradijs.
Carde, Cardeel . Zie caerde, cordee1.
Carden . Zie c a e r d e n.

CARDEWAEN.

Cardewaen, - waaier . Zie c o r d e w a e n, .a n i e r.
Cardinael, cardenael, kerdinael, bnw. Voornaam,
hoofd- ; ook cardinaelsch ; als znw., kardinaal Car dinaelschap.
Cardriver, carre-, znw. m. Voerman.
.

Care,bnw. Zie e a e r. i) Bemind, lief. 2) met een
gen., zuinig op, op iets prijs stellende ; als znw.,
vriend, vriendin; beminde, liefje; verklw. caerkijn.

Care, znw. o. Hetz. als c a e r , o.

Care, znw. vr. Kar, wagen met twee wielen.
Careel, carreel, znw. m. i) Tichelsteen, gebakken
steen. 2) pijl, schicht. Vgl. q u a r e e 1. — Careel -

steen.

k e r l e.
Carene, znw. vr. Eene vasten van veertig dagen,
eene boetedoening.
Carel. Zie

Carent . Zie c o r e n t.
Carich, bnw. Zuinig, spaarzaam; gierig, schriel;
als znw. carige, vrek Caricheit, Carichlike .
Carina carijn, carrjn, carren, znw. o. en m.(?).
Wagen, fourage-, transport-, troswagen; als verzamelw., legertros, legertrein. -- Carjnpert, -wagen.
Carina znw. vr. i) Eene vasten van veertig
.

dagen. 2) pijn, smart; smartgevoel en de uiting er
van; lichaamspijn, zieleleed.
zw. ww. tr. Kwellen, pijnigen.

Cannon,
Carinne, znw. vr. Vriendin.

Carlot, znw. m. Wagen, reiswagen.
Cantate, tael, znw. vr. i) Liefde, christelijke
-

liefde, liefde van en tot God, liefde tot den naaste;
bi c., bij de liefde Gods; in c-n, om godswil. 2)
christelijke liefdadigheid; een werk der barmhartigheid; liefdegave, aalmoes. —
-tich,
liefdadig, liefderijk
.
znw. m. Halssnoer van edelgesteenten.
enz. Zie k e r k e r.
Carker,
. Zie k e r l e.

Caritateljie,
. Caritatieheit, Caritatelike
Carkant,
carkar,,
Carle
Carliede, -lude, znw. m., mv. van c a r m a n, kar

voerman, karrevoerder.
-reman,
Carmen, Carmisse. Zie k e r m e n, k e r m i s s e.
Carmer, caerrner, kermer, znw. m. Karmeliet,
naam van een lid eener monnikorde.
Carmijt, znw. o. Gekerm, lawaai.

Carnacioen, znw. vr. Hetz. als inc a r n a c i o e n.

Carnael, bnw. Vleeschelijk, zinnelijk.

Carneel, kerneel, carpel, kernel, znw. m. en o.
Pit van eene vrucht, merg; verklw. carnelekijn, carnellekijn ; de pit of het merg van iets, de diepe zin.

Cannier,
Carnier, znw. o. (?). Scharnier, hengsel.

znw. o. Kuil waarin lijken begraven
werden; beenderhuis, knekelhuis.

Carnmele. Zie kerneme1c.
Carno f f el, - noufel, - nofels, znw. m. Netbreuk,

liesbreuk.

Carolus(gulden), znw. m. Naam van een gulden,

geslagen

door Karel den Stoute.

Carpaudine .

Zie

crap a u d i n e.

Carper, carjbe, znw. m. Karper.

Carpiteel, znw. o. of m. Een stuk goed van eene
grove stof en bewerking, vloerkleed.

Carne, kerre, car, znw. vr. Kar, tweewielige

wagen; verklw. karrekijn, -kin, -ken; de stadskar,
waarmede het koren naar den molen en het mout
naar de brouwerij werd gebracht; ook: het daar voor betaalde geld. ---

(carliede

),

Carreman, Carreliede

Carrenloon, -weeh; Carrepert, -recht

(tol geheven van doorrijdende karren), - tolle i Car -

retier = Carrevoerer (-voerre, karrevoerder, kar reman).
Carral, carl, znw. vr. Vlas.
Carren, zw. ww. tr. Met eene

kar vervoeren,

karren.

Carren, intr. Zie k e r r e n.
Carruke, caruke, znw. vr. Gedroogde vijg.
Cars -. Zie kers - .

Carst, znw. Hak, houweel (nederr.).
Carstáenge. Zie c a s t a e n g e.

Carsnfel .

Zie casufe1.
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CASTELRIE.

Carteel, caert-, keri-, znw. m. Borstwering, bolvan een muur. - Carteelen , ww.,

werk ; tinnen

Carteelinge, het bouwen van eene vestingmuur.
Cartelen, kerlelen, zw. ww. tr. Kartelen, uit

Cartier . Hetz. als q u a r t i e r.

-tande.

Caruke, carruke, caroke, znw. vr. Wagen, vrachtwagen.
Carveel, znw. m. Karveel, klein en snelzeilend
schip voor de haringvangst.
Carvi, znw. vr. Karwij, komijn.
Cas. Zie casse.
Cas, znw. m. Geval, zaak ; wat iemand aanstaat;

cas, naar mijn zin, in mijn belang.
Cas, casse, bnw. Netjes, geschikt, keurig; wakker,
flink (nederr.).
Case, kese, caes, kees, znw. m. en o. Kaas. —
Casebane, caes - (op de markt); Casecorf, Casenaar mijn

penninc, belasting op te brengen aan den landseer voor den afkoop van kaas ; Casesteen, steen
voor het persen van kaas, Casewei, wei, hui. Zie
caeshuus, -camer, -crame, -marct, -nap,
-sticker, -taerte, -vat.
Case, znw. vr. (fri., drent.). Vechtpartij ; in cli^j5e
ende case, in eene kloppartij.
Casele, easel, casule, znw. vr. ; ook casugle en
casule, znw. vr. Kazuifel, priesterkleed, misgewaad.
— Casuubnakige (wvla.).

Casenbroot, uit case ende brool, de leus eener
oproerige beweging tegen het eind der i .5de eeuw;
ook : die beweging zelve.
Carpel. Zie kerspel.
Casse, cas, znw. vr. en o. Kist of kast voor bergplaats van reliquieën; de ark des verbonds; lijkkist
voor een heilige; geldkist; bewaarplaats van visch;
gevangenis, kast.
Cassea, znw. vr. De welriekende schors van een
oosterschen boom.
Cassel, casselrie. Zie castee1, castelrie.
0

Cassenaer, znw. m. Bedelaar, bedelmonnik; hij
die met „reliquieën-cassen" rondgaat, om er den
kost mede te verdienen. Vgl. m u u 15 t o t e r.
Casseren, - eergin, zw. ww. tr. Buiten werking
stellen, iets; afdanken, iemand.
Cassidone cassedonie, znw. m. Hetz. als c a 1-

cedone• Cassidonien, - fin, bnw., uit een calcidoon vervaardigd.
Cassie, znw. vr. De vrucht van den cassieboom.
Cassiede. Zie c a u t s i e d e.

Cassine, znw. vr.; cass n, znw. o. Deur -, vensterkozijn; vensterluik, tralieraam; venster; paneel,
lambrizeering; steenen raam of rand, nis ; iets waarin
iets anders sluit; ook: het affuit van een stuk

geschut.

Cassioen, cassoen, znw. m. Gebroken suikerbrood,
lompsuiker.
Cassioen, znw. m. Snoer, koord, snaar.
Castaenge, carst-, kerst -, - lange, - tanie, znw.
vr. Kastanje; niet twee c-n, niet het minste. — Cas taengeboom, -panne; castaengier,

kastanjeboom .

Caste, cast, znw. vr. Korenschuur; magazijn.
Casteel , castèl, caslele; ook eástel, cdíssel, znw.
o. en , m. i) Versterkt huis, slot, burcht; castelen (of
borge) in Sbaniën, luchtkasteelen. 2) versterkt of
verschanst gedeelte van een schip ; achtercasteel ;
tojcasteel. 3) vesting; vlek, opene plaats, kleine stad;
verklw. casteelkijn.
Castelein , castellein, castelain, znw. m. Slotvoogd, burchtvoogd, burggraaf; vr. casteleine, caste-

leinige (wvla.).

Casteleinschap, znw.

vr.

en o. i) Ambt van

den kastelein. 2) gebied van den kastelein.
Casteleren, zw. ww. tr.; deelw. bnw. gecaste leert, gekanteeld, als de tinne of trans van een gebouw met kanteelen voorzien (in de wapenkunde).
Castelet, znw. o. Klein kasteel, fort; ook sasstelet (sastelet).

Castelrie, casselrie, zn^v. vr. Ambt, waardigheid
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of leen van den kastelein, kastelenij. 2) het gebied
van den kastelein, burggraafschap.
astien, caestiën, ook : castigen en casliden, zw.
ww. — I. Trans. i) Iem. leeren, vermanen, onderrichten, terecht wijzen ; iet c., voorhouden ; met eene
zaak als ondw., iem. aansporen, bewegen ; als znw.,
het voorhouden van het goede, vermaning, zede preek; onnoodige praatjes, sermoen. 2) onder handen
nemen, onderhouden, berispen ; iem. eene straf of
boete opleggen ; als znw., berisping. 3) tuchtigen,
door straf tot verbetering brengen ; zich zelf kastij den ; als znw., tuchtiging, straf. 4) kwellen, pijnigen,
martelen. 5) in bedwang houden, het vleesch, de
zinnen; ook : het door een ander gestichte kwaad.
6) met God als ondw., iem. beproeven ; aan iem. beproevingen, rampen toezenden. 7) prediken, het woord
Gods; leeren, prediken, leerstellingen, ook kettersche.
— II. Intr. Het evangelie prediken; als znw., prediking. — III. Wederk. z) Zich zelf eene waarheid
voorhouden, zich spiegelen aan iem. (bi enen). 2)
zich -verbeteren. 3) zich wachten.
znw. vr. i) Preek. 2) waarschuwend
voorbeeld.
casiidinge, castigginge, znw. vr. i) Berisping. 2) kastijding. i) kwelling, marteling.
-tiement, -tidement, znw. o. i) Leering, vermaning. 2) berisping. 3) kastijding, tuchtiging. 4) afschrikkend voorbeeld.
Castreren -eeren, zw. ww. tr. Van teelkracht
berooven.
znw. m. Gesneden ram.
Zie costume.

Catter, -ie. Zie ketter, -i e.
Catteribbe, cattenrebbe, znw. vr. Katterib; benaming van een voorwerp van ijzer.
Cattijn, ca/ten, bnw. Katten- ; c.. vel, kattevel.
Cattinne, znw. vr. Hetz. als c a t t e, i).
Cauchie enz. Zie c a u t s i e.
Caufoor, znw. o. Komfoor.
Cause, cauze, znw. vr. i) Oorzaak. 2) reden, grond;

Castl atle,
Castiïnge,
Castiment,

Castroen,
Castume.
Casnfle, -soffde, carsufel, corsufel, casugele, casule, znw. vr. Hetz. als case 1 e.
Canute, znw. vr. Schuurtje, loods.
Casuulmakige, znw. vr. (wvla.). Kazuifelwerkster.
Cataloge, znw. m. Lijst, register.
Cataracts, znw. vr. Waterval, -vloed; sluis.
Cataracts, chateract, znw. Grauwe staar; cataract.

Catarre. Zie caterre.

Cataste, znw. vr. Folterwerktuig.
Cateile, cateele, cateil, eatteil, cal/eel, ca/el, znw.

o. i) Stuk vee, een jong veulen (vgl. c a c h t e 1);
als verzamelw., vee, levende have. 2) een roerend
goed; mv., have, roerende goederen; verklw. cateil.
kin, catelkijn, mv. cateilkine, inboelije, boeltje.
, bnw.; c. goet, roerende goederen van
allerlei . aard.
Catel, znw. o. Eene kleinigheid, nesterij.
znw. vr. KettiLg, keten.
Zie coter.
-ere, znw. m. i) Kater. 2) naam van den
duivel; scheldwoord, een duivel, gemeene kerel;
ook: wellusteling. 3) naam van een oorlogswerktuig.
znw. m. Pr5viandmeester, spijsbezorger.
znw. m. Naam voor eene bewerking
van laken.
Galarol, catrolle, catrol, znw. m. Katrol,
schijf.
catarre, znw. vr. Zinking, gevatte koude
{C
op een der leden van het lichaam.
Zie keitijf.
-znw. m. Achterbuurt eener stad.
Zie cautsiede.
cat, znw. vr. r) Kat; verklw. cattekijn,
catkin; ook van eene heks. 2) een beweegbaar schut dak waarop de blijde staat; een werktuig om stee
-ne
te slingeren.
znw. m. Iemand die voor geld met
katten vecht (?).
znw. o. Mica.
-munte, znw. vr.;
znw. o. Kattenkruid.
znw. 0.; enen metten c. leiden, iem.
honing om den mond smeren.
znw. m. Staart eener kat; ook naam
eener bloem; niet enen c., niet het minste, geen zier.

Catellic

Caténe,
Cater.
Cater,

Cater,
Catermnlen,
- _Caterol,
,aterre,
_CatjjÍ.
Catrep el,
Catside.
Catte,

Cattenbiter,
Cattengout,
Cattenmente,
Cattenseel,
Cattenstaert,

Cattencruut,

grond van veroordeeling, schuld. 3) zaak, rechtszaak.
Casseren, - eeres, zw. ww. intr. Eene actie instellen.
znw. vr. Brandijzer; het branden van,
woeden, in de heelkunde.
Cautie, znw. vr. Borgstelling, borgtocht.
znw. vr. i) Hetz. als c a u t i e. z)
schuldbekentenis, schuldbrief.
zw. ww. intr. Zekerheid geven, borg
stellen.

Cautérie,

Cautio en,
Cantioenen,
Cautsie, cautsiede, -side ; katside, ketsië, cauchie,

- chiede ; cassië, -eie, -lede, calsië, -slede ; kelchiede,
znw. vr. :) Bestrate of geplaveide weg, straatweg,
steenweg; straatsteen, kei. 2) straatgeld, straatbelasting; ook cautsiegelt.
meester, opzichter over een straatweg, steen,

-

-tol.

Cautsieën,
siër,
Cauwe,
Cauwe,
Cauwe,

-- Cautsieloon, -maker,
-

-leden, causieden, hek/deden, calceyen.
zw. ww. tr. Bestraten ; intr., straatmaken.
-sieder, cauch-, cals -, ketsiër, straatmaker.
cauw, znw. vr. Kauw, kleine kraai.
cave, znw. vr. Kaak, kinnebak; ook
muil, bek.
couwe. Vat, fust. Zie c uwe.
Lauwen, zw. ww. tr. Kauwen; herkauwen, overpeinzen. Vgl. Gouwen.
Hetz. als c a o r s ij n (c a h o r s ij n).
cawetter. Het ml. van c a u w e ts t e r; ook waarschijnlijk in de bet.: koppelaar, souteneur.
cawetster, znw. vr. Kwaadspreekster, lasteraarster.
caw-, cuw-, -woirde, -worde, - warde,
znw. vr. Pompoen, kauwoerde, kalebas, kolokwint;
ook: flesch.
znw. vr. Hetz. als c a f. Kaf, stroo; een
strootje; en dooch niet een cave.
znw. vr. Schoorsteen, schouw.
Hetz. als c a b e 1.
cavele, znw. vr., m. en o. i) Lot, loting;.
noodlot, lotsbeschikking. 2) een door het lot bepaald
deel of afdeeling; deel, aandeel; aandeel in grond,
in landsbezit, het door het noodlot aan iem. aangewezen deel; afdeeling; dijksvak, hoefslag.
znw. m. Kaak, van mensch en dier; kieuw,
van visch.
hnw. Verdeelbaar.
znw. m. Eene akte van boedelscheiding; ook cavelcedule.
znw. m. Dag waarop geloot wordt.
zw. ww. --I. Intr. Loten, het lot werpen. -- II. Trans. z) Loten om iets, bij loting verdeden of toewijzen; ook : toedeelen. 2) onderscheiden;
nauw letten , op iets, iets in het oog houden; oor
achten, schatten; beoordeelen, tot een punt-deln,
van besprek maken, onderzoeken; uitwijzen, die
redene cavelt ende wijst; ramen, berekenen, begrooten.
znw. m. Rotgezel.
znw. vr. i) Loting, het loten. 2) lotsbedeeling. 3) deeling, verdeeling. 4) beslissing; een.
beslissende strijd. 5) raming van kosten, begrooting,
taxatie.
Zie c a v i l l a t i e.
zw. ww. tr. i) Die ere c., de eer, zijne
eer ophouden of bewaren. 2) begrooten, ramen, berekenen. 3) beslissen.
zw• ww. tr. Van kaf ontdoen of zuiveren.
znw. vr. Hol, gat, spelonk; het achterste.
misschien hetz. als c a r v a n e.
Hetz. als c o v e n s t e d e.

Cauwersijn.
Cauwetter,

Cauwetster,
Cauwoerde,
Cave,
Cave
Cavei.
Cavel,

Gavel,
Cavolbaer,
Cavelbrief,
Caveldach,
Cavelen,

Cavelgeselle,
Cavelinge,

Caveljatie.
Caven,

Caven,
Caverns,
Caverns,
Cave(n)stede.

-- Cant-

CAVESTEDE.
Cavestede, znw. vr. Plaats waar kaf en stroo
bewaard werd.

Cavetster. Zie cauwetster.
Cavle, znw. vr. Hok, hol.
Cavillatie, cavell-, znw. vr. Spitsvondige rechtsgrond, chicane.
Caville r znw . vr. Enkel.
Cavinge, znw. vr. Begrooting, berekening of ra
onkosten.
-mingva

Cable. Zie c a u w e.

Cawetster . Zie cauwetster.
Kebbelen . Zie kibbelen.
Kebbich, bnw. Overvloeiende van, rijk aan

(nederr.).
Bede, heden, kedene, znw. vr. Ketting, keten
(oostmnl.).
Kedel, kidel, keel, znw. m. Kiel, wijd en kort
overkleed.

Kedel, znw. m. Kiel (?), een groot schip.

Keder, znw. m. (friesch). Hetz. als s c h o u t e te.

gedinge n keïnge,znw. vr. (friesch). Bekendmaking,
weet. -- eden, bekendmaken.
Koe, ke, key, basterdvloek, uit „Christus ".
Keefs -. Zie k e v e s-.
Keel. Zie k e d e l en k e l e.
Keelberch, znw. m. Halsband, halsketting.
geelgat znw. o. Keelgat; ook: halsgat aan klee-

•dingstukken.

Keelsiecte, znw. vr. Keelziekte.

Keer, kere, znw. m. i) Draai, wending; bocht,
draai in een weg; keer doen, omwegen zoeken, aan
eene vervolging trachten te ontkomen; de loop der
hemellichamen, kringloop. 2) einde; Bonder k., on-ophoudelijk, altijd. 3) verandering, veranderlijkheid;
.den h. doen, veranderen; van den wind, keeren;
Bonder k., onveranderlijk, onverbiddelijk, standvastig;
onvoorwaardelijk, in elk geval. 4) lotswending, lotgeval, lot. 5) richting, koers, streek; uien (buien)
keer (keere) : a) verbijsterd van schrik. b) bedwelmd,
in zwijm, ook als gevolg van slaap en dronkenschap.
c) buiten zich zelven, zinneloos; dwaas, onverstandig;
b. k. bringen, werpen, slaen, maken; b. k. stam,
zijn; Bonder k., zonder koers, buiten zich zelf. d)
buiten zich zelf van toorn, woedend. e) buiten zich
zelf van radeloosheid, wanhopig. f) met eene zaak
als ondw., van den rechten weg of de gewone maat
afwijkende. g) b. k. steken, stooten, achteruit of achteraf zetten. 6) gang, reis, weg; sinen k. doen van
enen, van iem. heengaan. 7) keer, gelegenheid; in
den (dien) kere, . bij die gelegenheid, toen; beurt;
ten (metten) k., op zijne beurt, van zijn kant; terug.
8) wijze van doen, handelwijze; wijze, manier; mv.,
manieren, ook: ridderlijke manieren; in allen, tallen
here, op alle manieren, in alle opzichten, volkomen;
in, bi, met, van (ne)genen keere (keer), op geenerlei
wijze, volstrekt niet; in inenigen kere, in vele opzichten; in, met enigen here, op eenigerlei wijze ;
van nenegen kere, allerlei. 9) weg of gelegenheid
om iets te doen. io) list, streek; eene lage of verachtelijke daad; nuk, gril, luim. ii) bedoeling, strekking. 1 z) toestand. 13) bekeering. 14) terugkeer; den
keer doen, geven; in here werden, comen ; ten kere
gaen ; hem ten kere Betten, doen, maken, terugkeeren.
15) het keeren of afwenden van een stoot, slag of
.steek. z6) middel van verweer tegen een eisch.
Keerbesem, -bessent, znw. m. Bezem.
Keerden, zw. ww. tr. Hetz. als keren, vegen.

Keergereetsehap, -reitscltaa, znw. o. Het eene

-of andere werktuig om te vegen, bezem.
Keerl. Zie k e r 1.
Keerli e, bnw. Beweegbaar, beweeglijk; k. ende
wendelrjc . -. Keerlij eheit , beweegbaarheid; ook:
beweeglijkheid, handigheid.
Keermesse n keerne . Zie kermisse, kerne.
Keerquaet, znw. o. Vuilnis; uitvaagsel.

Koerse. Zie k e r s e.

Keersliede, -lode, znw. m. mv. Scheidsrechters.
Keeshorde, -camer a -corf. Zie c a e s-.
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geest , znw. m. en o. ; keeste, znw. vr. De pit,

merg, het fijnste, de bloem van iets; ook van een persoon, een uitgelezene ; den loghen keest, Christus;
als verzamelw., de bloem.
Kef we, znw. vr. Bedrieglijk praatje.

Kefschen . Zie k e v e s c h e n.

Kogel, znw. m. i) Keg, wig. 2) kegel, pop in het

kegelspel. 3) kei.

Kegelaer, znw. m. Kegelspeler; ook: naam van
een krijgswerktuig, kei -, steenwerper; ook : eene machine die vuurpijlen werpt in eene belegerde stad.
Kegelbane, -schole (kegelbaan) ; Kegelen.

Kegelsteen, znw. m. Keisteen.

Ke ,r ge, znw . vr. Kegge, ijzeren wig.

Kei, kay, znw. m. Keisteen ; ook in uitdrukkingen,
die de bet. hebben van: malen, ijlhoofdig zijn (16de
eeuw).
Kei ,keye, znw. Basterdvloek, uit „Christus."
Kei. Zie ca (c a y).

Keyaert, znw. m. Zot, dwaas (16de eeuw).
Keyen, zw. ww. intr. Met een steen naar een
doel werpen (een spel).
Kei znw. m. Hetz. als k e g e 1, 1) en 2).
ne. Hetz. als k e g e lb a n e.
Keilba
Keilen, zw. ww. intr. Hetz. als k e g e l e n; ook
benaming van een ander spel.

Keimlen. Zie k e m m e n.

Keiser , keser, znw. m. Keizer; verklw. keiserkijn,
nietige keizer. — Keiserdoem (keizerlijke waardigheid), - crone, -Tike; Keiserinne ( ook van Maria;
eene geliefde), Keiserlljc , -like.
Keiserllnc, znw. m. Keizer, iem. van keizerlijke
af komst.
Keisermaret, znw. vr. Naam van een dobbel-

spel. — Keisermareten.

Keiserpeer, znw. vr. Naam van eene fijne peer;

ook keiserinne.

Keiserrecht, keisers-, znw. o. Het recht van den
keizer uitgegaan; ook het Corpus Juris (van keizer
Justinianus),.

Keisersehilt, znw. m. Naam van eene munt,

geslagen door Lodewijk van Beieren.

Keisersdach , znw. m. Een termijn van uitstel.
— Keiserscleet, -roede; keiserstat.
Keisot, bnw. Stapelgek.

Keisteren, zw. ww. tr. Hard bakken.
Keisterlinc, znw. m. Naam van eene soort hard

gebak.

Keitijf, cait^f, cai f, ketijf, kettiif, bnw. i) Krijgsgevangen, gevangen; beroofd of verstoken van (met
den gen.). 2) ellendig, rampzalig, zoowel van een
lichamelijken als een geestestoestand, van zijne zinnen of bewustheid beroofd, buiten zich zelven. 3)
nietswaardig, ellendig.
Keitijf enz., znw. m. i) Een (krijgs)gevangene;
k. versenden, in ballingschap zenden. 2) een ongelukkige, rampzalige; stakkerd, stumper, tobber; ook
van de ter helle verwezenen; van dieren ; als uitroep: ik (mij), ongelukkige! In het bijzonder: a) iem.
die in een treurigen lichaams- of geestestoestand
verkeert. b) iem. die aan het noodige gebrek heeft.
c) de uit een zedelijk oogpunt zwakke, de zondige
mensch. 3) een nietswaardige, een ellendeling; een
heiden. — Keitivinne.
Keitivel jc , cait-, cat-, bnw. Ellendig, rampzalig.

-- Keitivelike.

Keitivich, coil-, cat-, bnw. i) Krijgsgevangen
gemaakt. 2) ellendig, rampzalig. 3) nietswaardig,
nietig, van zaken. 4) nietswaardig, zedelijk verdorven . 5) koudbloedig. — Keitivieheit .
Kekel, kehelé, znw. m. IJskegel, ijspegel.
Kekelen, zw. ww. intr. Kegelen. — Kekelinge,

het kegelspel.
Kakelen , zw. ww. intr. Hetz. als k a k e 1 e n.

Keker, lecher, znw. Eene soort van erwt; drikanle en/ten s. kecheren (nederr.).
Kekeren, zw. ww. intr. Stamelen, stotteren.
gelde, znw. vr. Hetz. als c o u d e.

KELDER.
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]Kelder, keller, kelre, znw. m. ; ook kelnare, heldenare, kellenare, -aer, znw. m. Kelder; herberg,
wijnhuis ; onderaardsche kerker. Verklw. kelre(s)kijn,
kelnarekijn.
Kelnaredore (kelre) ; -hure.
Kelderen, kelleren, kelren, zw. ww. tr. In den
—

kelder bergen, kelderen.
Kelderie, kelrie, znw. vr. De zorg voor de mond
een klooster.
-behoftni
Kelderleeuwe n kelre., -lewe, znw. m. Baas in
het drinken.
Kelderwarer, kelre-, -waerre, znw. m. Keldermeester, in een klooster, opzichter over het eten en
drinken ; vr. kelderwaerster.
gele, keel, belle, znw. m. en vr. i) Keel, hals;
verklw. keelkijn ; hangen bi der kelen. 2) muil of bek,
ook van een dier. 3) overdr.: a) bergpas. b) het nauw
van een aalkorf. c) buis waardoor een vijver van
water wordt voorzien. 4) stem, geluid; ene lange k.,
een lange adem.
gele, keel, znw. vr. en o. Rood, in de wapenkunde.
gele, keel. Hetz. als k e d e l (e). Kiel.
Kele , keel, znw. o. Scheplepel, pollepel.
lelebant, znw. m. Halsband, van een hond.
ge1C keelc, kelec, belie, kilc, kelct, keelei, znw.
m. Kelk, drinkbeker; miskelk.
Kelegat, keel-, znw. o. Keelgat.
Keien, zw. ww. tr. Iem. de keel afsnijden, doorboren of dichtknijpen, iem. kelen;• iem. ruïneeren.
][ellen zw. ww. intr. (oostmnl.). Koud zijn, vriezen. — 1é11in e, pijn door koude.
Kellenare. Zie kelnare.
Kelnare. Zie k e 1 d e r, ook de samenstellingen.
Selnare, kellenare, znw. m. Keldermeester, opzichter over de voorraadskamer, vooral in een klooster; ook: bestuurder van de inkomsten van een
klooster; vr. kelnarinne, kelnersche.
belnaren, zw. ww. tr. Hetz. als k e 1 d e r e n.
Kelre, kelrie. Zie kelder, kelderie.
$eitohie. Zie cautsie.
loiter, znw. m. (oostmnl.). Wijnpers. — biteren, Helterboom (de stang waarmede de wijnpers
in werking werd gebracht).
Kemben, kimben. Zie k e m m e n.
Kernel, kerneel, znw. m. Kameel; k. cursael,
cursarjs, dromedaris. — $emelinne, bemelsch ;
Kemeijager (kameeldrijver), Kemelshaer, -hari j n, - haren.
bemenade, camen-, kimmen -, kemmen-, kenvin -,
kemn-, znw. vr. i) Kamer met eene stookplaats ;
kamer. 2) hofstede, boerenwoning; woning.
lemeneye j znw. vr. Stookplaats, oven; schoorsteen; ook keminel.
belener. Zie cameraer.
Kern@rline. Zie camerlinc.
Kammen, keymen, kenven, kimmen, (kernben),
kimben, zw. ww. tr. Kammen, het haar, wol. —
Kommer(e), bemmerse, wolkamster.
Kerrjjn, kimmijn, znw. o. Gebit, stang.
Kemp. Zie canep.
Kempe, kemp, kimbe, keimjte, znw. m. Kampvechter, kampioen; strijder; gehuurde vuistvechter,
voorvechter; ook van eene vrouw; ook kern/er.
lelnpe, keinft, znw. vr. Bijzit. — Kemjekini,
kim,P -, kenhl -, bastaard.
Kempen kimften, canajben, zw. ww. — I. Intr.
Een (gerechtelijker) tweekamp met iem. voeren;
tegen iem. kampen in een tweegevecht; strijden,
vechten. — II. Trans. Iemand in zulk een tweegevecht bestrijden; ook: er toe uitdagen of noodzaken.
Hemp3jn, kernben, bnw. Hennepen.
gemp Toen, kiinh-, canzb-, znw. m. Kampioen;
voorvechter, beschermer.
$empt. Zie c amp.
belaster, znw. vr. Hetz. als k e m m e r s e; ook

kemsierige.

Kemw olie, znw. vr. Kamwol.

KENNISSE.

bene, znw. vr. Reet, spleet, barst.
bene, keen, znw. vr. Vaas, kruik, kan.
genen, zw. ww. intr. Kiemen, ontspruiten.

Kenitjo, kenne., kin-, kent -, kente-, bnw. i) Kenbaar, herkenbaar. 2) bekend, openbaar, duidelijk;
cont ende k. ; k. doen, maken; die kennelike armen;
kenloc maken, ook: bewijzen, in rechte. 3) merkelijk,
aanmerkelijk, in het oog vallende, belangrijk. 4) act;
zijne bewustheid hebbende, bij zijne zinnen zijnde..
benlijoheit, kin-, znw. vr. r) Bekendheid, openbaarheid. 2) act., kennis, het weten of met iets bekend zijn; dat wat iem. weet of kent in een bepaald
geven ; eene afgelegde verklaring, in rechte ; in, bi,
net kenljckeden van, ter kennisse van, zoo dat iemand
omtrent iets getuigenis kan afleggen.
Kenlike, kenne-, kin-, bijw. 'Lóó dat iets bekend
is, blijkbaar, op eene duidelijke wijze.
bene, kinne, znw. vr. i) In, te k. doen, zeilen,
in kennis stellen, bekend maken. 2) oordeel, uitspraak. Vgl. k e n n i n g e, 2).
Kennebaeke. Zie kinnebacke.
KennelooB kinne-, bnw. Zonder kennis ; ook:
zonder bewustheid van het geestelijke, het onzienlijke.
Kennen, kinnen, zw. ww. — I. Trans. Kennen,
van nabij bekend zijn met iem. of iets ; te kennen)
doen, geven, bekend maken ; hem te k. doen, toonen
wie men is, wat voor iemand men is; enen niet k.,
niet van iem. willen weten; k. vore, onderscheiden
van; een waf die cume twee voir drie kinde. 2) als.
man en vrouw met elkaar omgaan. 3) weten, op de
hoogte van iets zijn ; als znw., na onsen k., naar ons
(beste) weten. 4) oordeelen, eene overtuiging aangaande iets hebben; kennis nemen van eene rechts
recht k., zich een oordeel vormen over het.
-zak;
recht. 5) inzien, begrijpen, opmerken; doen k., doen
zien, toonen; als znw., bewustzijn. 6) aangaande iets
dat men weet eene verklaring afleggen, getuigen;
bep.: getuigenis geven, door schepenen over de
rechtshandelingen die voor hen hebben plaats gehad; iet oh enen k., ten opzichte van iem. eene
mondelinge of schriftelijke verklaring afleggen. 7)
erkennen; ook: de rechten van iemand; erkentelijk
zijn; enen k. van ere dine; k. over, vore, erkennen
als. 8) bekennen, belijden. — II. Wederk. i) Zich
zelf kennen, nederig zijn, zich verootmoedigen. 2)
met eene plaatsbepaling, ergens bekend zijn.
bennegelt, znw. o. Hetz. als k e n n e p e nnine, 2).
bennenisse. Hetz. als k e n n i s s e, t) en 4).
Kennep, znw. m. Hetz. als c a n e p en hennep.
— Kenneptiende.
bean@penuino, ken-, znw. m. i) Een penning of

kleine geldsom ter erkenning van leenroerigheid of
schotbaarheid. 2) eene kleine som aan schepenen
gegeven voor de kennisneming van eene voor hen
afgelegde verklaring.
Kenner(e), znw. m. Hij die iets kent of weet,
kenner; oordeelaar.
Kennewe, -ve, znw. vr. Houten halsbeugel voor
runderen.
Kenning@, kenning, znw. vr. i) Begrip. 2) ver
ring, schepenkennis, de schriftelijke opteekening-kla
van eene uitspraak van schepenen; getuigenverhoor;
vrije bewijslevering; datgene waarover eene partij
zulk eene „kenninge" verlangt; de verklaring van
schepenen omtrent de uitkomst van een getuigenverhoor; oordeel, vonnis; kennisneming. 3) erkenning,.
toestemming, bekentenis. 4) kenteeken.
Kenningeboee, kenning-, znw. o. en m. Boek
waarin „kenningen" (ald., 2) zijn opgeteekend.
Kenningerecht, kenning-, znw. o. Rechtspleging, waarbij men wil medewerken tot vrije bewijs
-levring.
bennisse, znw. vr. i) Kennis. 2) een persoon
dien men kent, een kennis; herkenningsteeken; (lant)kennisse, een teeken dat uit de zee kan worden gezien; sine k. nemen een iet, zich aan iets oriënteeren ; een k. verre, zoover men de dingen kaai ken-

nen of onderscheiden, zoover het oog reikt. 3) kennisneming, in rechte; ter k. van, ter beoordeeling,
begrooting van. 4) oordeel, verklaring; eene verklari ng afgelegd door een ambtenaar, bep. door schepenen aangaande een hun bekend feit, schepenkennis;
de schriftelijke opteekening daarvan. 5) getuigenis,
getuigenverklaring; een getuige; de getuigen; in k-n
der waerheit, tot bevestiging der waarheid, tot ver
geloofwaardigheid of rechtskracht-merding
eener overeenkomst; in k-n van enen, ten aanhooren
of overstaan van iemand ; geschreven getuigenis;
eene kleine geldsom gegeven aan een overheidspersoon voor eene voor hem plaats gehad hebbende
rechtshandeling. 6) erkenning, erkentenis. 7) bekentenis. 8) berouw.
Kense, hens, znw. vr. Hetz. als c a n s e, ie Art.

Kep, znw. m. Voetboei.
geler, znw. m. i) Keper, dakspant, zolderrib;
zoldering; ww. keheren, kepers in een dak aanbrengen; hejerhout. 2) in de wapenkunde: twee platte
banden in den vorm van een winkelhaak of half open
passer.

Keppeler, znw. m. (oostm.). Hij die een kap

draagt, een geestelijke ; ook : een monnik van eene
bepaalde orde.

Kerellaken, znw. o. Laken voor een (kerle)
„kerel" of overkleed.
keeren, kieren, zw. ww. — I. Trans. x)
Keeren, wenden, " omkeeren; braden, bakken; eene
andere richting aan iets geven, iem. tot inkeer brengen; wentelen; met van, afwenden van; iet ten
besten k„ de schadelijke gevolgen eener zaak voor
iemand wegnemen; om sine vinger (mv.) k.; enen
wenden ende k., met iem. leven naar welgevallen.
2) vertalen, in eene andere taal overbrengen. 3) veranderen, wijzigen. 4) richten, sturen; inrichten, besturen. 5) aanwenden, besteden. 6) uitleggen, verklaren; alle dinc int arc/isle keren. 7) van zich doen
uitgaan, overgeven, overleveren; uitkeeren, betalen;
doen terugkeeren daarheen van waar iets gekomen
is, teruggeven; vergoeden, goedmaken. 8) overgeven,
uitbraken; sjbise uier magen, uier kelen keren. 9) in
een zekeren toestand brengen, maken; buien sinne
gekeert werden; iet in den brant keren. 10) zenden,
sturen, sin kint ter scholen keren. ii) iets aan iem.
overlaten of opdragen; een vonnisse aen enen keren;
eene beslissing aan iem. opdragen, hem als scheids.
rechter kiezen; iet k. aen Gode, God tot getuige
roepen. 12) te keer gaan, beletten; tegengaan ;^ande
k., door rechtsmiddelen de panding beletten; afstand
doen van iets, iets weigeren. — II. Wederk. i) Zich
keeren, wenden, omkeeren. 2) zich bekeeren; met
zate of ave, in iets tot andere gedachten komen, zich
van iets laten afbrengen. 3) met aen of te, zich wenden tot iets om het zich toe te eigenen ; ook: om
het te doen, zich tot iets zetten; belang stellen in,
zich aan iets laten gelegen zijn; hem k. aen enen
dat enz., vertrouwen van iemand dat hij enz.; hem
k. in, zich tot iem. als scheidsrechter of „keersman"
wenden; met eene ontkenning, zich niet bekommeren
om, niet geven om. 4) zich gedragen. — III. Intr.
i) Hetz. als wederk. `Z) Zich keeren, zich richten,
met te of aen; zich wenden tot, zich aansluiten bij;
zich toeleggen op; met uie of van, zich afwenden
of afkeeren van; met eene zaak als ondw., k. off ,
neerkomen op; k. te, gaan volgens. 3) zich bekeeren.
4) gaan; te nieuten k., te niet gaan; gaan of reiken
tot, van een gebied; komen; worden; in asschen
keren; shin haer keert int grise. 5) verkeeren, veranderen. 6) terug-, wederkeeren; ook van spijzen.
7) ontstellen, eig. ,,veranderen"; van de oogen, breken. 8) opdragen, overlaten aan.
Keren, keeren, kerren, keriën, zw. ww. — I.
Intr. Vegen. — II. Trans. Opvegen, vegende schoonmaken, den vloer keriën.
Keren basterdvloek. Bij Christus 1
Keren àe, deelw. bnw. i) Veranderlijk. 2) tweesnijdend, van een wapen.

Keren,
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KERKESCHOUT.

KENSE.

Kerf. Zie k e r v e.

Kerfaexe, -aex, znw. vr. Een kleine bijl.

Kerf8age, znw. vr. Eene soort van groote zaag.

Kerfstoe, znw. o. Een stok of hout waarin ker-

ven of insnijdingen worden aangebracht, bep.: een
stok die het afrekeningsboek vervangt bij personen
die niet schrijven kunnen; vooral voor winkelschulden, ook voor den omslag gebruikt ; schuldeischer
en schuldenaar 'hadden ieder zulk een stok, die te
gelijk gekerfd werden ; de kerfstoc ende de wederstoc
die daerof is; den k. met enen dooi rekenen, met
iem. afrekenen ; ook overdrachtelijk.
Keriën. Zie keren.
Keringe, znw. vr. i) Het keeren, tr. en intr.;
het wegkomen, ontsnappen. 2) braking, walging.
Kerebon, znw. o. Kerkbuurt ; ook kercbuurie,
-buyrt.
o
Kerobreker(e ) kerken -, -brecker, znw. m. Kerk ?

roover, kerkschender, vernieler van kerkelijke gebou wen of sieraden ; ook kercdief.
Kerkdac, kercdjjc (dijk bij eene kerk of die naar
eene kerk voert) keredore, kerke -, -duere, -deuce;

,

kercdienaer, - dienster.

Kerke, keerke, kirke, kerc, znw. vr. Kerk, het
gebouw; ook: de geestelijke gemeente der geloovigen ; ook van de synagoge ; soms ook van een
heidenschen tempel ; te kerken gaen, haar kerkgang
doen ; over die kerke sjreken, iets in de kerk bekend
maken. Vgl. k e r c g e b o t. Verklw. kereskijn, ker-

kelkijn. „,
Kerke, znw. m. Kerker. Vgl. k e r c w a r e r.
$erke r karke, znw. vr. Een gewicht van vier
centenaars.
Kerkebrant, znw. m. Het in brand steken van
eene kerk.

Kerkebrugge, -fabrike, -fabri j emeester,
-laan, -lapt.

Kerkejije, kercljc, bnw. Kerkelijk, kerk-. — Xerkelike , zooals in de (eene) kerk behoort.
Kerkenaer, -ner, -nare, znw. m. Kerker.
Kerkenaer, znw. m. Kerkendienaar, koster.
Kerkenarmenmeester, znw. m. Armverzorger,
diaken.
Kerkenbede , znw. vr. Inzameling ten behoeve
van een kerkgebouw.
Kerkenbreker, znw. m. Zie k e r c b r e k e r.
znw. m. Eene akte in het kerke -

ljk
lijk archief.

Kerkendienaer, - dienre; • oet, -eamere, camer; -kiste -roveri - schender -schendinge.
Kerkenleen, znw. o. Een leen waarvan eene
kerk het voorwerp is.
Kerkenrecht, kerc-, znw. o. i) Het in de kerk
^

^

geldende, geestelijk recht. 2) datgene waartoe men
jegens de kerk verplicht is, vooral van geldelijke verplichtingen. 3) de rechten en voorrechten die de kerk
geeft, de sacramenten, vooral: die der stervenden,

kerkerechten.

Kerkenschinder, - schinre, znw. m. Kerkschen-

der, heiligschender.

Kerkensprake, -.sj5raec, znw. vr. Openlijke afkondiging in de kerk.
Kerke-onderwindinge, znw. vr. Kerkelijke administratie, kerkbestuur.
Kerker, kaerker, caerker, znw. m. (en vr.). Kerker; die helsche k., de hel; ook van eene vogelkooi
en van de banden (boeien) der min: een swaer
karker ende soete. — Kerkerdore, kerkeren,
kerkereren, -eeren.
Kerkerhoeder, carker-, ook kerc-, -hueder, znw.
m. Gevangenbewaarder, stokbewaarder; ook kerke rier, kerkerwarer, canker-, kerc-, -waerre, -waerdei•.

Kerkeringe, znw. vr. Kerkerstraf.
Kerkeronape, znw. m. Gevangenoppasser.
Kerkerleven, znw . o. Verblijf in eene gevangenis.
Kerkersteen, znw. o. Kerker, gevangenhuis.
Kerkerwarer, kerc-. Zie kerkerhoeder.

Kerkesehout, znw. vr. Schuld van of aan eene kerk.
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KERKEVOGEDIE.

Kerkevogedie, -voget, -wech.
Keregangen, zw. ww. tr. Malcanderen k., het

huwelijk met iem. kerkelijk laten inzegenen.
Keregane, keerc-, znw. m. Kerkgang, het bijwonen van een kerkelijken dienst ; sinen k. hebben te,
kerkelijk behooren te ; de eerste kerkgang eener her.
stelde kraamvrouw; de plechtige kerkgang ter inzegening van een huwelijk. — Kereganedaeh.
Kercgane, bnw. Hetz. als k e r c m a e r.
Korcgebot , znw. o. Eene openbare afkondiging
of bekendmaking van iets in de kerk.
Kercgelt, znvv. o. Kerkelasten; ook: iedere opbrengst ten behoeve van de kerk.
Kercgifte, znw. vr. Collatierecht, het recht om
kerkelijke ambten te begeven.
Kerchere , znw. m. Pastoor.
Kerchoeder. Zie kerkerhoeder.
Kerchoec, znw. m. Parochie.
Kerchof, leerke-, kercof, znw. o. en m. De om
anders afgeperkte ruimte om eene kerk;-murdeof
ook als begraafplaats; der dieve k., de begraafplaats
voor misdadigers; dat ellendige k., voor vreemde-

lingen; sin k. gecrigen, niet sonder k. bliven, eene
eerlijke begrafenis deelachtig worden.
Kercman, znw. m. Geestelijke.
Keremaer, bnw. In alle kerken bekend (gemaakt) ;

Ie. ende lanimaer.

Keremeester, kerke-, care-, her-, -sneister, znw.
m. Opziener over eene kerk, kerkvoogd. — Kere-

meesterschap.
Keremisse. Zie kermisse.
Kercmoeder, -moder, znw. vr. Kosteres.
Kercmure, kerke -, -muur, znw. vr. en m. Kerk-

muur; ook: kerkhofmuur.
Kercrecht. Zie kerkenrecht.
Kercroep, keercroub. Hetz. als k e r c g e b o t.
Kercroof, znw. m. Het rooven van heilige voor werpen uit eene kerk. — Kercrover.

Kereslach, znw. m. Interdict.
Keresloot, znw. vr. Sloot bij eene kerk of die

op eene kerk uitloopt.
Kereslotel, znw. m. Sleutel der kerk.
Keresoekinge, zokinge, znw. vr. Kerspel, parochie (wfriesch).
Keresoire, -sulre, znw. m. Zolder eener kerk of
van een met de kerk verbonden huis.
Keresparre, znw. vr. Waarschijnlijk: groote spar
of juffer.
-

Kerespel, - sprake. Zie kerspel, kerken-

sprake.

Kerestege, znw. vr. Kerksteeg.
Kerestoel, znw. m. Stoel of plaats in eene kerk.
Kercstorm, znw. m. Schending van eene kerk.
Kerestrate, - toren, -venstre, -wech, -ule.
Kerctor, znw. m. Kerktoren.
Kerctuun , toen, znw. m. Heining om het kerkhof.
Kerevoer(e), bnw. Kerkgaand, in staat om ter kerk
-

te gaan; k.-, stratevoer of tavernevoer sin.
Kerevrede, znw. m. Een vrede gedurende een
kerkelijk feest.
Korewedeme, kerke-, znw. vr. Pastorie.
Kercwerc, znw. o. (Koper)werk voor eene kerk,
kerksieraden.
Kerewerf, znty. m. Een erf of werf, waarop eene
kerk staat, kerkwerf.
Kercwiinge, -widinge, znw. vr. Kerkwijding;
het feest ter herinnering daaraan jaarlijks op den
naamdag van den beschermheilige gevierd; jaarmarkt, kermis. — Kercwiingedach, her-.

Kerle, kaerle, keerle, kerel, kerl, kaerl, keerl, znw.

m. Een vrij man van lage geboorte, boer, dorpeling,
plattelander; ook niet het bijdenkbeeld „ongelikt ",
dal liet van den kaerlen (of kerels).
Kerle, keerle, kierle, kerel, kaerl, znw. m. Een

KERSEGELT.

Kerliede. Zie c a r l i e d e.
Kerlich, kaerlich, bnw. Onbeschaafd, ruw. —
Kerlicheit.
Kermeester. Zie kercmeester.
Kerme2 znw. vr. Gekerm, geweeklaag.
Kermelijo, carte-, bnw. Klagend, jammerend. —
Kermelike.
Kermen , carmen, caermen, zw. ww. intr. Ker-

men, weeklagen, uiting geven aan zielelijden en
lichaamspijn ; als znw., gekerm, luide klachten; dat
ewich k., de hel.
. germesmaker, znw. m. Vervaardiger van kermes (karmozijn).
' Kerminge, caerm-, znw. vr. Gekerm, geweeklaag.
Kermisavont, znw. m. De avond, ook : de dag
aan de viering der kerkwijding voorafgaande.
Kermisdach. Hetz. als kercwiingedach.
Kermisgelt, znw. o. Geldelijke bijdrage voor de
viering van het feest der kerkwijding.
Kermisrijs, znw. o. Meitak tot opluistering van
het feest der kerkwijding.

Kermisse, keerra -, carin-, harm-, ook kerc-,
- nesse, -mis, znw. vr. i) De plechtige mis bij de
jaarlijksche viering van het feest der kerkwijding. 2)
jaarmarkt bij die gelegenheid; feest in 't alg. 3) eer.
klein geschenk bij die gelegenheid gegeven of op
eene kermis of jaarmarkt gekocht; gewijd geschenk,
reliquie; ook: geschenk in het algemeen, een pre sentje. Verklw. kernaiskijn.
Kerne, keerne, kern, znw. vr. Kern, pit, zaadkorrel; verklw. kernekijnz ; overdr., pit, merg, het
fijne van iets; ook op een persoon toegepast; korrel ; zoutkorrel, zout.
Berne, keerne, znw. vr. Karn, karnton.
Kerne, znw. vr. Kruik, vaas, flesch.
Kerne, znw. vr. Kloof, spleet, reet (oostmnl.).
Kernecote, leerre-, znw. vr. Zoutkeet( ?). Vgl. c o r
necote. Kernel, oornel, kerneel, znw. m. i) Pit, kern.
Vgl. carnèl, -neel. 2) grof meel.
Kernemele, kern-, keerne-, karn -, -melic, znw.
vr. Karnemelk.

Kernen, keernen, carnen, caernen, zw. ww. tr.
en intr. Karnen, boter maken ; gekerende me/c, herrende mnelc, karnemelk.

Kernhunskijn, znw. o. Klokhuis (in ooft).
Kernmele, znw. o. Bloem van meel..
Kerre. Zie carre en akerre.
Kerrecote. Zie kernecote.
Kerren. Zie k e r e n, vegen.

Korren, zw. ww. intr. Kraken, knarsen, piepen.

Kersavont,

kars-, hors-, -avent, znw. m. De

avond vóór de kerkelijke viering van het kerstfeest,
kers(t)avond.
Kersboom. Zie kerseboom.
Kersdach, heers-, hors-, znw. m. Kers(t)dag.
Kersdom. Zie crisdom en kerseme.
Kersdoom. Hetzelfde als (k e r s t d o e m,) kers-

ten do em.

Kerse, keerse, hence, caerse, heers, caers, znw. vr.
Kaars; onser Vrouwen lack alse men kersen draget,
Maria Lichtmis; bi bernender kersen behouden, eigenaar van iets worden bij een openbaren verkoop.
Kerse, keerse, karse, znw. vr. Kers, de boomvrucht; verklw. kersek n. — Kerseboom, -boomkun, Kerselare, Kerseltere, kersenboom.
gerse, kersse, korsse, znw. Tuinkers, sterrekers. —
Kersesaet, Kerscruut.

Kerseberninge, kers-, -barninge, znw. vr. Het
branden eener kaars, ook b ij openbare verknopingen.
Kersedrager, kers-, heers-, znw. m. Hij die bij
een kerkdienst de brandende waskaarsen in de hand
houdt.
Kersegarn,

hairs-, -garen, znw. o. Kaarsepit,

lang overkleed voor mannen en vrouwen, tabbaard.

lemmet.

zaadkorrel; verklw. kerlekijn.
Kerllaken. Zie kerellaken.

Kersegelt, znw. o. Bijdrage in geld ter bestrijding sier kosten van het branden van waskaarsen bij
kerkelijke diensten en feesten.

Kerle, keerle, karle, heil, znw. m. Pit, kern;

KEVESCHEN.

KERSEGIETER.

$ersegieter, keers-, kers., kaerse., znw. m. Kaar

-senmakr.

Kersey, karsey, caersey„ znw. o. Karsaai, grof
gekeperd laken.
Kersecorf , kers-, znw. o. Kaarsenmand.
Kerselioht, kers-, keers-, znw. o. Kaarslicht.
Kerselsteen- znw. o. Kersepit.
Kersemaker. Hetz. als kersegieter.
Kerseme, kersme, crisme, znw. o., m. en vr. I)

Heilige zalfolie. 2) dioecese.

Kersemen, zw. ww. tr. Met heilige olie zalven.
persemoes, kers -, znw. o. Gestoofde kersen.
Kersene, basterdvloek uit „Christus .
$ergepipe, kers-, znw. vr. Koperen pijpje om
„

eene kaars in te zetten.

Kersesnutter, heers-, znw. m. Kaarssnuiter.
Kersestoc, kers-, znw. m. Kandelaar.
Kers n -en, bnw. Van eene kaars; keerssijn was.
Zie k e e r s 1 i e d e.
.pers
Kersmisse, znw. vr. Kerstmis. — Kersnacht,

ude.

kerst-, cors-.

Kersoude, cors-, cars-, -saude, - ouwe, znw. vr.
Madeliefje; ook toegepast op een meisje; ook van
Maria.

$ersp, cars, bnw. Krullend, kroes, van haar.
Kerspel, lear-, kir-, keer-, keir-, znw. o. Kerspel, parochie, kerkdorp. — $ erspelkerke, man,
-liede, -pape.
Kerspelbnur, -buer, znw. m. Kerspelbewoner;
-

ook waarschijnlijk: een buiten eene stad wonend

burger dier stad.

Herspelle, -stele, -s/dele, znw. vr. Dunne pannekoek, flensje; kersbelcrulle, opgerold pannekoekje.
Kerspelse el, znw. o. Het kerkelijke zegel van
een kerspel of parochie.
perspen, zw. ww. intr. Krullen, van haar; deelw.
bnw. kerstende.
Kerspendoee, karshe-, znw. m. Doek van krip,
floers.

Kerspette, cars-, cors-, -pet, znw. Pannekoek.;
ook: naam voor fijn brood, wittebrood.
$erspjjn, -in, -en, kesb n, bnw. Van krip of
floers, krippen.
Kersse. Zie k e r s e.
Kerst, heerst, carst, cor st, znw. m. Christus.
Kerstael, cars-, -tal, cristal. znw. o. Kristal. —

8erstalij n.
$erste, kerstelich. Zie c o r s t e, c o r s t e 1 i c h.
$erstelije, keerst-, corst-, bnw. Christelijk; k.
name, doopnaam. — Kerstelike, bijw.
Kersten, zw. ww. tr. Hetz. als k e r s t e n e n.
Kerstenen, keersi-, carsi-, corst-, kersten, zw.
ww. tr. Doopen. -- $ersteninge.
Kers "n, kersten, bnw. Christelijk, christen-.
gerst n, kersten, kirsten, kerstent, znw. m. Christen; enen k. doen, iem. doopen; mensch in het alg.,
.evenkerstjn, evenmensch. — $ erstijndoem -g e-

love, -gelovich, -laat, -1"c, -1 oheit,'-like,
-man, -mensche1 -name 1-rike, -stele, - vorste 1
-wet.
Kerstinheit, kersten -, earsten-, znw. vr. en o.
i) Het christendom. 2) de christenheid; de christelijke kerk, de christenwereld, de christenen. 3) sa
heilige zalfolie. 4) de kerk eener be--£rament;d
paalde gemeente.
Kerstdach, -mis. Zie kersdach, - misse.
Kersteruut , znW. o. Zwarte nieswortel.
Kerstvormieh, bnw. Aan Christus gelijkvormig,

myst. term. — Kerstvormicheit.
persvat, znw. o. Een vaatwerk voor het bewaren van kaarsen.
Korte, carte, znw. vr. IJzeren of koperen band
om de naaf van een wiel, eene paal e. a. — Kerten,
een „kerte” om iets leggen.
Kerteel, kartelen. Zie cartee1, cartelen.
$erve, znw. vr.; kerf, kees f, garf, znw. vr. en m.
i) Kerf, insnijding, ook op den kerfstok; onderdeel of
,eenheid van hetgeen in eene gemeente aan. belastingen
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moet worden opgebracht; aandeel in het maag- of
zoengeld. 2) afgesneden deel, stak, brok ; eene bepaalde hoeveelheid of partij. 3) kerfstok.
Kervel , znw. vr. of m. Kervel, de plant.
$ervelspaen, znw. o. Spaander.
Kerven, caerven, keerven, careen, st. ww. -- I,
Trans. Kerven, insnijden; doorsnijden, stuk snijden;
het maken van insnijdingen op den kerfstok ; rekenen ; bepalen welke boete, welk maaggeld iemand
zal hebben te betalen ; aan iem. bij vonnis zijn lot
of verblijfplaats aanwijzen. 2) te niet doen, op zij
zetten. — I1. Intr. Sneden krijgen, gekorven worden.
ger inge, znw. vr. Zetting, omslag, van belas -

tingen.

Kese. Zie case.
Kesel, keis -, -ele, znw. m. Kiezelsteen, kei; ook
leeselinc, keselsieen.
Kenen, keesen, zw. ww. tr. Kauwen.
geste, -en, -ene, znw. vr. (fri.). Rente getrokken

krachtens een zakelijk verband, rustende op een onroerend goed.
$eaten, znw. (wvla.). Hetz. als k e r s t e n.

Kesten, zw. ww. tr. (fri.). Koopen.
Keten keet, znw. vr. Keet, hut, schuur.
Ketegijn, uit ketenkijn. Zie k e ten.
Ketel , znw. m. Ketel; watervat in het alg. ;

brouwketel ; verklw. ketelkm ; ook gebruikt voor
„ketelmuziek ", b.v. om vee te verjagen;, als benaming van eene straf voor valsche munters, die in
kokend water werden gekookt; gewist te ketele; ook
bij godsoordeelen, waarbij de beklaagde in een ketel
kokend water moest grijpen of een ring of steen er
uit halen; ook gezegd van de helsche straf; die helsche
ketel, de hel. 2) een door hooge bergen ingesloten

dal.

Ketelaer,, znw. m. Ketelsmid; ook ketelmaker.
Ketelboeter, -bueter, znw. m. Ketellapper.
Ketelen, zw. ww. tr. Kittelen, kriebelen. — $ etelinge.
$etelgelt, znw. o. Het recht van de gruit (ketel in de bet. „brouwketel ").
$etelhoet, znw. o. Stormhoed, helm.
Ketelich, bnw. Prikkelbaar, dartel.
$etelenape, znw. m, Knecht bij het verversam-

bacht.

Ketelspise, znw. vr. Het metaal of koper waarvan ketels gemaakt worden.
Keteltrommel, znw. m. Keteltrom, pauk; verUw. keteltrommelkj/n.
Ketene, kettene, keten, keften, znw. vr. Keten,
ketting, ook van een weefsel. — Ketenen, kettenen.
$stij f. Zie keitij f.
Ketsen, caetsen, zw. ww. — I. Trans. Drijven, jagen. --- II. Intr. Heen en weer loopen, zich inspannen om een doel te bereiken; ook: jagen, jacht maken
op wild.

Kotser, - erie. Zie ketsen, - e r i e.
Kotser, znw. m. Onderverkooper.
Settel, cattel. Zie c a t e i 1 e. — Ketteldreve,

veeweg, drift.

Kotten, kettene. Zie k e t e

ketser, kettzer, catter, znw. m. Ketter. —

Ketterie (ketserze), $etterige, $ettermeester,
Ketterstraffer, Kettersch.
Ketting znw. Ketting.
Keur. Zie c o r e.
$elite. Zie koyte.
Keutel, Keuter. Zie c o t e l, c o t e r.
Kouwe, znw. Vat, kuip. Zie c uwe.
Kevel, znw. m. Kaak, kinnebak; tandvleesch;
gehemelte.

gevel, bnw. Tandeloos.
Kever, znw. m. Kever.
Keveren, zw. ww. intr. Kauwen, herkauwen.
Keveseh, kenes, bnw. Onecht, van zonder huwe-

lijk samenwonenden en kinderen; ook van munten.
Keveseben, keefsclien, ZW. ww. intr. Overspel
doen. — $ evescher, leeefscher.
'9

2.90

KINNEBACKE.

KEVESDOCHTER.

Kevesdochter, keefs-, znw. vr. Onechte dochter.

— Kevessone, -hint.

Kevosdoem, keefs-, kefs•, keifs-, keis-, -dom,

znw. o. Overspel. — gevesdoemlijo .
Kevese, znw. vr. Overspel.
Kevie , znw. vr. i) Knip of val om dieren te vangen. 2) de kop van een regenbak of put.
gewen (oostmnl.). Zie c.a u w e n.
Kibbelen, kebb-, zw. ww. intr. t) Kibbelen, kijven, met elkaar overhoop liggen. 2) Knibbelen, op

loon, op een prijs. — Kibbelaer, Kibbelachtich,
Kibbelich, Kibbelinge.
Bidel. Zie k e d e 1.
hekelen . Zie k i k e l e n.

Kiekijn, -kin, -ken, cuken, znw. o. Kuiken ; ver
-klw
. kiecskijn — Kiekendief, - marot.
Kiel, znw. m. Groot schip, zeeschip.
hel, znw. m.; kiele, znw. vr. Diepte; kuil; die
helsche kiel, kiele, de hel.
Kiene, kome, znw. vr. Kiem, uitspruitsel
Kiepe, znw. vr. Korf, mand.
Kiepen, zw. ww. (oostmnl.). Gunnen, vergunnen.
Kiepinge, .znw. vr. Gunstbetoon, - bewijs.
Kierebus, kieribus,znw. m.; k. neen, zotte streken.
Kieremier, znw. Naam van eene lakensoort.
Kieren . Zie k e r e n.
Kies, znw. m. i) Keus, verkiezing; enen den k.
geven; van kiese, uitgekozen, uitgezocht; enes herten
k., wat het hart begeert; ook: iemands uitverkorene.
2) wil, wensch, zin; sinen k. hebben, zijn zin hebben,
zijne wenschen vervuld zien; al wat men maar wenschen of begeeren kan; der werelt k., die erische Ic.:
a) het bezit van al wat de wereld geven kan. b)
het beste wat de wereld heeft.
Kieselije, bnw. Keurig.
Kiesel, Kieselinc . Zie k es e l; ook kieselinge.

steen.

Kiesen, st. ww. tr. i) *Smaken, *proeven; smaken, ondervinden; lijden, ondergaan; bezitten of verwerven, eerie gewenschte zaak. 2) keuren, onderzoeken ; kiezen, uitkiezen; aannemen, tot zoon; k. of
delen, eene beslissing nemen,.eene keus doen ; k. ende
delen, zie d e 1 e n. 3) die vlucht k., de vlucht nemen.
4) willen, ook met eene ontk., niet verkiezen; als znw.,
wil; vrijwillig opvolgen, zich gedragen naar; enes

reset kiesen.

Kieser, znw• m. i) Keurder, beoordeelaar. 2) kiezer; keurvorst; k. van den rike.

Kiesetant, znw. m. Kies, baktand.
Kiesinge, kesinge, znw. vr. i) Verkiezing. 2) keus,
het kiezen tusschen verschillende personen of zaken.
Kiespant, znw. o. Uitgekozen pand.
giet. Hetz. als c u t e.
KieuWe, znw. Kaak van den mensch; kieuw van
een visch.
Kievetain, -tein. Hetz. als c i v e t e i n.
Kievit, kivit, znw. m. Kievit.
Kijf, znw. m. en o. i) Gekijf, geschil, oneenigheid ; k. houden, ruzie hebben; sonder k., zonder tegenspraak, zonder twijfel; in kive siaen, sin, in strijd
zijn, niet overeenstemmen; .íe. kive liggen, een punt
van geschil uitmaken; te kive se/ten, in twijfel trekken. 2) twistgierigheid, het verstoren van iemands
rust; ene a i. doen, iem. oneer, schande aandoen ;
tweestrijd, onzekerheid. 3) strijd, gevecht; straatgevecht, kloppartij; rechtsstrijd, proces; wedstrijd.
gtjfaehtieh g bnw. Twistziek; k. werden jegen,
ruzie krijgen met.
K ^]^ fl j]i C, bnw. i) Twistziek, lichtgeraakt; k. wort,
smadelijke, beleedigende taal; iet k. maken, iets in
rechte aanhangig maken, voor den rechter brengen.
gtjflike, bijw. Op eene van strijdlust getuigende
wijze, uit twistziekheid of lichtgeraaktheid.
Kijcpisse, znw. m. Piskijker, wonderdokter, kwak -

zalver.
Kijfwaert, - weert, znw. m. Een waard of stuk
ingedijkt land, waarover geschil is.

Kijnsch, Kijnschelijc . Zie kin t s c h .

Kikelen, kiekelen, zw. ww. intr. Aldoor uitkijken,.
Kikelen 1 zw. ww..intr. Gichelen.
Kiken, kieken, st. ww. intr. Kijken, zijne oogera.
gebruiken, zijne blikken richten ; k. ende cajben ; h.
ende gapen ; 'ook kicken ;- gaken ende kicken. —

Kiker ; verklw. kikerkijn, een kijkertje, een voorwerp om door te kijken.
Kicken, zw. WW. intr. Een nauwlijks hoorbaat
geluid, een kik, geven ; k. noch ,nicken, geluid geven
noch zich verroeren, niet het minste geluid geven..
Kil, bnw. Zeer koud, kil.

Kilden . Zie killen.

Kilo, kijle, znw. Wig; ook : homp, brok.
Kilen, zw. ww. tr. Een wig in iets slaan.
Kille, znw. vr. Kil, waterdiepte, bedding eenec
rivier.
Kullen, *lelden, zw. ww. intr. Koud zijn, ijskoud
zijn.
Killicheit, znw. vr. IJskoude, kilheid.
Killinge, *kildinge, znw. vr. Hetzelfde.
Kilnisse, znw. vr. Kilheid, koude.
Kline. Zie kieme.
Kimme, kim, znw. vr. Rand van een vat.
Kimmel, znw. Hetz. als k e m in ij n.
Ki mm e n, Kimmjj n. Zie hemmen , k e m m ij n .
Kimpe. Zie k e m p e.
Kinbacke. Zie kinnebacke.
Kindektjn, kinnekijn, kintkijn, znw. o. en vr,
Vaatje, ton, kinnetje.
Kindelbedde, znw. o. Kraambed; ook kintsbedde.
,

kinderbedde, ook: bevalling.

Kindelbier, znw. o. Doopmaal.
Kindeloos, bnw. Kinderloos; ook kinderloos.

Kinderdaeh, znw. m. Aller -kinderendag, 28 De-

cember.

Kinderdeel, znw. o. Kindsgedeelte, het een kind
toekomend -deel eener nalatenschap.
Kinderdragerse, znw. vr. Kraamvrouw.
Kinderheit , znw. vr. Kindsheid.
Kinderheffen, znw. o. Het ten doop houden van
een kind.
Kinderhans, znw. o. Kinderhuis, stichting waar
kinderen worden verpleegd en onderwezen.
Kinderkint, znw. o. Kindskind, kleinkind; ook:
-

kintskint.

- Kinderlieve, znw. vr. Kinderliefde, liefde van en
tot kinderen.
Kinderloos. Zie kin d e1oos.

Kinderl jp Q, bnw. Kinderlijk, van een kind. —
Kin derlip cheat.
Kinderman, znw. in. Kraamheer.
,

Kinderman, znw. o. Hetzelfde als k i n d e r-

manstuc.

Kindermanstue, -s/ic, znw. o. Tractatie bij gelegenheid van de inwijding der luiermand, of ook:
doopmaal.
Kindersiele, znw. vr. Kinderziel.
Kinderspel, -spul, znw. o. Kinderspel; het en es

geen k., het is een allesbehalve gemakkelijke taak;
tormenten voor k. rekenen, pijnigingen als niets achten.

Kinderwort, voort, znw. o. Kindertaal (mv.)..
Kindersane, znw. m. Wiegedeuntje.
-

Kindoec, znw. m. Doek om de kin van overle -

denen.

Kine k?jn, znw. vr. Reet, spleet. Hetz. als ken e.

— Kinen, splijten, scheuren, vooral van den grond
door droogte.

Kinchorn, - horen, znw. m. Spiraalvormige slak,
huisjesslak; ook: een voorwerp om uit te . drinken.
Kinne , kin, znw. m., vr. en o. Kin; het benedenste deel van het gezicht; sinen kin fierlike te
enen dragen, iemand met een trotsch gelaat bejegenen; niet van iem. willen weten; binnen kinne, binnensmonds. Verklw. kinnekijn.
Kinne. Zie k e n n e.
Kinne, znw. o. Verwant; hint ende k., man ende
wijl

Kinnebacke, kenne-, -bac, - backen, znw. vr. en-

CLAFFEN.

KINNEBACBEEN.
o. Het onderste van het aangezicht, kinnebak, wang,
kaak, ook van dieren ; ook : houten getimmerte waaruit men schoot. — $innebaeslacb, - smete.
&nnebaebeen, znw. o. Kakebeen; ook kinnebeen.
linnen. Zie kennen.
$inroep, znw. m. Hetz. als k e m m ij n.
Kint, znw. o. i) Kind; het kind Jezus; van kinde,
van kind af; verklw. kindekijn, kinde4jn, kindelkijn,
mv. kinderkine, -hens, kind voor en na de geboorte;
ter missen gaen van kinde, haren kerkgang doen;
met kinde werden, zwanger worden ; k. dragen, zwanger zijn ; kind van ; een kevet kint no craet, kind
noch kraai ; soms : het jong van een dier. 2) aankomende jongen of meisje ; jong ridder, jongste zoor.
van aanzienlijken huize; jong man van edele geboorte;
prins, kroonprins; knecht, dienaar; die kindere van
,ier stede, de stadsdienaars of - boden, veldwachters,
politiedienaars e. a.; leerling; schoolkind. 3) overdr.,
kint der naturen, de natuurlijke menseh; een kint
Gods, een engel; lieve kinder, een schrijver tot zijne
lezers ; goede kinder, goede geesten, beschermgeesten; kint des doofs.
bnw. Jong van jaren, kinderlijk; onontwikkeld, dom, onnoozel, kinderachtig.
Kintdrachtich, bnw. Zwanger.
$intgebaresse, -gebeeresche, znw. vr. Kraam-

lint,

vrouw.

$int ebaringe, gebering, znw. vr. Bevalling.
lintheft znw. vr. Kindsheid.
$intik, i bnw. i) Als een kind, jeugdig. 2) als

van een find, kinderlijk. — $intlike bijw.
Sintsbedde. Hetz. als k i n d e 1 b e d d e.
$intech , kinsch, kijntsch, kin/s, bnw. i) Kindsch
(in de uitdr. „kindsc-he jaren "), jeugdig. 2) als een
kind handelende, onnoozel, dom, dwaas; k. ane iet,
dol op iets, er op verzot. 3) krachtig, flink, mannelijk. — $intschcl"c, $intschelike.
$intaehel cheit, znw. vr. Kindsheid, jeugd.
$intechei kinsch- kindesch kints- znw. vr.
i) Kindsheid, jeugd.

2)

kinderachtigheid, onverst
and;

eene dwaze of kinderachtige daad, eene dwaasheid.
lintschoen , znw. m. Kinderschoen; sinen k.
wat versleten hebben, de kinderjaren voorbij zijn.
$intedeel. Hetz. als kind e r d e e 1.
s-, - hooft, znw. o. Kinderhoofd.
Kintehovet,
Kintskint. Hetz. als k i n d e r k i n t.
Kip, kip, znw. o. i) Pak of bundel, van huiden,
ook van vlas e. a. 2) strook hout aan een ploeg.
Kip, znw Knip; voetboei. Zie kip p e.
$ipen, zw. ww. intr. Zich inspannen, er op uit
zijn; ook: turen, op de loer liggen (?) ; k. met, zich
afgeven met.
znw. m. Cyprische wijn.
e% kzjt, zn w. m Knip,, strik, val; voetboei.
Kipp
.
zw.
ww. tr. Broeden, uitbroeden.
Kippen,
Kippen, zw. ww. tr. Vangen, betrappen.
$ipetoe, znw. m. Rongstok, stok waartegen de
wagenladder steunt; ook: balk die heen en weer
bewegen kan (?).
Kir, tusschenw. 0 Heer!
$yrël, znw. o. Eene bepaalde soort van litanieën,
oorspronkelijk beginnende met kyrie eleyson, o Heer,
erbarm u (mijner).

$irides, kirspel. Zie kermes, kerspel.

Kissen, zw. ww. intr. Een sissend geluid maken.
Kistdam, znw. m. Kistdam.
Kiste, kist, znw. vr. Kist; ook: doodkist; kast;

der stat k., eene kast met laden waarin charters,
boeken, het zegel der stad enz. bewaard werden.

Verkiw. kistkj/n.
$istegelt, znw. o. Geld dat

in eene (schat)kist

bewaard wordt; tempelschat.
$istenlaker, kist-, znw. m. Schrijnwerker, kaste maker, pakkisten -, doodkistenmaker.
$istensitter t znw. m. Waarschijnlijk: kommies.

$1stenwerc, mw. o. Eene rondloopende bank
met hoogen rug.
$istltjm, znw. m. Kastemakerslijm.
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$istenverwarer, kist -, -verwaerre, znw. m. Hij
die de stadskist (zie k i s t e) bewaart, archivaris.
Kitte 2 kit, znw. vr. Kruik, kan.
Kittelen, -inge. Zie k e t e 1 e n, i n g e.
Hivaetsch, bnw. Twistig, bits.
Kivaetse, -aedse, -acts, -age, znw. vr. Kijvage,

gekijf.

Kiven, st. en zw. ww. intr. i) Kijven, twisten,
vechten ; ook : met wapenen strijden ; metjegen, zich
verzetten, opkomen tegen ; als znw., gekijf, tweedracht, gevecht, ook met wapenen. 2) redekavelen,
beraadslagen ; strijden tegen het kwaad, den booze.
— Kiver.
$ivieh, bnw. Twistziek.
$ivinge znw. vr. Gekijf, getwist, verzet.
Kivitein. Hetz. als c i v e t e i n.
Cla , znw. vr., mv. claen. Hetz. als c 1 a e u w e.
Clabot, znw. Korenworm.
Clack, znw. m; Klacht ; geklaag, geweeklaag.
Ci aehlijc, -heit. Zie c 1 a g e 1 ij c, -heit.
Claehtel'* e. Hetz. als c 1 a c h t i c h.
Claehtic bnw. Klagende, klaaglijk, verwijtend.
Claddaert, znw. m. Smeerlap, vuilpoes ; ook van
een zedelijk onreine.
Cladde, znw. vr. Vlek, klad, modder of ander op
,

iemand geworpen vuil, klodder : ook : klad in een
geschrift.
Cladden, zw. ww tr. i) Kladden, vlekken, bevuilen. 2) van kladden ontdoen, schoonmaken.
Gladder, znw. m. Kleerborstel, schoenborstel.
Claochaehtieh, bnw. Morrend, ontevreden.
Claer, bnw. i) Schitterend, glanzend, licht, helder, van de zon e. a., het licht, de lucht, het water,
de oogen, glas, metalen enz.; als znw., het licht. 2)
vroolijk, opgewekt. 3) helder, luid. 4) helder, scherp,
verlicht, van het verstand, het denkvermogen. 5)
heerlijk, als met een lichtkrans omgeven, van he
melsche wezens, heiligen; luisterrijk, schitterend, van
zaken. 6) in aanzien, gezien. 7) klaar, rein, zuiver;
claer tarwe, rogge; die Clare waerheit; oprecht,
eerlijk; van eene schuld, aangezuiverd, betaald; smet teloos, zedelijk rein; hem Clare maken, .zich zuiveren (van eene schuld). 8) klaar, helder, duidelijk;
waarover geen verschil kan bestaan; onloochenbaar;
bekend; int claere, duidelijk; c. maken, verklaren.
9) zeker van, verzekerd. io) louter, bloot, klaar, klinkklaar. i i) klaar, gereed (nog zeldzaam); c. maken,
bereiden; int c. stellen, in orde maken, gereed maken; ene historie int c. stellen, haar beschrijven.
Claerblinkeiide, znw. vr. Helder blinkend; prachtig.

Claerheit,

znw. vr. i) Glans, lichtglans, helder-

heid, klaarheid; ook: de hemelsche heerlijkheid, de
hemel; ook van de oogen en het water. 2) helderheid,
van de stem. 3) helderheid van den geest. 4) schoonheil. 5) duidelijkheid, klaarheid.
Claerheit. Zie c 1 a r ei t.
Claere. Zie c l e r c.
(laerli jc, bnw. Duidelijk, klaar, helder.
Claerlite bnw. i) Op eene duidelijke wijze. 2)
in alle oprecht
heid, volgens het geweten. 3) duidelijk, ontwijfelbaar. 4) geheel en al, volkomen; niet
eene ontkenning, volstrekt niet.

Claerluchtich bnw. Helderblinkend.
Claernisse, care clere-, - nesse, znw. vr. i )
-,

Duidelijkheid, vastheid, zekerheid. 2) opheldering,
verklaring, uitlegging. 3) het in orde brengen of beslissen eener rechtsquaestie, vonnis.
Claerre. Zie darer.
Claersen, clarsen, zw. ww. (wvla.). — I. Trans.
Zuiveren, reinigen. - H. Wederk. Zich zuiveren,
van eene schuld, een smet.
Claescoeke, -cock, znw. m. Sinterklaaskoek (i6de
eeuw).
Claeu. Zie c 1 a u w e.
Claffe, znw. m. (oostmnl.). Kiapper, kwaadspreker.
Claffen, zw. ww. intr. (oostmnl.). Babbelen, snappen.
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CLAFTER.

Clafter, znw. (oostmnl.). Vadem.

Clage, claecla, znw. vr. i) Klacht, jammerklacht,
geklaag, beklag; rouwmisbaar, rouwbeklag; klaagzang, treurzang. 2) klacht over iemand, grief. 3)
klacht in rechte, aanklacht; ene hoge c., Bene aanklacht in lijfstraffelijke zaken; oordeel, het jongste
gericht.
Clagebaer, bnw. ; C. wonde, eene zware verwonding, waarover alleen in het „heymael" (voor de
hooge vierschaar) mocht worden geklaagd.
Clagebrief, znw. m. Schriftelijke aanklacht.
Clageaich, claecla-, znw. m. Rechtdag; ook clacht-

dack.

Clageltje, claecli-, bnw. i) Klagend, klaaglijk. 2)
van dagen in rechte: a) c. sake, een vergrijp waarop
men een eisch kan gronden. b) clagelike worde, de
woorden der aanklacht, de eisch ; c. goet, waarover
de aanklacht loopt. 2) beklagenswaardig, treurig. —
Clag eliicheit, Clagelike.
Clagen, zw. ww. — I. Intr. i) Klagen, eerre
klacht of klachten uiten. 2) zich beklagen over, grieven hebben tegen; c. op, over. 3) eene aanklacht
inbrengen, tegen iemand. — II. Trans. Iem. beklagen; iets betreuren; zijn beklag over iets doen.
Clager, znw. m. i) Klager, ontevredene. 2) eischer,
aanklager.
Claginge, znw . vr. i) Geklaag, geweeklaag, beklag. 2) klacht in rechte, de eerste terechtzitting
waarop de zaak dient.
Cla k u -kin, cleyke, znw. o. Benaming van
eene kleine munt, ter waarde van 7 hollantsche.
C1acke , clac, znw. i) Klad, vlek. 2) ratel.
Clackeloos, clacloos, bnw. Zonder in iets te kort
te schieten, onvoorwaardelijk, geheel en al; ook
clacs (clax).

C1acmt rse, znw. vr. Klatergoud.
Clam, bnw. Vochtig, klam, kleverig.
Clam, znw. (m.?). Twist, ruzie.
Clambert. Zie clampb ert.
Clamd 'e, znw. m. Dijk waarover geschil is.
C lam eetsen,^ zw. ww. intr. Babbelen, keuvelen.
ClamInen, zw. ww. intr. Twisten, kijven.

C1ammen, zw. ww. tr. Vasthaken, vasthechten.
C1amminge, znw. vr. Benauwing, benauwdheid.
Clampbert, clan-, znw. o. Plank of stuk hout,

dat voor klamp moet dienen (?).
Clampe , clams, znw. i) Haak, kram, klamp; ge
klauw, vinger. 2) hoop, schelf, stapel.
-menz.:

Clampen, zw• ww. tr . i) Met klampen bevesti -

gen of stevigen. 2) een varken c., 6f vastleggen bf
het een haak door den neus slaan, om het wroeten
te beletten.

Clamvogel, Clem-, znw. m. Roofvogel, vooral een
die tot de vogeljacht wordt afgericht.
Clange g znw. vr. Hetzelfde als c a 1 a n g e.
C1anc, znw. Vlek, smet (oostmnl.).
Clans, znw. m. Klank, helder klinkend geluid.
Clanclike, bijes. Hetz. als clack e 1 o o s.

Clant. Zie c a l a n t.

Clap, znw. m. i) Gesnap, gebabbej; van minnen

en hebbic moer den c., ik kan er slechts over praten.
2) klap, klep, voorwerpsnaam.
Clapachtich, bnw. Babbel -, snapachtig.
Clap-al, znw. m. Flapuit, ook: lasteraar.

Clspbanc, znw. vr. Praatbank, klapbank.
Clapboge, znw. m. Lastermond.
Claphont , znw. o. Klein stuk gekloofd eikenhout,

kleine eikenplank.

Clapoor, claftj5oor, -oir, znw. Eene booze zweer,
vooral een venerisch gezwel in de lies.
Clappaert , znw. m. Snapper, babbelaar; kwaadspreker.

Clappage, -aedse, -agie, znw. vr. Geklap, bab-

belarij ; mv., praatjes.

Clappèye , znw. vr. Klappei.
Clapper, zw. ww. --- I. Intr. Klappen, snappen;

als znw., gesnap, gebabbel; deeles. ckzAbende, babbelachtig, praatziek. 2) klapperen, klepperen. 3) klop-

CLAU.
pen ; ook cla6en. -- II. Trans. i) Uiten, vertellen;
quaet c., kwaad spreken. 2) verklappen, uitbrengen.
3) kleppen, eens . klok; als onpers., eert geclaftt is.

Clapper, dkijer, znw. m. i) Hetz. als cl a p -

p a e r t. 2) hij die met een klap loopt of een zeker
geluid maakt; ook: klap, klep. 3) klikbek, verklik.
ker; verklw. clajerkin.
Clapperen, zw• ww. intr. Een herhaald klappend
of kleppend geluid makend.
Clapperie, znw. vr. Hetz. als c 1 a p page.
Clappinge, znw.. vr.. i) Hetz. als c 1 a p p a g e.
2) het maken van een klappend of kleppend geluid.
Clap poor . Zie c l a p o o r.
Clapsoh, clej6sc-4, bnw. Snapachtig.
Clapspaen, znw. m. 'Klap, klep; de klap van een
melaatsche, lazarusklep.
Clapstoel, znw. m. Praatstoel; obi siren c. anten.
Claptatel, znw . vr. Klopper ; de klep waarmede
het begin en het einde van den werkdag werd aan

-gekondi.
Clare, claer, bijw. i) Schitterend, helder, van
licht ; helder, scherp, van het gezicht. 2) stralend,
glanzend, van het uiterlijk. 3) helder, duidelijk, van
geluiden; hoog, van de stem. 4) zuiver, oprecht. 5)
klaar, duidelijk. 6) geheel en al, volkomen. 7) ontegenzeglijk, ontwijfelbaar.
Clareit , claret, claerkeit, znw. o. en m. Kruiden-

wij n . — Clareitsae,
koopster van „clareit' .

clareitster, maakster of ver-

Claren, cleren, zw. ww. — I. Trans. z) Schitte-

rend maken, (als) met een lichtglans omgeven ; deelw.
geclaert, verheerlijkt; verlichten, vroolijk maken;
win claert die siele. 2) helder of zuiver maken; een
huus c., een huis vrijmaken of vrijhouden; met van,
van allen calaingiën ; zuiveren, reinigen, den geest c.,
die siele c. van sonden. 3) in orde of tot een goed
einde brengen; een duister punt of eene rechtsquaestie door eene beslissing oplossen, vonnissen, vooral
in hooger beroep; recht doen in het hoogste ressort.
4) vaststellen, verordenen. 5) verklaren, verkondigen.
-- II. Wederk. i) Helder of zichtbaar worden, gaan
schijnen, van de zon. 2) zich zuiveren, reinigen, hei.
ligen; zich Zuiveren van eene schuld. -' III. Intr.
i) Helder worden, licht worden; dag worden, met
het als ondw. 2) helder of zuiver worden, van eene
vloeistof.

Ciarenisse . Zie claernisse.

Clareren - Beren, zw. wow. tr. i) Verhelderen,
verlichten. 2) reinigen, zuiveren. 3) duidelijk maken,
verklaren, bewijzen.
Claret, znw. Trompet. -- Claretter.
Claret. Zie clareit.
Clar ie . Zie clergie.
Claricheit, znw . vr. Helderheid; schittering, van
de zon.
C1arifceren, - eeren, zw. ww. tr. i) Helder of
zuiver maken. 2) verheerlijken.
Clarl nge 2 eleringe, znw. vr. i) Verklaring, op.
heldering. 2) beslissing, vonnis, uitspraak, vooral in
appèl.
Claroen, znw. m . Trompet. -- Claroener.
Classe znw. vr. i) Klis, klit. 2) vuiligheid, klodder. -- Class
ich, clessich.
Classen, zw. ww. intr. Kletteren; kabbelen, klotsen. — Classinge.

Clater, znw. m. i) Geraas, gekletter. 2) ratel;
mond, snater. 3) klad, klodder.
Clater, znw. (oostmal.). Vadem.
Clateren, zw. ww. — I. Intr. Kletteren. — II.
Trans. i) Bevlekken, bezoedelen. 2) doen rammelen,

-- Clateringe, geraas.
C1atermerse, -meerse, znw. vr. Een klaterend

ratelen, weerklinken.

versiersel, klatergoud.
Clatte r, znw• vr. i) Klodder, vlek, smet. 2) klomp,
kilt; sneeclaite; te c., in massa, in eene groote hoe

— Clattieh.
Clatter, zw. ww. tr. Bekladden, bevuilen.
Clan. Zie clauwe.
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ciguacherp, .scharj, bnw. Met scherpe klauwen.
Clause, znw. vr. i) Afgesloten plaats. 2) rede-

nee , een punt in quaestie waarover eene rede
loopt. 2) couplet of strophe van een gedicht.-nerig
Clausule, clausele, znw. vr. i) Een bepaald af
gedeelte uit een geschrift, een excerpt ; ook-gebaknd
clause. 2) Hetz. als clause, 2).
Claustrael, saw. m. Een tot eene bepaalde orde
behoorend monnik.
Cla,n7ogel. Hetz. als cl amv oge1.
Clauwaert, znw. m. Klimmende leeuw op een
wapen.
C1aIIwe, claeurve, clau, clawe, znw. vr. Klauw.
C1aIIWe, znw. vr. Deel van een dorpsgebied;
hetz. als c 1 u ft (gron.).
Clauwen, clawen, claeuwen, zw. ww. -- I. Trans.
Van klauwen voorzien; de klauwen van dieren op
een wapen afzonderlijk, kleuren. — II. Intr. Klimmen.
C1auweren, zw. ww. intr. Klauteren, klimmen.
Clauwier, clavier, znw. m. Haak; ook clauwoen.
Clanwier. Zie clavier.
Clave. Zie clove.
Clave (clove?), znw. vr. (oostmnl.). Rist, bundel,
van vlas.
Claverbiat, znw. o. Klaverblad; drietal (16de
eeuw).
Clavere, clever, znw. vr. Klaver.
Claveren, zw• ww. intr. Klauteren.
Clavier, clauwier, znw. m. Toets van klavier of
orgel.
Clavieordie , - dium, znw. Klavecimbel, klavier.
Clax. Zie clackeloos..
Clebber,, znw. Gom, lijm.
Clebberieh, bnw. Kleverig, lijmig.
leden, cleeden, cleiden, zw. ww. — I. Trans. i}
Kleeden, van kleederen voorzien; iem. een ordegewaad aantrekken, in een 'klooster opnemen; aandoen,
omdoen, een kleedingstuk; als znw., kleeding. 2) be.
kleedes, bedekken; versieren, een ding; inkleeden,
omkleeden, eene zaak.. — II.. Wederk. Zich kleeden ;
zich uitdossen. — III. Intr. i) Zich kleeden. 2) passen, (iem.) goed staan.
Clederbesem, eleider-, cleer-, -bessem, znw. m.
Kleerborstel.
Clederbleker, znw. m. Bleeker.
Clederen, zw. ww. tr. Kleeden; ook wederk.
Cledercoper, znw. m. Kleerkooper; oude -eleder.

cofrer.

Clederlap er, znw. m. Kleerenlapper.
Cledermaker, znw. m. Kleermaker.
Cledereasee, znw. vr. Kleerkast.
Cledermale , znw. vr. Koffer.
Cledermande, znw. vr. Kleermand.
Cledermeester,, eleel-, - meester, znw. m. Op-

zichter . over de kleederen in een klooster; onder

-cletmsr.

Clederschait, eieer -, znw. Kleerkast, ook -schrine,
Cledersehriver, cleer-, znw. m. Doekschilder,
behangselschilder.
Clederenider, znw. m. Kleermaker, snijder.
Clederstede, znw. vr. Kleerkamer.
Cledersolder, cleer-, -solre, znw. m. Droogzolder.
Cledervereop er, znw. in Hetz. als c 1 e d e rc op e r; oude -cledervercofrer.
Clederverwarer, -waerre. Hetz. als c 1 e d e rm e e s te r; vr. clederverwaerster, clederwaerster.
Clederwasseher, znw. in Kleerenwasscher. -Clederwaaèchinge.
Clederworme, cleer-, - worm, znw. m. Mot.
Cledinge, cleidinge, znw. vr. Kleeding, kleedij;
de kleederen.
Clee, znw. m. Klaver. — Cleeblat.
Clee$ ser, cleif-, znw. o. IJzer tot verbinding of
steun C).
Cleem, znw. o. Klei, leem. — Cleemmttlir, -put,
- voerder, kleirijder.
Cleen, cleenen. Zie 'c 1 e i n e, c l e i n e n.
-schrjn.
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Cleer -. Zie c l e d e r-.
Cleere, eleergie. Zie clerc, clergie.
Cleerlike. Zie e 1 a e r 1 i k e
Cleet 2 Gleed, cleft, znw. o. r) Stuk of lap van eene
zekere stof; doek ; hooftcleei, scliootcleet, Raam van

eene oogziekte, vgl. doe c; ook van tafei- en. beddegoed ; schotelcleet; van tapijtwerk en behangsel ;
doodkleed ; swart als een cleet. • 2) kleed, kleedingstuk; dat needs cleel, het hemd ; eert es een vast
cleet, zijn aard kan een mensch moeilijk veranderen; enen iet een sijn eleet wriven, iem. iets inpeperen; enen bi den clede nennen, iemand bij zijn
kleed grijpen, eene symbolische handeling in rechte;
ordekleed ; liverei.
Cleetdoec, -douc, znw. m. Voorschoot.
Cleeteamere, cleft-, cleider-, znw. vr. Kleedkamer, bep. voor een geestelijke, kerkekamer, consistorie.
Cleetsel, cleiísel, znw. vr. i) Bekleeding met of
het aannemen van een ordegewaad. 2) bekleedsel,
van planken.
Clef. Zie c l i f.
Clefoast, bnw. Verkleefd aan, geworteld in.
C1egrer. Zie c l a g e r.
Clei, znw. m. en o. ; cleie, vr. Klei, leem. — Clei-

b aggert , cleiich,cleilant.

Cleinaehtsamheit, eieen -, znw. vr. Geringschat-ting (beter cleinachtinge).
Cleinbroot, znw. o. Fijn brood ; ook : een bepaald gebak, marsepein (?).
Clelne 2 clene, clein, cleen, bnw. i) Fijn, keurig,
blank, schoon. 2) fijn, fijn gemalen. 3) fijn, slank,
dun. 4) licht, van spijzen. g) gering, onaanzienlijk;
onbeduidend ; cl. goet, nietig bezit; weinig; min;
gering in aantal, schaarsch; c. achten, gering schatten; c. doen, vernederen. 6) klein van stuk, klein
van persoon; c. camere, geheim gemak. 7) nederig,
bescheiden, klein in eigen oog. 8) niet in aanzien,
niet in tel. 9) klein, laag, laaghartig; ie c. doen, verkeerd doen; kent Ie c. doen, zich verlagen, vergooien.
Cleane, znw. --- I. Znw. o. i) Weinig. 2) het
kleine. -- II. Záw. m. mv., die clene, de geringen.
Cleine, znw. vr., clein, o. Geheim gemak.
Cleine Ilene, clein, bijw. In eene geringe mate,
niet zeer weinig; c. of groot, op eenigerlei wijze;
c. ende groot, op alle wijzen;; c. no groot, in het geheel niet.
Cleane, znw. vr. Klei, leem.
Clelnen, clenen, zw. ww. tr. Verkleinen, verminderen.
CleinOt. Hetz. als c 1 e i n o o t.
Cleinheit, cleen-, znw. vr. i) Schoonheid, fijnheid. 2) geringheid, onbeduidendheid. 3) kleinheid.
Cleinich, bnw. Kleiïg.
Cleinieheit, cleen -, znw. vr. r) Geringheid, niets waardigheid. 2) vernedering, verkleining; eene beleediging; ook cleinic/ . 3) kleinheid, kleinte.
Cleineamere , znw. vr. Bestekamer.
.. -kene, bijw. Weinig, in geringe mate;
Cle* A,
als znw., een beetje.
Cleinlij4, cleen-, bnw. i) Fijn, keurig. 2) schoon,
zuiver, rein; schoon, netjes, zindelijk. 3) fijn van
lichaamsbouw, teeder; verwend, weelderig, delicaat.
.1) licht, van wijzen. 5) klein van stuk.
Cleinl eheit znw. vr. Teederheid, fijnheid.
Cleinlik e, cleen -, bij w. i) Op eene fijne, keur)ge
wijze. 2) op eene zuinige wijze, in eene geringe hoeveelheid.
Cleinmoedieh, cleen -, bnw. Kleinmoedig, bevreesd, bedeesd, terneergeslagen. — Cleinmoedicheit , ook: nederigheid.
Cleinmolen, znw. vr. Molen waarin leem of klei
tot bouwstof wordt verwerkt.
Cleinmondich, bnw. Bescheiden in zijn woorden.
Cleinoden, zw. ww. tr.; Gleden ende c., van kleeren en lijfsieraden voorzien.
Cleil oot, Glen-, -ode, znw. o. -i) Een klein ge-
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schenk, eene snuisterij, een presentje. 2) een voor
waarde, eene kostbaarheid ; verklw. clei--werpvan
nodekijn; de kostbaarheden eener kerk, reliquieën.
Cielnsen, cleensen, clensen, clinsen, zw. ww. tr.
Zuiveren, reinigen, schoon maken, ziften. — Cleinsinge, ook : het doorgezeefde nat.
Cjeipoel, znw. m. Poel waar klei of leem uitgegraven wordt.
Clekerbille, znw. vr. Lichtekooi (16de eeuw).
Clemen, zw. ww. tr. Met klei of leem bestrij ken.
Glommen, climmen, st. ww. intr. Klimmen, stijgen, de hoogte ingaan; cli,nznende vogel, roofvogel,
vooral : die tot de jacht afgericht is; ook van de zon;
van tonen ; toenemen, vooruitgaan ; met boven, overtreffen ; opklimmen, geraken, komen tot.
Clemmen, cleren, zw. ww. — I. Intr. Kleven,
vastzitten, zich vasthechten. — II. Trans. Vasthouden, knijpen, klemmen; bedwingen, bevangen, met
,winne als ondw.
cl emmer, Glimmer -, znw. m. Klimmer; ook naam
van eene munt.
Clemminge, cle'nb-, znw. vr. Beklimming.
Clemvogel. Hetz. als c 1 a m v o g e 1.
C1ensen. Zie c 1 e i n s e n.
Clepboe.c , znw. o. Boek met een klep of overslag.
Clepel, clé»el, clihpel, znw. m. i) Klepel eener
klok of schel. 2) klopper op eene deur. — Clepel-

riem.
Cleppe, clef, znw. m. i) Lazarusklep. 2) klep of
overslag. .

Cleppel, clij5j5el, znw. m. Knuppel.
Cleppen, cliff en, zw. ww. — I. Intr. Kleppen,

klepperen, klapperen. — H. Trans. i) Kleppen, eene'
klok; ook zonder uitgedrukt object. 2) met klokgeklep verordenen of afkondigen.
Clepper, znw. m. Hetz. als c 1 a p p e r.
(lopper, cliijer, znw. m. Naam van eene munt.
(leppertanden, . clijfter•-, clef -, zw. ww. intr.
Klappertanden.
Cleppespaen. Hetz. als c 1 a ps p a e n.
Clepseh. Zie c 1 a p s c h.
Cleren. Zie c l a r e n.
Clergesse, -erase, znw. vr. Geestelijke zuster.
Clergie, clargie, cleergie, znw. vr. i) Geestelijk
geestelijke stand. 2) beoefening der weten--heid,
schappen ; theologie; wetenschap, geleerdheid, kennis ; de beginselen der wetenschap, die men op
school opdoet; wetenschappelijke geschriften, boeken;
de geleerde stand, de geleerden.
Clergiet, znw. o. Geestelijkheid.
Clericaster, znw. m. Prulschrijver.
Clerc, cleerc, 'claerc, cleric, clerke, znw. m. i)
Geestelijke; vooral: hij die alleen de lagere geestelijke wijdingen heeft ontvangen, en die, zonder
priester te worden, soms zelfs gehuwd, zich op de
studie toelegt en dikwijls verschillende betrekkingen,
vooral lagere in de geestelijke hierarchie, bekleedt.
2) al wie zich met wetenschappelijke studi: , bezighoudt, een man van wetenschap, een geleerde, een
godgeleerde, rechtsgeleerde, natuur -, geneeskundige,
wijsgeer; ook: dichter; een knap man; iem die de
kunst van lezen en schrijven verstaat; een gestudeerd- persoon; ook: iemand die nog geen ,,meester"
is in eene wetenschap. 3) schoolmeester. 4) schoolknaap, leerling; student. 5) hij die van lezen en
schrijven een beroep maakt, geheimschrijver; clerc
(ook maan) van den bloede, griffier van een rechts
voor lijfstraffelijke rechtspleging; sche,tenclerc,-coleg
secretaris van het schepencollege: clercambacht, het
ambt van schepenklerk, van secretaris eener stad.

— Clerkeboec, -haat, -Gamer.
Clerkehuus, clerc-, znw. o. Een huis, door „cler-

ken" bewoond; te Groningen, het fraterhuis van de
broederschap des gemeenen levens.
Clerkel(je,, bnw. Geestelijk. — Clerkelike,

Clerheltj cheat.
(iierkenstaet, znw. m. Geestelijke stand.

CLINKE.

Clerkerse, -erase, znw. vr. Eene geleerde vrouw.
Clercaehap, znw. vr. en o. i) De geestelijkheid.

2) betrekking van „clerc", ook: het ambt van schepenklerk. 3) geleerdheid, studie.
Cleringe. Zie c l a r i n g e.
Clesen. Hetz. als cleinsen, clensen (16de
eeuw).
cleysie,
cle sie, znw. vr. De kerk; de hooge
Clesie c
geestelijkheid. — Clesiesehilt, naam van eene
zilveren munt.
Clesse, Gistte. Zie c l i s s e, c l i t t e.
Cleuteringe. Zie c 1 o t e r i n g e.
Cloven, zw. en st. ww. — I. Intr. A. Met eens
zaak als ondw. i) Kleven, aan iets vast zitten;
blijven zitten of steken in iets, zitten aan iets. 2)
verbonden zijn . of gepaard gaan met, in iem. of iets
blijven. — B. Met een pers. als ondw. z) aankleven,
àanhangen, verkleefd zijn. 2) verbonden zijn aan of
met iets, bij iets blijven, ergens in volharden; als
znw., verbondenheid, nauwe of innige vereeniging.
3) klimmen; opklimmen, in aanzien, macht enz.
stijgen ; clevende, oploopend, van eene hoogte. —
II. Trans. Doen hechten of kleven. — III. Wederk.
Zich hechten of vastklemmen aan iets.
Cloven, zw.- ww. — I. Intr. Splijten, vaneengaan.
— II. Trans. Splijten, klieven, klooven.
C1evonote, clenote, clovenote, znw. m. Buurt -,
wijkgenoot, genoot .der „kluft" (gron., drent.).
Clever, -blat. Zie c 1 aver.
Cleviuge, znw. vr. Verkleefdheid, gehechtheid.
Cievinge, znw. vr. Het bekomen van spleten of
kloven.
Clio, cly, znw. vr. i) Zemelen, mv. cliën. 2) huidschilfer.
Clieder, znw. m. Klier, kliergezwel.
Clieder i znw. o. Kraag, op kleedingstukken.
Chief beitel, znw. m. Beitel.
Clief bloc , znw. m. Hakblok.
C liere n clier- , znw. vr. Klier, klierachtig gezwel.
Chester, Glister, znw. vr. Ui ot wortelbol van
look enz.; knol, van knolvruchten; bol, van bolgewassen.
Clieve, znw. vr. Kloof, spleet.
C1ieven, st. ww. — I. Trans. Klooven, splijten;
splitsen. — II. Intr. Splijten, vaneensplijten, bersten.
C1iever, znw. m. Houthakker.
Cliovinge, znw. vr. Het splijten of bekomen van
kloven.
Clif, clef, znw. o. Helling, rotshelling, steilte, klip.
Cliasout, znw. o. Zout uit daring of derrie ver kregen. -Vgl. set, selsout.
Clijsteren, clj/stren, zw. ww. intr. Helder klinken, schetteren, snerpen, van geluiden.
Cl jt, elite, znw. vr. Klei, kleiaarde.
Clleharinc, znw. m. Uitgeschoten of overgeschoten haring.
Choke, clic, znw. (oostmnl.). Kerf, insnijding.
Clieken, zw. ww. intr. Helpen, baten, voldoende
zijn; met eene ontkenning, niet halen bij, niet in
vergelijking komen bij' (met jegen).
Chicken, zw. ww. tr. Verspieden; verklikken.
Climaet1 znw. o. Luchtgesteldheid; ook: luchtstreek, aardgordel.
Climmen enz. Zie c 1 e m m e n.
Clinge r, znw. vr. Hoogte, heuvel.
Clingell, st. en zw. ww. — I. Intr. Klinken,
weerklinken, schallen; met een pers. als ondw., zijne
stem verheffen, schallen, juichen. — H. Trans. Doen
klinken; doen weergalmen; luide verkondigen of bekend maken.
Chingen, zw. ww. intr. i) Kleven, blijven vastzitten. 2) blijven in of bij iets, volharden in. 3) verwelken, verdorren, verschrompelen; afnemen, minder
worden, verouderen.
Clinkae't, clinkert, -art, znw. m. i) Eene boor.
gondische goudmunt. 2) klinker, tichelsteen.
Clinke, cline, clenke, clenc, znw. vr. a) Ijzeren
staafje of bout om iets vast te zetten, tegen te hou-

CLINKEN.

CLOMME.

den of af te sluiten. 2) vallend deurijzer, deurklink,
klink ; die clinke tien, trecken, aankloppen ; die c.
sloren, hetz. ; ook : den toon geven; clinken slaen,
straatslijpen ; eig. aan alle deurklinken trekken ; die
C. sleet often dume, op die hande, de deur is op
slot, het is met iets of iem. gedaan. 3) balk, plank,
een planken vloer of balkon; clinkensleen, vloersteen.
4) spleet, reet, voeg. 5) in die clinken vallen, naar
den zin zijn, in de flank vallen.
Clinken, st. en • zw. ww. — I. Intr. Klinken,
weergalmen, weerklinken. — II. Trans. i) Doen
klinken ; kleppen, luiden, eene • klok; zonder uitgedrukt object, galmen, juichen, pleizier maken. 2) omiepen, bekend maken; met klokgeklep of bekken
af kondigen.
-slag
Cllnken, st. ww. intr. Vastzitten, blijven steken,
of: zitten in iets. 2) afnemen, verminderen.
Clinker, znw. m. i) Hetz. als clinkaert. 2)
omroeper. — Clinkerschap.
Clinker, znw. m. Naam van een vaartuig. —

Clinkerboot.
Clinkét, znw. o. Schotdeur, valdeur, eene kleine

deur in eene poort.
Clinehake, -haec, znw. m. De haak of het ijzer
aan de klink van eene deur.
Clinkinge, znw. vr. Het klinken, klank, geluid.
Ctinoslo znw. o. Een bepaald soort van slot,
slot met een ijzeren staafje of boutje; Ciineslotel,
een sleutel daarop (?).
Clinesnoer, znw. o. Een koord, waarmede eene
deurklink van binnen werd opgetrokken.
Clip, elipeelap. Zie c1ippe, c1ipc1ap.
Clipol app znw. o. Kuiphout, klaphout.
Clipelappen, zw• ww. intr. Keuvelen, babbelen;
heen en weer drentelen.
Cllp e cliff , znw. vr. Klip, rots in zee; rots,
steenc ïppe ; grot, hol.
Clipper znw. vr. Klap, slag; kloppartij ; Inc. ende
case met enen zijn, met iem. aan eene vechtpartij
deelnemen (drent.).
Clippel. Hetz. als clepel.
Clippen, zw. ww. intr. i) Zie c 1 e p p e n. 2)
drentelen, heen en weer loopen.
Clipper. Zie c1epper.
°Clipp h, bnw. Rotsachtig.
Clippine, znw. m. Geschoren vellen.
Clipspander, -tanden. Zie c 1 e pp es p a e n,
:(clap-), cleppertanden.
Clisse, clesse, znw. vr. en m. i) Klis, klit. 2) warklomp. 3) leem, kleiïge aarde.
Clissen, clessen, zw. ww. — I. Intr. In elkaar

,
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Cl, oete, doet, cluet, znw. m. en vr. i) Klopt,
schippersboom ; beslegen, verhoornde cloet. 2) rçnd
voorwerp ; bol, bal, knop op een stok, appel op èen
zwaard en dgl. ; drol.
Cloeten, zw. ww. tr. z) Boomen, met een kloet
een vaartuig voortduwen. 2) turf c., op hoopen of
stapels zetten. Vgl. c 1 o t e n.
Cloever. Zie clover.
Clof, znw. o. i) Kloof, spleet. 2) het huisje van
de weegschaal.
Clofhamer, znw. m. Kloofhamer.
Cloflooc cluf-, znw. o. Knoflook.
Cloft, Cfoyen. Zie clucht, clooyen.
Cloc. Zie clocke en cloec.
Cloogat, -geslach. Zie clockegat, clocke ngeslach.
Cloehere, znw. m. Hetz. als c l o c k e r (e).
Clochuus, -hvys, znw. o. Klokketoren.
Clocke r cloc, znw. vr. en m. i) Klok, om te luiden ; ban-, brant-, stede-, storm-, wercclocke e. a.;
ter eerster clocker, bij de eerste gelegenheid dat
met klokgelui of -geklep iets afgekondigd wordt;
die cl. slaen, luiden ; als die c. int lent geslagen
wort, als bij algemeenen nood het landvolk bij klokgelui wordt opgeroepen ; die c. slaen aen den (of
één) boort, de klok kleppen ; ook clobpen ; ook : bel;
die c. luden, erotische uitdr. 2) uurwerk (in de latere middeleeuwen). 3) voorwerp in den vorm eener
klok; glazen klok, stolp; distilleerklok. Verklw. clocskijn, cloclij/n, klockien, clocsijn.
elocke, znw. Mantel, overkleed, reismantel.
CLookewat, cloc•, znw. o. Galmgat.
Clo ekege fuut, znw. o. Klokgelui.
Clockeluder. Zie c l o c l u der.
Clooken, zw. ww. intr. Een keelgeluid maken,
klokken.
Cloekenaer,, znw. m. Klokluider, koster.
Cloekengeslaeh, clot-, znw. o. Klokgelui.
C l oekengieter, znw. m. Klokkenmaker, -gieter.
Cloekenoamer, znw. vr. Het deel van den toren,
waar de klok hangt.
Clookenline, clocke-, znw. vr. Klokketouw.
Clockenluder, clocke-, (cloc-), -ludere, znw. m.
Klokluider. — Cloekenludinge.
Cloekenman , clocke-, cloc-, znw. m. Opzichter
over de torenklok; ook: plaatsvervanger, iem. die
bij het luiden der klok, d. i. van regeeringswege
opgeroepen, verschijnen moet.
Clockenmeester, clocke-, cloc-, znw. o. Opzichter over het gieten eener klok; ook: opzichter over
eene torenklok of ook over eene andere klok of schel;

zitten, een klis vormen. — H. Trans. Vastmaken,

te Groningen, benaming van een ambtenaar, belast

vasthechten.

met innen van de door de raadsleden verbeurde
boeten. Vgl. cluchtmeester.
Cloekenreep, cloc(kc)., -rei , znw. m. Klokketouw;
ook clocriem, clockenseel, cloc-, -zeil; iet aent c•.
hangen, aan de groote klok hangen.
Clockenslaeh, cloc(ke) -, znw m. i) Klokgelui ;
het luiden van noodklok of stormklok; klokgelui bij
openbare afkondigingen. 2) het recht om bij klokgelui de weerbare manschap op te roepen; de bij
klokgelui opgeroepen manschappen, de heerban; het
gebied waarover de „clockenslach" van landsheer
of stadsregeering zich uitstrekt.
Cloekenspise, cloc-, znw. vr. Klokspijs, het metaal waarvan eene klok gegoten wordt.
Cloekensolder, clocsolre, znw. m. Het klokkenhuis in den toren.

Vis te er, znw. o. Hetz. als clisterie.
Custer, -eren. Zie c l e s t e r, c l ij s t e r e n.

Custer, elfester, znw. vr. (?) ; ook clisteer, clistier
en clisterie, znw. vr. Lavement, klisteer. --- Clieter jp e, klisteerspuit.
1tte, clette, elit, znw. vr. Klit, klis.
Cliven, st. ww. intr. i) Kleven, blijven vastzit
wortel schieten, gedijen, opschieten. 2) klimmen,-ten;
stijgen; ook: afstijgen, afdalen ; cliven op, bestijgen,
beklimmen, een vrouwelijk dier, ter bevruchting;
toenemen, stijgen in eer, macht enz.; komen tot;
met ute, voortkomen.
Clo eht. Zie c l u c k t.
Cloeo, clouc, clooc, cloc, bnw. i) Slim, gevat, behendig; dapper, sterk van geest, kloek. 2) fijn, net,
zuiver (limb.). Ook als bij w.
Cloekelite, cloak-, bijw. i) Op eene schrandere,
listige wijze; op eene verstandige wijze; op eene
krachtige wijze, met aandrang. 2) op eene aardige,
fijne wijze.
Cloecheit, clouc-, znw. vr. i) Slimheid, gevat
behendigheid; verstand; instinct; een kunst -heid,
reep, list: m v., streken.
-á
Cloekicheit, clouc-, znw. vr. Behendigheid.
Cloen. Zie cluwen.
-

Cloekensteller, cloc(ke)-, -stelre, znw. m. De

stedelijke beambte, belast met het regelen en schoon
houden van het uurwerk in den toren.
Clookentoren, cloc(ke)-, - toorn, znw. m. Klokketoren.
Clookenvenster, cloe(ke)-, -veinster, znw. vr.
Galmgat.
Clocker, znw. m. Klokluider.
Cloeluder, -seel, - slaah, -toren. Zie clocke n -.
Clolnme. Hetz. als c o l o m m e.

CLUCHTICHLIKE.

CLOMPE.

z 96.

C1oln p e, cloy íp, znw. m. Klomp, klont, kluit, blok;
ook : blok, stok, strafwerktuig waarin de beenen van
misdadigers gesloten werden; ook: klomp, holsblok.

Clomper, clumber, znw. in. Waarschijnlijk: klom.

penmaker.

Clonen, cluenen, zw. ww. intr. Klappen, snappen.

(i Ede eeuw).

CLOD f den, zw. ww. intr. Klinken, weergalmen.

Clonken, zw. ww. tr. Doen klinken, luiden, eene

klok of schel.

Clont , znw. m. Klomp, kluit, hoop ; eene harde

zelfstandigheid ; die c. van een geswel.
Clonter . Hetz. als c 1 o n t.
Clonterachtich, bnw. Klonterig, geklonterd.
Clonteren, clunter-, clonder-, zw. ww. intr. Een
klont of klonter vormen, samenpakken; hotten, stremmen, van melk; aan elkaar hangen, nauw aan elkaar verbonden zijn.
Clooyen, cloyen. Hetz. als c 1 o u
Zie c 1 oe c.

Clooster, cloister, znw. o. en m. i) Klooster;

het bestuur van een klooster. 2) sluitmiddel, slot. —
Verklw. cloosterkijn.
Cloosteraer, znw. m. Kloosterling; ook. cloosteriere, cloostrier.

Cloosterbior, znw. o. Bier dat in een klooster

gebrouwen is.

Cloosterbroeder, -here, -joncvrouwe, -joffor -mensche.

ww. tr. In een klooster doen.
Cloosteren, zw.znw.
o. Bezittingen van een kloos-

Clootepel, znw. o. Balspel.

(Mop, znw. m. Klap, klop, zware slag ; tenen
met één klap, te gelijk. b) eensklaps, onverwachts. Verklw. clohkjfn, -ken.
;Mop, znw. vr.; ook clorsuster. Klopje, geestelijke
close: a)

zuster, non.

Clopbert -bon, znw. o. Klopper, ratel.

Clophamer, znw. m. Bene soort hamer.
Clo ppel, znw. m. Werktuig om te kloppen of te

slaan, knuppel.
Cloppen, cloOen, zw. ww. — I. Intr. i) Kloppen,
slaan, met kracht slaan ; ook op eene deur ; geraas
maken ; als znw., geklop, aan eene deur. 2) geklept
worden, van eene klok. — II. Trans. i) Slaan;
borst c., zich op de borst slaan; enen dooi c., doodslaan ; door kloppen of slaan fijn maken. 2) eene
klok kleppen ; het is geklajt, er is geklept. 3) iet in
sinen hals c., voor sinen mont c. (iet?), iets herroepen, een leugen of scheldwoord weer inslikken of
opeten. 4) lubben, van teelkracht berooven.
Clopper, clu ier, znw. m. Hij die klopt, bij zijn
handwerk ; een werktuig _waarmede men klopt, deur -

klopper.
Cloppinge, znw. vr. Het kloppen of slaan, ook
van de slagaderen.
C10^ p slach, ruw. m. Eén slag van den klepel tegen
eene klok.
Clopsuster nw. vr. Zie c 1 o p.
Closbane .hetz. als c 1 o o t b a n e.
Glosse, clos, znw. vr. i) Bal, rolbal, schietbal. 2>

Cloostergoet,

klomp, blok (i').

Cloosterhof, z nw. o. en m. De ruimte en ge-

of beugelbaan.
Clot, znw. m. i) Bol; verklw. elotkiin, -ken, bol•
letje, ronde borstel, ragebol (?). 2) klomp, ook: vleesch+

ter.

bouwen bij een klooster behoorende.
Cloosterhout, znw. o. Sluithout.
Cloosterie, znw. vr. Klooster.

Clossen, zw. ww. intr. Met den bal spelen in
rol-

klomp.

Cloostereatte, znw. vr. Smulpaap.
Cloostereloeke, znw. vr. Kloosterklok, -bel.
Cloosterornne, znw. vr. De op kloosterlingen

Cloten, zw. ww. -- I. Trans. i) Tot een bal.
maken, samenballen. 2) op een hoop brengen, opstapelen, turf. — II. ,Intr. Met den rol- of schietbal.
spelen.

Clooáterieven, znw. o. Het leven in een klooster.

kortwieken, vogels.

Cloosterkerke, znw. vr. Kloosterkerk.

toegepaste tonsuur.

Cloosterlije, bnw. Tot een klooster behoorende,
klooster-.
C1o08termole, znw. vr. Een. bij een klooster behoorepde molen.
Cloosterordene, - orden, znw. vr. Kloosterorde.
Cloosterpant, znw. o. en m. Zuilengang in een
klooster.
Cloosterput, jit, znw. m. Kloosterput, de put

of regenbak van een klooster.
C1oosterpine, znw. vr. De ontberingen aan het

kloosterleven verbonden.

Cloosterporte, znw. vr. Kloosterpoort.
Cloosterprovene, znw. vr. Wat iemand tot le-

vensonderhoud in een klooster verstrekt wordt; het
kapitaal waaruit de prebende betaald wordt.
Cloosterrine, znw . m. Gezelschap of kring van
kloosterlingen.

Cloostersede, znw. m. Orderegel.

CloosterB ise, a znw. vr. Het eten in een klooster.
Cloosters de, -stat, znw. vr. Het klooster als

gebouw, klooster.

Cloosterrespertljt, znw. vr. De avonddienst in

een klooster; dé ' tijd

van zes uren 's avonds.

Cloostervrouwe, znw. vr. Non.

Cloosterwinninge, znw. vr. Het verwerven van
een aandeel aan de in een klooster gedane goede
werken; c. doen, in geval van doodslag door eene
uitkeering aan de kloosters in eene bepaalde land.
streek den verslagene inkoopen in hunne broederschap.
(Moot, znw. m. i) Klomp, kluit; hoop, b.v. van
turf. 2) een massief rond voorwerp, bal, bol, kogel;
teelbal. 3) bal om te spelen, speelbal, schietbal. 4)
steenen of ijzeren kogel; verklw. clootkijna.
Clootbane, znw. vr. Schietbalbaan, rolbaan.
Clootboge, znw. m. Boog waarmede men kogels
schiet of werpt.

Cloten, zw. ww. tr. Knotten, snoeien, boomen;

Cloter, znw. m. Balspeler.

Cloteren, zw. ww. tr. i) Kloppen, roeren, doen.

klonteren of stremmen, melk. 2) kloppen, klein maken. 3) timmeren.
Cloterhi$e, znw. vr. Kleinigheid.

Clottea Clotteren . Zie clot, c l o t e r e n.

C1otiol , bnw. Bolrond.
Clouwe. Zie c 1 u w e.

(Mouwen, cloven, zw. ww. tr. Krabben, krauwen.
Clove, znw. vr. en m. r) Kloof, spleet, reet. 2)
knip, klem, val; strikken van den duivel, de hel. 3)
het huisje van het tongetje der weegschaal.
. Cloven, zw. ww. — I. Trans. i) Klooven, splijten.
2) splitsen, scheiden; c. van, scheiden, afzonderen.
3) scheiden, verdeelen. — II. Intr. Barsten, splijten,
opengaan; deelw. clovende, gespleten, eene inzinking
of inzakking vertoonende. — Clovinge .
Clovenier, znw. m. Schutter, scherpschutter.

Clovenote . Hetz. als c 1 e v e n o t e.
clruever, cloever, colovere, znw. vr. Een
Clover,
,

of armborst. — Cloversehot .
Cloveren, zw . ww. tr. Klooven, splijten.

groots boog, voetboog

Clovet, deelw.; c. hout, talhout.
Clabber . Hetz. als c 1 e b b e r.
Clucht, clufi, sloft, clufte, znw. vr. i) Afdeeling
van de burgerij, onderdeel van een buurtschap of
van een geslacht, buurschap (vooral friesch).' 2) graad,
lid, generatie, geslacht. 3) klucht, grap.
Cluchtelike . Hetz. als cluchtichlike.
Clashten, clufien, zw. ww. -- I. Trans.. De
„cluchten" oproepen; een land in „cluchten" ver deden. — II. Intr. Bijeenkomen.
Cluohticb, bnw. i) Verstandig, bekwaam, behendig; neiging hebbende tot mingenot. 2) ruim, overvloedig4 hartstochtelijk, van liefde.

Cluchtichlihe, clochtich-, cloftich-, bijw. i) In

CLUCHTINGE.

CNIEGEBEDE.

ruime mate, overvloedig. 2) op eene flinke, kloeke
wijze.
Cluchtinge, clu.li-, znw. vr. Eene vergadering
waarvoor Bene „clucht" (z) wordt aangewezen.
Cluchtliede , cluft-, znw. m. mv. De gezworenen
aangewezen tot het aanbrengen van bepaalde misdrijven in hunne „clucht" (i) begaan.
Cluft. Zië c 1 u c h t.
Clnyn . Hetz. als c 1 u w e.
Clump, Blunderen, -teren . Zie c l o m p enz.
Clulnpne. Zie c o 1 o m m e.

slacht; ook cnapel; ena eljc Bint, sone; enapeljn

Chippel, znw. m. Knuppel.

Cluse, znw. vr. i) Kluis, kluizenaarshut, monnikskluis. 2) iedere afgesloten ruimte : a) eene afgesloten kamer.. b) een kelder. c) . enge woning ; het
lichaam (de cel waarin de ziel is besloten).
Clusenaer, znw. m. Kluizenaar. — Clusenaer
-

ster,

Clusenerse, Clusenige, Clusige.

ClIIte, cluut, cluyt, znw. vr. z) Kluit, klont; clute
van snee; verklw. eluutkijn. 2) bal, kogel. 3) grap,
aardigheid, zotternij;

eene klucht, eene ten tooneele

gevoerde grap.

Clutenaer, znw. m. Grappenmaker, hij die „cluten" maakt ' of vertelt.
Clots, znw. m. Houtblok (?)..
Clutsen, zw. ww. tr. Kloppen, schudden, klutsen.
Cluulooc, znw. o. Knoflook.
Cluun , cluyn. Zie c 1 u w e.
Cluuster, cluyster, cluester, cluster, znw. o. i)
Slot, hangslot. 2) ketting.
C1austerslot, znw . o. Een slot dat met een hangslot gesloten wordt.
Cluutboge, cluyi-, znw. m. Boog om boden kogels mede te schieten.
CmII9e, cluyve, cluuf, znw. vr. Klauw.
Cluven, cluyven, zw. ww. tr. Kluiven, vleesch
van een been; dat lwngerbeen c., zie h o n g e rb e e n; zonder obj., rukken en plukken; huishouden,
te keer gaan, - woeden.
Cjnvinge saw. vr. Lekker beetje.
C1uWe1 duwen, cluwijn, clouwe(n), cluen, cluyn,
eioen, znw. o. Kluwen.
CluWen, zw. ww. intr. Hetz. als c 1 a u w e n,
klimmen.
Cnaoht. Zie c n e c h t.
Cnaen. Hetz als c n a g e n.
Cnaepambaeht> cnaib-, -ambt, znw. o. Het ambt
van schoutendienaar of gemeentebode.
Cnaepgelt, znw. o. Geld, uitbetaald aan een
handwerksgezel in een gild; ook cnaef loon.
Cnaepechap, znw. o. i) De staat van een ongehuwd jonkman. 2) de toestand van den dienstman of
knecht; ook: van den handwerksgezel in een gild.
3) de betrekking van schildknaap.
Cnaepvarawer,, -varwer, znw. m. Leerling in
het lakenverversgild.
Cna erhont . Hetz. ongeveer als c 1 a p ho u t.

Cnagen, st. en zw. ww. -- I. Intr. Knagen,
knabbelen, ook van het geweten en van den nijd.
2) knibbelen, knijpen, in geldzaken. — II. Trans.
Af knagen, knagen aan iets, peuzelen, doorknagen;
van den grond door water; ook: aan iem. knagen,
van hetgeen 's menschen gemoedsrust bederft.
Onager, znw. m. Nijdigaard.
Cnaging'e, znw. vr. Knaging, eig. en overdrachtelijk, wroeging.
8jaaken^ ZW. ww. tr. Stukbreken, knakken; ook
c uacken.

,(nape, cnae b, cnaeftt, ook cna fie, znw. m. i)
Jong man, meestal ongehuwd; verklw. knaebgen. 2)
kind van het mannelijk geslacht; jongen, knaap;
ook leerling, lecrcnabe. 3) dienaar, bediende, knecht;
ook diencnape; gewapende dienaar, dienaar van het
L
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(cnejbeljjn), cna^ieljn kint, cnal$elinc, cnafrelkj/n, cnabelkint.

Cnapencleder, znw. o. mv. Liverei.
Cnapenroe, znw. m. Rok voor een dienaar of

een schildknaap.
Cnapcoeke , -coec, znw. m. Knapkoek.
Cnappe . Zie c n a p e.
Cnap p en, zw. ww. -- I. Intr. Knappen, een knap.
pend geluid geven. — II. Trans. Stuk bijten met
de tanden.
Cnapper, znw. m. Tand.
Cnateren, zw. ww. intr. Brommen, mompelen.
CnauWen, cnaeuwen, cnouwen, enuwen, zw. ww.
-- I. Intr. Knauwen, knabbelen, knagen. -- 11.
Trans. i) Op of aan iets knagen of knabbelen, knauwen, kluiven; sinew breidel c., met zijn mond vol
tanden staan. 2) stuk bijten, vermalen. 3) enen iet c..
iem. iets voorkauwen. 4) overwegen, overpeinzen.

Cnauw*inge, cnouwinge, znw. vr. i) Het ver-

malen of fijn kauwen van spijzen. 2) knagende pijn.
3) het bijten of de scherpte van een geneesmiddel.
Onecht, cnacht, znw. in. i) Jongeling, jonkman,
jonggezel, ook : een gehuwd jong man ; verklw. cnechtkijn, -ken, -gen ; leercnecht, leerling ; man in het
algemeen ; man uit het volk. 2) knaap, jongen, aan komende jongen; ieder kind van het mannelijk geslacht; pasgeboren knaapje. 3) een dienstbare of
ondergeschikte, dienaar ; soms ook : lijfeigene, slaaf,
mv. knechte(n), kneclatsen; dienaar van het gerecht;
krijgsknecht, soldaat; lanscnaecht, wapencnecht. 4)

handswerksgezel in een gild. 5) wapendrager van
een ridder, schildknaap.
Onechte 'c, bnw. Slaafsch, knechtsch, slaven -.

-- Cuechtelijoheit.
Cuechtenloon, cnechtsen-, znw. o. en m. Knechts.,

arbeidsloon.

Cuechterie, znw.vr. Minder volk, ondergeschikten.
Cneohteehap, znw. vr. en o. Knechtschap, dienstbaarheid.
Cnechtschole, znw. vr. Jongensschool.
Cneohtspesse, - skiesse, znw. vr. Spiets voor een
voetknecht.
Cneden, st. ww. tr. Kneden, dooreenmengen, deeg.
Cneder, znw. m. Bakker.
cineel, cnele. Hetz. als c an e 1 e.
Cneesten, zw• ww. intr. Kniezen, brommen, morren. Vgl. c nit s e n. i-- Cneestinge.
Cnelle, znw. vr. Eene soort van fuik.
Cneppel . Hetz. als cle ppel, cluppel.
Cneppelen, zw. ww. tr. Knuppelen, met een knup pel slaan.

Cnerbelbeen . znw. o. Kraakbeen.
Cnersachtich bnw.; c. been, kraakbeen; ook
'

cnerselich, cnerseïicheit.

Cnerselinge, znw. vr, Knarsend geluid.
Cnersen zw. ww. --- I. Intr. Knarsen. — U.

Trans. Verlrijzelen, vermorzelen. — C1lersingo,
cnirsinge.

Cnerstelen, zw. ww. intra Knersen. -- Cners-

telinge.

Cneusen, cneuteren. Zie cnosen, c no teCneuvel . Hetz. als c o v e 1.
Cnevelen, zw. Ww. tr. Binden, toebinden.
Caibbelen, zw. ww. intr. Kibbelen, kijven.

ren .

Ciiie, cne(e), znw. o. en vr. i) Knie, lichaams
deel. 2) kromming eener rivier; elleboog van een
pijp; knie; kromhout.
nie , znw. o. Geslacht, lid, verwantschapsgraad.
Cniebede . Hetz. als c n i e g e b e d e.
CIIlebanc, znw. vr. Knielbankje, in eene kerk.
,

Cniebuginge, -buyginge, znw. vr. Het buigen

gerecht; ftoortcnajbjbe, speren cnaMe, der stat enajt5en,

der knieën als teeken van eerbied of onderdanigheid ;

hoge c. of dorewarers, lage c. of diences; des schouten c., schoutendienaar, gerechtsdienaar.. 4) hand-

ook eniebogin e, - bogen, -boger, -bogelijc (oostmal.).
Cniegebede, cnien-, cn:ebede, znw. o. Knielend
uitgesproken gebed; (in) c. vallen, op de knieën
vallen om te bidden.

werksgezel. 5) schildknaap.
Cnapekint, znw. m. Kind van het

mannelijk ge.

CODE.

CNIECNOKE.
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Caiecnoke, . znw. m. Kniegewricht.

Cnieën, cnaen, zw. ww. intr. Knielen.
Cnleën, cnien, kneen, zw. ww. intr. (gron.). Elkaar in den bloede bestaan.
nielen, zw. ww. intr. Hetz. als c n i e ë n (i). —

C

Cnielinge.
Cnieline cne-, znw. m. Kniestuk, kniebedekking

(van leer off

Cniescliive, znw. vr. en o. Knieschijf.
Cniesen > zw. ww. intr. Knijzen, grommen, brom-

men; ook cneesten.
Cnlewiet, znw. o. Perzikkruid.
CniJ f, cnief, znw. o. en m. Lang en puntig mes,
dolk, ponjaard.

Cn hake, cnzi^-, -haec, znw. m. Brandhaak.
Cn . Hetz. als c rij t. — Cnidich.
Cnic, znw. o. Knik, teeken van toestemming.
Cnieken, zw. ww. — I. Trans. Neigen, buigen,
het hoofd, de knieën; gecnici, geknield. — II. Intr.
Knikken, met het hoofd.
Cni.eken, zw. ww. tr. Knieken, knakken, half
doorbreken.

Cnieprooessie, znw. vr. Eene processie die eindigde met drie kniebuigingen voor het beeld van
O. L. Vrouw van Aardenburg.
Cnipbusse, znw. vr. Handbus, vuurroer.
Cniperuut, znw. o. Eene soort van buskruit (voor

i) Knoopen ; verbinden, vastmaken ; aan een galg
hangen, opknoopen; vlechten, ineenvlechten. 2) verbinden, hechten; int herte cnopen, in zijn hart dragen (het beeld eener geliefde); vereenigen ; enes woonde c., iemands woorden verdraaien ; verstrikken;
wederk., zich hechten. 3) knoopen, het handwerk;
weven ; op het touw zetten; ene kenninge c., eene overeenkomst aangaan tot het houden eener ,,kenninge";
geit ute iet c., zijde bij iets spinnen, geld met iets
verdienen. 4) iet cnoken in, iets in iets bergen. 5)
knotten, snoeien. — H. Intr. Zich hechten, hechten.
Cnopeûaer, cnofrer, znw. m. Minderbroeder; ook
benaming van een klooster te Utrecht.
Cnopet, deelw. Geknoopt, of met knoopen bezet
bf met knoopen dicht gemaakt, geregen ; knot ede

mouwen.

Cnopioh, bnw. Vol met knoopen; van hout, vol
met uitwassen, knoestig. — Cnopicheit.
Cnoppe, cnoft, znw. m. i) Knop of bot van bloem,

blad en vrucht. 2) knobbel ; adamsappel, die cnok
van der kele; stuit. 3) klomp, knot. 4) knoop (fra.

„noeud" en „bouton").

Cnopp eld000, cnuftel-, znw. m.; verklw. cnof fteldoecskjn, cnupftel-, -doecgen, knoopdoekje; zakje
of builtje om geld in te bewaren.

Cnoppen , cnuf en, zw. ww. — I. Trans.

i)

zw. ww. tr. i) Knippen, ook het haar.
,
Cnippen

Knoopen, door een knoop vastmaken, verbinden;
iets in iets knoopen. 2) knoopen op of aan iets zetten. -- H. Intr. Knoppen, knoppen zetten of hebben.
Cnorhont , znw. o. Dunne eiken planken (?).
Cnorre, cnor, znw. vr. Knoest, kwast, uitwas;

Cnippine . Hetz. als c l i pp inc.

cnorcla, cnorf).

eene knipbus), ook cnibbussencruut,

Cnippo cnif, znw. vr. Knip, val.

Coippeles, cnioels, znw. o. Afval van wol.

2) in et nauw brengen.

Cnipschare, -schere, - scheer, znw. vr. Schaar,
ook van den haarsnijder.
Cnirsinge. Zie c n e r s i n g e.
Cniselen. Hetz. als c r i s e 1 e n.

Cnisen . Zie c n i e s e n.
Cnitsen, zw. ww. intr. Knijzen, morren, grommen.

Vgl. cneesten.

bult, knobbel, puistje; kraakbeen (misschien ook

Verkiw. cnorrekijn.

Cnorren, zw. ww. intr. i) Knarsen, tandeknar-

sen; knorrende, nijdig. 2) grommen, brommen, knor-

ren. — Cnorachtioh.
Cnorrich, bnw. Vergroeid, knoestig. — Cnorrioheit.

Cnorsel, znw. o. Kraakbeen. — Cnorselaehtieh.
Cnorselinge, cnoers-, znw. vr. Het knersen of

Cnodde, znw. Knot, knobbel; knoop; ook cnode.
-- Cnodden, knoopen.
Cnoeréebeen, znw. o. Kraakbeen.

kraken; c. van been, kraakbeen.
Cnorsen, zw. Win, intr. Knarsen, tandéknarsen.
Cnosel. Zie c n o e s e 1.

Cnoesel, cnoessel, cnosel(e), znw. m. en vr. Enkelgew ri cht, enkel.
Cnoest, cnust, znw. m. Knoest, kwast, uitwas aan

Kneuzen; verbrijzelen, vermorzelen; beuken, fijn of
stuk maken; vlas, braken. -- II. Intr. Verpletterd
of vermorzeld worden.
Cnote, cnotte, znw. vr. Knoest, klomp, dot.
Cnoten, zw. ww. tr. Tot een knoest of tronk
maken, knotten, een boom.

Cnoersel-. Zie c n o r s e l-.
Cnoes, znw. o. Kraakbeen. — Cnoesich.

boom. -- Cnoestioh.
Cnoke znw. m. Bot, been; knobbel; wervel, ge wricht, geleding; verklw. cnoocskj/n.
Cno loon, znw. o. Hetz. als c to f1 o o c.
Cnokel, znw. m. en vr. Wervel, gewricht, vooral:
het gewricht der vingers; ook: vingerlid.
CnokenhouWer, znw. m. Been-, vleeschhouwer,

een

slager.

Cnooke, cnoc, znw. m. Wervel, gewricht; van

planten, knoop.

Cnoekel, znw. m. Knokkel, gewricht;• vooral:
vingergewricht.

Cnol, znw. Dunnebier; ook: zwaar bier; ook cnol-

laert.

Cnol, znw. m. Hoogte, heuveltje, eene kleine verheffing van den grond.
Coollerie, znw. vr. Brouwerij van knol (ie Art.).

Cnoo enoe, znw. m. en vr. i) Knoop ; die
ciwjbe (ook cnode) der sonden ontbinden, aan de

zonde ontkomen. 2) band, verband; gevoel van ver bondenheid. 3) knobbel, bobbel, de eene of andere
oneffenheid, ingezet stuk. 4) gewricht; van rietgewassen, knoop; ook benaming van eene lengtemaat.

CnoseII cnuesen, cneusen, zw. ww. -- I. Trans.

Cnoteren, cnuet-, cneut-, zw. ww. intr. Kneuteren, brommen, morren; ook cnotelen.
Cnouwen, -loge. Zie c n a u w e n, -i n g e.
Cnovel, znw. m. Gewricht, enkel.
CIIovelen, zw. ww. tr. Strikken, vaststrikken.

*Cnnppel . Zie c1uppe1.

Cnuppeldoeo, cnuppen. Zie c n op p-.
Cnutten, zw. ww. tr. Knoopen; vastmaken.
Cnuast , cnuyst, znw. m. i) Knoest. 2) knots. —

Cnnustich, Cnnnstieheit,
Couwen .

Zie c n a u w e n.

Cobbe, rob, robe, znw. m. Vuil in de ooghoeken.

Cobebe. Zie cubebe.
Cobout, coubout, cobbout, znw. m. Huisgeest.

Coch. Zie Gooch.
Cochen , coeclien, zw. ww. intr. Kuchen, hoesten;

zuchten, stenen.

Codde , znw. m. en vr. Knots, knuppel, kodde (in

— Coddehout, -kiJn, -maker.
Codde, znw. vr. Vlek, smet (oostmnl.). — Codden,

„koddebeier").

5) knop, ook van bloemen enz. 6) massa, klomp.

bevlekken, bezoedelen.

Cno opiser, znw. o. Naam van een vuurwapen.
Cnoopfries, znw. o. Dagge.
Cnoo tbaer, bnw. Geschikt om geknot te worden,
van wilgen. .
Cnopen, zw. ww. regelm. en onr. — I. Trans.

pend strijder.

Cnoop 2 znw. m. Het knoopen.

cnuisticheit.

Cnnut, znw. Kraai.

Coddenaer, znw. m. Een met een knots gewa.

Code, znw. vr. Keu, jong varken; verklw. code-

k"n, eoodde-,

kudde -, -ken.

Code, znw. vr. Kwee. — Codeappel, coda4ftel,

kweepeer.

CODER.

COGGESCHULT.

Coder, znw. m. Kwab aan den hals van een

moedige, kloeke daad. 3) vertrouwen, gerustheid. 4)
trotschheid, fierheid. — Coenieheit.

rund, kossem.

Coderen, codren, zw. ww. intr. (oostmnl.). Babbe-

len, snappen.

Co , coe e, couwe, znw. vr. Koe ; iserine c., zie
i s e r ij n; Coebeest, -dief, -driver, -herder (-herde, -keerder), - drec -horn, -haer, -hunt, -earl
-olauwe -mes (mz), -schite (schitte), -stil,

-sterte,-stront, -vleesah.
Coebrant, znw. m. Het merk waarmede eene
'

koe ingebrand wordt, ten bewijze van het recht tot
grazen in de gemeene weide.
Coefer, coufer, znw. m. Kist waarin iets bewaard
of verzonden wordt.
Coegano, znw. m. Een stuk weiland van eene
bepaalde grootte (meestal 1 ls morgen) ; een stuk land
waarop eene koe in een zomer genoeg gras voor
zijn voedsel vindt.
Coegelt, znw. o. Geld betaald voor het recht om
Bene koe te laten grazen in eene gemeene weide.
Coegras, znw. o. Hetz. als gras, gars, geers,
1/3 morgen.

Coehooy, znw. o. Hooi voor ééne koe.

Coehare, -huur, znw. vr. Weidegeld.

Coehnns, znw. o. Koestal.

Coeye. Zie coe en cooye.
Coeyen , bnw. Zie c o e y i* n.

Coeyenboter, -melt, -mes.

C0eyijn, coeyen, coyen, bnw. Van koehuid gemaakt, koeien -; coeyenschoe, schoen van koeleder;
coeyenschoe-maker, -suiter (schoenmaker), coeyensut-

Ier, coyn-, coin-; -tasck.

Coeke, coec, couke, coke, znw. m. i) Koek, taart,
gebak; verklw. coeckijn, coekelkijn, cokel-, -ken. 2) koek,
verharding in of aan de oppervlakte van het menschelijk lichaam. 3) voorwerp in den vorm vara een
koekje; op een wapen, een rond schijfje van kleur,
koek Ivan metaal: penning, bezant).
Coeken, zw• ww. tr. Koek bakken (oostmnl.).
Coeken 2 znw. Zie cokene.

Coekenbacker (zoeke.), -bacster.
Coekenersse, coken-, znw. vr. Bakvrouw.
Coekerel, - kerle, znw. m. Koeherder, - drijver.
COeCOeC , coccoec, coccuuc, cucuuc, cuycuyc, znw.

iii. Koekoek.

Coelaehtieh, bnw. Een beetje koel.
Coelbac, znw. m. Koelvat.

Coelde, znw. vr. Koelte.

Coe1e, cola, coal, cuel, bnw. i) Koel, matig koud.
2) kalm, bedaard.
Coale, coal, znw. vr. Koelte, verkoeling.

Coelen, colen, coulen, cuelen, zw. ww. — I. Trans.
i) Koelen, koel maken; verfrisschen, schoon maken,
een beker; wederk., zich verkoelen of verfrisschen.
2) koud of kil maken; als wederk., zich ongesteld of
onaangenaam gesteld gevoelen, eig. door gevatte
kou. 3) tot bedaren brengen, kalmeeren, verlichten;
sinen moet c., zijne kalmte herkrijgen; ook (met
eene andere bet. van „moet"). zijne woede koelen,
wraak nemen; enes moet c., iemands begeerte in.
willigen;. sinen lust c., zijn lust boeten of bevredigen. 4) vergoeden, kosten; herstellen, schade. -- 1I.
Intr. i) Koel worden of ook: koel zijn; af koelen. 2)
koud of kil worden. 3) kalm worden, bedaren, tot rust
komen.
Coelheit, znw. vr. Koelte; ook coelnisse.
Coe1inge, znw. vr. Verkoeling.
Coelinc, culinc, Guilin, znw. m. Een kleine baars.
Coelsinnich, bnw. Bedaard, gelijkmatig.
Coelvat , cuel-, znw. o. Hetz. als c o e l b a c;
ook coeltobbekj/n.
Coen, coen, cone, cuen, bnw. I) Moedig, onverschrokken, vol zelfvertrouwen; vermetel, driest; als
znw., den coenen helpt die aventure ; else die coene
coenlike. 2) rustig, gerust, vertrouwend; coene s:^n
op iet, op iets rekenen of staat maken. 3) fier, trotsch.
Coenheit , coene-, cone., znw. vr. 1) Onverschrokkenheid, stoutheid; vermetelheid, overmoed. 2) eene
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Coenljo, bnw. Rustig.

Coenllke, bijw . t) Stout, moedig; driest, verme.

tel. 2) met vertrouwen, gerust, vrijmoedig.
Coer, koyr, znw. m. Zie c o e r e r (oostmnl.).
Coere, cure, znw. vr. Uitkijk, wacht; ook: wacht
een punt van waar men den omtrek kan-torenj,
overzien. -- Coerwaehte.
Co eren, cueren, coren, curen, cuyren, zw. ww.
intr. De wacht houden, op den uitkijk staan.
Coerhnns, cuer-, -huys, znw. o. Wachttoren.

Coerer, coerre, Guerre, coer, coir, znw. m. Wachter, torenwachter; ook coerwachter (cuerwachter).
Coers, znw. m. Koers, het gangbaar zijn van het
geld.
Coesehattinge, znw. vr. Belasting opgebracht
naar het aantal koeien; ook coeslach.
Coeseel, znw. o. Touw waaraan eene koe wordt
geleid.

Coesmule, znw. vr. Koeienkop.

Coesteren, zw. ww. tr. Opkweeken, verkwikken.

— Coesteringe, (ook opcoesteringe).

Coet, cunt, znw. vr. Koet, de vogel.
Coeter. Zie coter.
Coetsbedde, znw. vr. Rustbed, rustbank.
Coetse, cods, znw. vr. Leger, legerstede; der-

tenheit van herten dat is des duvels coeise ; verklw.
coetskj/n.

Coeve, Coevenaer .

Zie cove, covenaer.
Coevenne, coeyen-, coyen-, znw. vr. Een wei -

land van eene bepaalde grootte (waarschijnlijk 'Ise
morgen).

Coever, couver, cover, znw. o. en m. i) Voor zaad, overvloed. 2) kracht, macht, vermogen, middelen.
Coever, znw. Mand, korf, ben.
Coever, bnw. Overvloedig, veelvuldig. — Gee-

verheit.

Coevereren, cover-, -eeren, zw. ww. tr. Terug
herwinnen.

-krijgen,

Coeverkief, couver-, cover-, cuver-, znw. m.

Hoofddoek.

Coeverture, couver-, cover-, coffi-, coffel-, cof-

znw. vr. i) Al wat tot beschutting dient van mensch en dier; deken; paar
schabrak; zijden overkleed; overtrek, voor-dek,
een wapen. 2) bedeksel, beschutting. 3) geveinsdheid,

fer-, -tuer, - toere, -tone,

achterhoudendheid.

Coevoet, znw. m. Koeienklauw; ijzeren hefboom,

handspaak.

Coeweide, cue - , - wei, znw. vr. Weiland; ook hetz.
als c o e v e n n e; het recht om koeien op een land
te w eiden.
C o f Goff, znw. vr. (?). Stal, schuur.
Co ll1er, Gofer, co/re, cofere, znw. m. en o. Koffer,
kist met een gewelfd deksel, kist, doodkist; verklw.
cofferkijn, eoferken.

Coge, znw. m. Pest, besmettelijke ziekte, vooral:
ziekte onder het vee. — Cogesch (coochsch), Co-

gich.

Coge. Zie cooch.
Cogele, cogel, znw. m. Kap, mantelkap; mantel
met kap.
Cogele, cogel, znw. m. Stok, stang, stok met een
kogelvormig uiteinde.
Cogelaer, znw. m. Blauwe linnen doek.
Cogge d cocge, znw. m. en vr. Een breed platrond
schip, voor oorlog doch ook voor koopvaardij. —

Coggeschip.
C pgge, cock, znw. Landelijk district in Noord Holland.

Coggeliede, lom, znw. m. mv. Bemanning van
-

eene kogge.

Coggemeester, znw. m. Opzichter over de wervan een „kogge" in de Vier Noorder Koggen.
Coggeschult, znw. vr. Belasting geheven voor

ken

de vaart en visscherij op het Almere.

300

COGGEWACHTER.

COLLERETTE.

Coggewachter, znw. m. Bewaker van eene kogge.
Coyer. Zie c o o y e r.
Coyeren, zw. ww. intr. i) Wandelen, kuieren
omgaan, ook met God. 2) babbelen, keuvelen (oostmnl.).
Coy$e, cofie, coffie, cuffie, cufie, coyfe, znw. vr.

Ijzeren kapje gedragen onder den helm.
9
Coyme. Zie c u m e.
Coyte, coy!, kueyte, keute, keut, znw. vr. en m.
Kuit, eene biersoort. -- Coytebrouwer .
COC, cooc, coke, znw. m. Kok; houder van een
gaarkeuken.
COC, znw. m. Zeehaan, groote poon, knorhaan.
Cocatrijg, znw. m. Krokodil.
Coocinen, - sinen, bnw. Scharlakenrood.
Coke. Zie cóc en coeke.
Coke, znw. vr. Hetz. als c o k e n e.
Cokedril, cocke-, -drul, znw. m. Krokodil.
Cokelaer, coukelaer, znw. m. i) Toovenaar. 2)
goochelaar. — Cokelari e, Cokelen, Cokelie.
Cokelbuse, znw. vr. Goochelbeker; naam van
een vrouwenklecdingstuk, eene vrouwenmuts (?).
Coken zw. ww. tr. i) Koken, braden, bakken;
ook zonder uitgedrukt object; iem. (een valschen
munter) in kokend water verbranden. 2) beramen, uit denken, klaar spelen; als znw., plannen, maat -

regelen.
Cokenallame, znw. o. en m. Keukengereedschap.
Cokenboee, znw. o. en in. Boek van de rekening
en verantwoording van den keukeximeester of keukensch rijver van een vorstelijk of aanzienlijk persoon.
Cokene, coekene, cuekene, ook coke(n), znw. vr. en
m. Keuken; smaken van soeter c., lekker smaken; ene
vette c., lekker eten; Ier c-n gaen, er aan moeten

gelooven, gezegd van een dier dat tot spijs bereid
wordt; des duvels c., des ongenadigen c., de hel; al
wat tot de keuken behoort; armoedige woning, klein
huisje met één vertrek.
Cokengewant, coke-, cooc-, -gewan, znw. o.

Keukengerei.
Cokeneneeht, znw. m. Koksjongen.
Cokencruut, -cruyt, znw. o. Specerijen in de
keuken gebruikelijk.
Cokenmaerte, -Maget, znw. vr. Keukenmeid.
Cokenman, znw. o. Hij die eene gaarkeuken

houdt, kok.

Cokenzeester, coke-, cooc-. - meister, znw. m.
Opperkok, de beambte belast met het toezicht over
de keuken van een voornaam persoon of in een
klooster.
Cokenmesse, coke-, -mes, znw. o. Koksmes.
Cokenoot, cokenaet, znw. o. Levende have. Hetz.
als quekenoot.

Cokensehriver, koicken-, znw. m. Hij die het
, cokenboec" houdt, boekhouder in de keuken van
een aanzienlijk persoon.
Cokensuster, znw. vr. Kloosterzuster waaraan
keukenwerk is opgedragen.
;

Cokentr js, znw. (o. en?) m. Basilisk.
Cokenyali, znw. o. Een stuk keukenvaatwerk.

Cokenwaerster, znw. vr. Eene kloosterzuster

m et het opzicht over de keuken belast.
Cokenwant,znw .o.Hetz.als cokengewant.
Coker , znw. m. Koker; pijlkoker; naaldekoker;
verklw. cok
erkijn.

Cokerduunseh, bnw .; c - e souter, een boek met

onechte, niet erkende

of verboden psalmen.

Cokerellen, zw. ww. intr. Luidruchtige vreugde

bedrijven, joelen; voor iem. zingen, hem eene serenade brengen.
Cokerie, znw. vr. Brij, vloeibare spijs.
Coket, socket, znw. o. Bootje; vooral: het bootje,
dat langs den mast van een schip werd opgeheschen,
en waarop het „topcasteel" rustte.
Coket, socket, znw. o. Belastingstempel, tolzegel,
tolbriefje, geleibiljet.

Coehnns, znw. o. Gaarkeuken.

Cokinge, znw. vr. i) Het koken. 2) kooksel, af

-treksl.

Coki ne, znw. vr. Kokkin, kookvrouw.
Cockaen e, znw. Luilekkerland ; dat lant van C.
Cockaert znw. m. Suffer, onnoozele bloed.
Co
,

Cockatrjjs. Zie c o c a t r ij s.

Cooke, znw. Scharlakenkleur; scharlaken.
Cock$ t. Zie c o k e t.
Cocketoys, znw. m. Booze geest.
Cockijn 1 cokijn, cocken, znw. m. Leeglooper, luiaard; landlooFer, nietswaardige schelm. — COpki-

neren C oekinerie (cocken-).
, ^^

Coekili&n, bnw. Perlemoeren.
Cockille, cockyelge, znw. vr. Schelp ; als bij w.,
in
n schelpvorm; een voorwerp in
i den vorm van eene
schelp; naam van een gebak, (waarschijnlijk) geroosterd brood met boter; cockylgebrader.
Cockuut, cockuyt, cucuut, cochuut, znw. m. i}
Koekoek. 2) doeniet, leeglooper.
Coeodrille, coke-, -dril, znw. m. Krokodil. —

Cocodrillenbete.

Cocspise, znw. vr. Gekookte spijs.
Col, colle, znw. Bles, witte plek op het voorhoofd
van paard of rund.
Cole, cool, znw. vr. Kool, de groente.

Cole, cool, znw. vr. Kool vuur; steenkool; mv.,

gloed.

Cole, cool, znw. m. Nicolaas; ook : St. Nicolaas.
Coleman, znw. m. Kolenbrander; ook colenberner.
Colen, coolen, zw. ww. tr. Doorzeven, doorzijgen ;
ook eoleren (-eet-en), coleringe.

Colara, znw. vr. Een der vier hoofdvochten van
den mensch, waardoor zijn karakter bepaald werd;
hartstocht, het hartstochtelijke of cholerieke temperament; ook als benaming eener ziekte, buikloop. —
Colerieh, colerlc, bnw . Colerien ,

-fin, znw., hij

die een dergelijk karakter heeft.
Coif bane, znw. vr. Kolf baan.
Colfdr ager, colve-, znw. m. Een met een kolf
gewapend dienaar, kolfdrager. — Colfdragerse.

ColfMaker, znw.. m. Vervaardiger van kolven.
Colfslach, solve-, znw. m. Kolfslag.

Coif hout, ook cloofhout, znw. o. Kinkel, botterik; ook van eene vrouw.
Coljn, bnw.; colijn vier, kolenvuur.
Cohco n assie, znw. vr. Koliek.
Colissie out, znw. o. Zoethout.
Cole, cuk, znw. vr. en m. Kolk, diepte met water
gevuld; diepte; diep, doorvaart; ook kuiltje; die colt
van den her/c, en: diepte, overdr.; der minnen cote.
Collacie, cola-, -atie, -ace, znw. vr. i) Samen spreking, gesprek over een godsdienstig onderwerp;
gesprek, sottecollacie, zotteklap. 2) stichtelijke toespraak, predicatie, preek; verklw. collaciekijn; gees.
t^like c., geestelijk onderricht. 3) lichte avondmaaltijd; c. - drinken; ook buiten de kloosters; ene c. doen.
4) conferentie; ook: het onderwerp daarvan; het be
raadslagende lichaam, vooral de gemeentelijke raad,
te Gent; gezellige bijeenkomst; de plaats daarvan;
eene voorstelling of uitvoering van het eene of andere spel. 5) de voorlezing of vergelijking van eene
akte, collationeering.
Collaciën, -tiën, zw. ww. — I. Intr. i) Eene
stichtelijke toespraak of preek houden. 2) een maal tijd of collation houden. — II. Trans. Vergelijken,
overlezen, collationeeren, eene akte. — Collaciër,
een lid der schepenbank, daarmede belast.
Collant, * znw. m. Hetz. als c a 1 a n t.
Collaterael, bnw. Zijwaartsch, zijdelingsch, vooral
van verwantschap; znw. mv., die collateralen, erfgenamen in de zijlinie.
Collatoor, znw. m. Hij die het recht heeft van
collatie, het begeven van een kerkelijk ambt.
Cobb. Zie col.
Collede, bnw. Met een kol of bles.
Collecte, collect, znw. vr. Een kort gebed, dat
aan het dienen der mis voorafgaat; ook: het gebed
waarmede de dienst wordt besloten.
Coller, colre, znw: o. Ringkraag.
Collerette, colt-cite, znw.. vr. Kraag, halskraag.
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Collette, collet, znw. Hetzelfde.
Collier, znw. m. ; cohere, vr. en m. t) Halskraag,

c., iemands deel worden; met veranderd ondw.,
krijgen. 3) voortkomen, voortspruiten. 4) opkomen,
ontspruiten. 5) gebeuren, geschieden. 6) omschrijving
van het ww. ; c. te steen. =- C. Met het als ondw.
i) Komen. 2) gaan, vergaan, met den dat.; mi es
wel, evele comen, ik ben er goed, slecht aan toe..
3) geschieden, gebeuren; hoe comt dat gi enz. ? 4)
passen, betamen.
Comen. Hetz. als c o m a n.
Comeninge. Hetz. als c o m i n g e. Komst ; ook

Tingkraag.

2)

halsdoek, -kraag, voor vrouwen.

COuolte. Zie c u l i o t e.
Colomme, cal-, -omne, -omj ne, -umme, -umbe,

,clomme, znw. vr. Zuil, paal; stijl van een hek, tralie
voor een venster; vurige c., vuurkolom, myst. term
voor zeer innige devoten.

Celere, calore, caloor, znw. Kleur. — Coloreren.
Colorlen, -ijn. Zie bij c o 1 e r a.
Colovere, colover, coul-, -euver, -euvre, znw.

vr. Klein kanon met langen en dunnen loop ; vuurroer; ook colovenerine. — Coloveriner, eolove:Mer (-verenier), kanonnier, en : scherpschutter.
Coloverloot, couleuver-, znw. o. Looden kogel.
Colpoen, znw. m. Stuk, brok.
Colré, znw. Hetz. als c o 1 e r a.
Colre, oolse. Zie coller, couse.
Colter. Zie c o u t e r.
Coiswijn, -zwin, znw. m. Kolzwijn, kolsem, tegenk iel.
Colt, eoltheit. Zie c o u t, -heit.
Coltier 9 znw. m. Agent, makelaar; de tusschenpersoon of makelaar bij den paardenhandel.
Cplve, coif, znw. vr. Kolf, knots, knuppel ; corioise, iurcorse, cords-, cordoiscolve, een oorlogswapen ; geloodde c., met lood beslagen kolf; gefrinde c.,
kolf met een ijzeren punt; kolf in het kolfspel.
Colve , znw. vr. Besloten gezelschap, societeit;
eene geldelijke bijdrage door een nieuw lid van eene
club gegeven voor een maaltijd of drinkgelag; bij dr e voor de kosten eener vergadering.
Colvedach, znw. m. Clubvergadering, vergader
ag.
-d
Golven, zw. ww. intr. Kolven, het spel.
Cohen, zw. ww. intr. Club of vergadering houden.
Colvegaer. -ier, znw. m. Een met een kolf ge-wapende, kolfdrager; misschien ook hetzelfde als
clovenier, coloverier.
Co maf, znw. 0.; des een c. maken, er een einde
.aan maken.
Comae, - schap. Zie coopnian, -schap.
Comate, znw. vr. Komeet.
Comber, - beren. Zie c o m m e r, c o m m e r e n.
Comén, commen, st. oer. ww. intr. — A. Met
een pers. als ondw. i) Komen; geslegen c., spoorslagg komen aanrijden; gesmeten c., komen aanrij den; gevaren c., komen aanrijden 6f komen aanloopen 6f varende komen; wel (wale, wele) comen, willecomen, welk -, -come, welkom; met een, ontmoeten,
aantreffen, komen bij; op iem. stooten, iem. overvallen; iem. aanraken; bij iets komen, het naderen;
aan iets raken, zich met iets inlaten; in handen
krijgen; ergens toe geraken, er in slagen; met eene
ontk., iets niet over zich kunnen verkrijgen, er niet
toe kunnen besluiten; een enes vrede c., enen lege.
naden c., zich aan iem. onderwerpen, de door hem
gestelde voorwaarden aannemen; met boven, boven
enen c., hem overvleugelen; met in, in dien c., er
toe komen, er in slagen; des in een c., overeenkomen; met jegen, zich tegen iets verzetten; met na
(naer), op iemand afkomen; met oj, op iemand
volgen, hem opvolgen; iem. vijandig naderen; met
te, ie wive, te manne c., trouwen; te woorden c.,
woorden vinden; met van, van hem selven c., zijne
bezinning of bewustheid verliezen; iets kwijt raken;
te hem selven c., het tegenovergestelde; als znw.,
komst. 2) komen, opkomen, voortspruiten; als znw.,
opkomst, bloei, eerste jeugd. 3) afkomen, afstammen.
4) worden. 5) blijven; des aen enen c., zich aan
iemands uitspraak onderwerpen. 6) imper. con, welaan, eilieve! c. ende, heengaan en (overtollig). — B.
Met eene zaak als ondw. i) Komen; worden; te
meute c.; te borde c., voor den dag komen; enen t.
-voren comen, in de gedachte, voor den geest komen;
zich aan iem. voordoen; teoente, ie j5asse c., gelegen
komen; ie weten comen; enen te goede, te quade c.,
goed of slecht voor iemand uitvallen. 2) enen (dat.)

comenisse.

Comer. Zie c o m m e r.
Corner, znw. m. Nakomeling.
Comére. Zie commére.
Comestavel, conestable, znw. m. Bevelhebber,
legeraanvoerder.
Comete, mw. vr. Komeet.
COm1n, comin, camin, comen, znw. m. Komijn.
Conung e, znw. 'vr. Komst.
Corito, comijt, znw. m. Gezagvoerder, kapitein.
Comoaerden, zw. ww. tr. Vollen (van wollen
stoffen) ?
CÓmeommere, znw. vr. Komkommer.
Commandement, znw. o. Gebod, ook van God.
Commanderielant, znw. o. Land van de com-

manderij of onderdeel eener geestelijke orde (commanderij van St. Jan, Duitsche orde van St. Jan).
Commandoor, Bomen -, commen-, commel-, -duer,
znw. m. Commandeur, waardigheidsbekleeder bij de
vroegere geestelijke ridderorden. — Commandeurs
, hoorige wonende op een „commanderielant",-laet
-molen, staande op het gebied eener commanderij.
Comme, corn, znw. vr. i) Kom, diepe schotel;
verklw. commekijn, -ken, -tgen. 2) kuip, vooral: vol
kist; ook: de kist waarin eigendommen-lerskuip.3)
eefier gemeenschap worden bewaard. 4) eene door
bergen ingesloten diepte of vlakte.
Commendatie, znw. vr. Het opdragen van een
stervende aan God, gebed voor een stervende of
overledene.
Commensael, znw. m. Tafelgenoot.
Commensaelge, znw. vr. Gemeenschappelijk
maal; ook: gevecht, strijd.
Comment, znw. o. Commentaar.
(iommer, comer, cummer, comber, znw. m. t)
Belemmering, hinder, last iem. aangedaan. 2) belemmering in rechte; arrestatie, gijzeling; beslag, arrest.
3) schuld, rentelast, lastpost; bate ende c., geldelijke
voordeelen en lasten; onkosten, uitgaven. 4) nadeel
iem. toegebracht. 5) moeite of last dien men ondervindt, zorg, druk, kommer; gebrek, behoefte; hein
selven c. seggen, zich er in werken; ook: onbevre-

digde hartstocht, minnepijn.
Commerachtich, bnw. Door den eenen of anderen last bezwaard.
Commerage, -tee znw. vr. Omgang, conversatie;
c. hebben met enen, zich afgeven met iem.
Commere, eommeere, comere, znw. vr. Doopmoeder, peet; vriendin, goede kennis.
Commeren, -eeren, zw. ww. intr. Vriendschappelijk kouten, keuvelen.
Commeren, comberen, zw. ww. intr. i) Belem-.
meren, hinderen, kwellen. 2) arrest of beslag leggen
op its, iem. arresteeren.
Commergelt, znw. o. Kosten van een gerechtelijk beslag.
Commerlijc, bnw. Lastig, moeilijk; treurig, zorglijk. — Commerlike, kommerlijk.
Commerloos, bnw. i) Zonder dat men iets
hoeft te betalen. 2) onbelast, onbezwaard, van goederen.
Commerrecht, znw. o. Recht van beslag of arrest.
Commervri bnw. Hetz. als commerloos, 2).
Commissarjjs, -ris, znw. vr. Gelastigde.
Commissie, znw. vr. Opdracht.
:

Commonle, conaoenge, -moenie, -monde, znw. vr.

i) Burgerij, volk. 2) gemeene weide, communaalbezit, meent.

COMMONIEMEESTER.
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Commoniemeester. Hetz. als b u r g e r m e e st e r , ook commoniemeyer.
Commotie, -cie, znw. vr. i) Opstand, oproer. 2)
gemoedsbeweging, ontroering.
Commnniseren zw. ww. intr. Communie of hoogtijd houden. — dommuniseringe, het bedienen
en gebruiken van het H. Avondmaal.
Commnnn, coynuun, commuyn, znw. o. z) Gemeente, burgerij, bevolking; int c., onder het volk,
met anderen. 2) int c., in of over het algemeen, in
den regel.
Compaen, comjbein, cusnftaen, znw. m. Gezel,
makker.
. Compaenge, -J$ainge, znw. vr. Kampanje, op
een schip.
Compact, znw. m. Overeenkomst, afspraak.
Companae, ,kinage, znw. Toespijs.
Compangie, cum -, -ftaengie, Janie, znw. vr.
Compareren, zw. ww. intr. Te voorschijn komen;
geraken, komen.
Compareren, zw. ww. — I. Trans. i) Gelijk
stellen. 2) door vergelijking duidelijk maken, uiteenzetten. 3) in één adem noemen. — II. Intr. De vergelijking kunnen doorstaan, in één adem genoemd
worden.
Compareringe, znw. vr. Verlichting.
Compas, j5asse, znw. m. en o. i) Cirkel; medaillon; rond gebouw, koepel. 2) passer; bi c., als
met een passer, met groote nauwkeurigheid, 3) juiste
maat, regelmaat, evenredigheid; middele c., middelmaat, middelweg. 4) kompas.
Compasseltje, bnw. In den vorm van een cirkel,
rond.
Compasselije, bnw. Beklagenswaardig.
Compassen, zw. ww. tr. i) Nauwkeurig, (als)
met een passer afmeten, ontwerpen; scheppen (met
God als ondw., in r e c o m p a ss e n). 2) overwegen.
Compassie, znw. vr. Medegevoel, medelijden, —
Compassielije, beklagenswaardig.
Compere, znw. m. Doopvader; vriend, kameraad.
Complende, znw. vr. Gebed waarmede de mis
besloten wordt.
Complete Ileten, Jleet, znw. vr. De laatste der
getijden (horae canonicae), omstreeks 7 uren in den
avond, waarmee de viering van den kerkelijken dag
besloten wordt. — Compleettjjt.
Complexie, znw. vr. De vochtmenging in het
menschelijk lichaam, lichaamsgestel, karakter, humeur. -- Complexielije.
Complie, znw. vr. Hetz. als complete. —

s

Complietij t.

Componeren, poseren, -eeren, zw. ww. intr. Eene
schikking maken, transigeeren.
Compositie, znw. vr. Schikking, verdrag. -- Com-

positiegelt.
Compost, 'oost, znw. o. Ingemaakte vruchten,
coafitur n, con
fiturentaart. — Compostpoeder
-Sauce: 7
Compromis, znw. o. Hetz. als compositie.
1Comptomitteren, zw. ww. tr. (Eene rechtszaak)
aan de beslissing van een scheidsrechter opdragen.
Comptdor. Hetz. als can t o o r.
Compunet,. deelw. bnw.; c. werden, tot inkeer
komen, wroeging of berouw gevoelen.
Compunctie, znw. vr. Gewetenswroeging, berouw.
Comst(e), coomst(e), znw. vr. Y) Komst, aankomst.
2) afkomst, afstamming; geslacht, stamhuis.
Comstich, cuméstick, bnw. Toekomend; mi es
iet c., mij staat te wachten.
Concent, -eren. Zie consent, -eren.
Concierge, znw. m. Stadhuisbediende.
Concile, -zlle, -ie, znw. i) Kerkvergadering. 2)
vereeniging, gezelschap. ,
Conde, cunde, znw. vr. i). Bekendheid, het bekend zijn. 2) kennis, van eene zaak of een persoon;
iet in c-n -naken, ter kennis brengen; enen in c-n
hebben, iem. kennen; c. maken aen, jegen, kennis
maken met, bekendheid met eene (land)streek of

CONFONDEREN.
vaarwater ; als verzamelw., bekenden, kennissen. 3}
vertrouwde omgang, vertrouwen. 5) betrouwbare tij ding, zeker bericht. 5) in rechte afgelegde verklaring,
getuigenis; getuigen.
Conde, znw. m. i) Een kennis, bekende. 2) deskundige; een gids, loods. 3) getuige. 4) verspieder.
Conde, bnw. Hetz. als c o n t.
Conde, cunde, znw. o. en vr. Hetz. als c o n n e..
i) Geslacht, sekse. 2) geslacht, familie, gezin. 3) geslacht, afstamming, af komst.
Condeldaeh, znw. m. Huwelijksgeboden.
Condeli e, cunde-, cunt-, bnw. Hetz. als c o nd i c h. i) Kundig. 2) bekend, openbaar; condelikesaken, wetenschap, kennis.
Condelike, cuplike, bijw. i) Op de wijze van
een kenner, met een kennersoog. 2) op eene trotsche,
pedante wijze; op eene minachtende of smadelijke
wijze.
Condemnatie, znw. vr. Veroordeeling; acte van
c., vorm van gerechtelijke schulderkenning, willige.
condemnatie.
Condemneren, zw. ww. tr. Veroordeelen.
Conden, zw. ww. tr. Bekend maken, mededeelen.
Conden, cunden, zw. ww. tr. Kruiden.
Condor, znw. m. Ondier, wangedrocht.
Condieh, cundich, bnw. — A. Act. i) Kennis of
verstand van iets hebbende, kundig. 2) trotsch, aanmatigend; fier; waanwijs, pedant, eigenzinnig. -- B.
Pass. Bekend ; C. doen, maken, bekend maken.
Condichboec, znw. o. Boek welks inhoud (stadsrechten, keuren) wordt afgekondigd.
Condieheit cundich-, znw. vr. i) Kennis, wijsheid. 2) aanmatiging, trots; fierheid, gepast gevoel.
van eigenwaarde.
Condiehlike, bijw. i) Op eene fiere wijze, vol
zelfgevoel of zelfvertrouwen, heldhaftig. 2) trotsch,
hoovaardiglijk.
Conditie, -cie, znw. vr. Voorwaarde; toéstand ;
eigenschap (in het mv.).
Condigen, cund-, zw. ww. tr. Verkondigen, afkondigen. — Condiger cundiger.
Condinge, znw. vr. Bekendmaking, aanzegging,
weet.
Condsel, znw. o. Kruiderij, specerij.
Condsman, znw. m. Gids; loods.
Condnut , - duit, znw. m. en o. i) Kanaal, pijp of
buis voor afvoer van eene vloeistof; fontein, springbron, ook overdr.; de vocht- en luchtwegen in het
lichaam. 2) onderaardsche gang of gewelf, geheime
gang.
Cone, znw. vr. Hetz. als q u e n e. i) Vrouw, getrouwde vrouw; wijf. 2) onvruchtbaar vrouwelijk dier.
Conelki0n, znw. o. Winterkoninkje.
Conen. Zie e o n n e n.
Conestavelen. Zie c o n i n c s t a v e l e n.
Confedereren, zw. ww. intr. Een verdrag of
verbond sluiten.
Confeet2 znw. o. Konfijtsel, confiture.
Confectie, znw. vr. Hetzelfde.
Confessie, znw. vr. Biecht.
Confessoor, znw. m. i) Biechtvader. 2) een vrome,
wiens leven ééne belijdenis van geloof is, maar niet
door een marteldood eindigt; belijder.
Con$ceren, -eeren, zw. ww. tr. Bereiden, mengen. nl. artsenijen.
Con$jtt, znw. o. Hetz. als c o n f e c t. — Con$ -

t

en, Cn fiter, -ier.
COII$jt, znw. o. Loog, loogwater; het mengsel

dat overblijft in de volderskuip na het vollen.
Confirmeren, zw. ww. tr. Bekrachtigen, eene
zaak; bevestigen, een persoon: a) in de gemeente
der geloovigen opnemen. b) een geestelijke wijden
tot een ambt.
Conflrmerer, - eerre, znw. Hij die iets bekrachtigt, eene keus, benoeming; hij die eene akte mede
-ondertk.
Confonderen, zw. ww. tr. In verwarring brengen,
te schande maken; ook wederk., zich verontrusten.

CONFOOR.

CONSCIËNCIE

Confoor, comfoor, znw. o. Hetz, als c a f f o o r.
Confoort, -fort, znw. o. Versterking, vermeerdering van kracht; hulp, bijstand; troost, bemoediging;
dat opperste c., de eeuwige troost, de zaligheid.
Contornieren, fermeren, zw. ww. tr. Vormen,
scheppen; ook hetz. als c o n f i r m e r e n.
Confortatijf, bnw. Versterkend, van spijzen en
dranken; ook conforteerljc.

Conines el znw. o. Een vragen.en- antwoorden -.
spel, waarbij een koning of koningin g ekozen werd,
die de vragen deed.

Conforteltjchede, znw. vr. Opwekking, vertroosting.

Conforteren, zw. ww. tr. Versterken, bemoedigen ; wederk., zich sterken, troosten ; iem. moed ge
-ven,to
iets aanzetten. — Confortacie .
Conforterige, znw. vr. Troosteres, van Maria.

Confrerie, frarie, znw. vr. Broederschap, eene
wereldlijke of geestelijke corporatie.
Confuseljjc, confuus -, bnw. i) Verward. 2) verwarrend; angstwekkend ; verlegen makende, beschamend ; schandelijk. — Confaselike .
Confasen, zw. ww. tr. Beschaamd maken, te

schande maken.

Confusicheit, znw. vr. Schande die men iem.

aandoet, smaad, hoon.
Confusie, znw. vr. Schandelijke, smadelijke, ver
-nedr
behandeling.
Confusinge, znw. vr. Beschaamdmaking, ver
-nedrig.
Confuus, bnw. i) Verward, niet geordend. 2) in
verwarring of verlegenheid gebracht; dom, onwetend;
van alles verstoken; te schande gemaakt, vernederd.

Confuus, confuys, znw. vr. en 0.; confuse, vr. i)
Verwarring, verschil van gevoelen, ruzie; schandaal;
c. maken, schandaal maken, zich in opspraak brengen. 2) verwarring van denkbeelden, domheid. 3)
beschaamdmaking, schande, smaad. 4) verderf, on.
dergang.

Conich . Hetz. als con in c.
Conijn, connijn, cuenijn, canon, znw. o. Konijn;

Conjjnscrnnt, wilde latuw. — Coninenvleesch.
Coninenbereh, znw. m. Konijnenberg.
Coninenwarande, conijn-, znw. vr. Konijnenperk,
omheinde plaats waar konijnen gehouden worden.
Coninenwere, znw. o. Bewerkte konijnenvellen.
Conineren, zw. ww. intr. Konijnen houden.
Conin ginne, znw. vr. Koningin; gebiedster over

iemands hart; de koningin der dieren, leeuwin; de
koningin in het schaakspel; bij een spel of feest;
de hemelkoningin, Maria; koningsdochter, prinses.

-- Coninginneschap.

Coninipn, coninen, conijn, bnw. Konijnen; ook:
van konijnevel gemaakt; ook conijnsch.
Conine, cueninc, *conic, conic/1, znw. m. Koning;
ook der dieren, der bijen; bij feesten en spelen; in
het schaakspel; romesche c., koning van Rome,
Roomsch- Koning; van God en Christus; c. van den
herauten of wapenen, wapenkoning; c. van den ribauden, geweldige provoost, politieambtenaar bij het
leger; hij die het oppertoezicht heeft over de uitvoering der vonnissen van een krijgsraad.

Coninefeeste, znw. vr. Driekoningenfeest.

Coninegelt, znw. o. Bijdrage voor een feest,

waarbij een koning wordt gekozen.

Coninegewaet, conincs -crone, -riks, - schap,
coninosdochter, -name, -cleet, -roede, -sone,
-trone.
-;

Conincltjc, cu eninc-, coninge-, bnw. Koninklijk,

groot, machtig. — Coninclike, -ltjcheit.
Coni n eljj n, znw. o. Een groot heer.

Coninesevel, znw . o. Naam van een gevaarlijken
en besmettelijker huiduitslag, melaatschheid.
Coninesilver, znw. o. Naam van zilver van het
gewone gehalte; minder zuiver dan „fijn silver" en
beter dan ,,billioen".
Conincshin, conincsz^n, znw. o. Een groot heer,
een aanzienlijk man; naam van het winterkoninkje
en van den koningsslang of basilisk.
Conincskint l znw. m. T) Prins. 2) gerechtsdie-

naar, politieagent (in sommige vlaamsche steden).
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Coninessehilt, . znw. o. Naam van eene zilveren

munt ; ook vrancrycsche schilt.

Conincstavel, conest-, consi-, znw. m. i) Legeraanvoerder, bevelhebber ; commandant van eene stad.
2) hoofdman over een grooter of kleiner aantal gewapenden ; hoofdman over honderd, ook : over tien
man ; soms ook : hoofdman van een gild. 4) hoofd
van de politie, hetz. als coninc van dept ribauden.

Conincstavele, -stavel, znw. vr. i) Afdeeling
van tien man. 2) de gezamenlijke bevelhebbers of
hoofdofficieren.

Coninestavelen, conestavel- , zw. ww. -- I. Trans.

In hopmanschappen of aideelingen van tien man
verdeelen. -- II. Intr. „Conincstavel" zijn.

Conincstavolie,

conesi - , coast - ,

znw. vr. i) Op-

perbevel, commando. 2) legerafdeeling. 3) afdeeling
van tien man, compagnie; ook conincstavelerie.

Coninestoel, znw. m. i) Troon. 2) residentie.
Coninostroom, znw. vr. Eene rivier over hare

volle breedte.

Co 'urament znw. o. Toovermiddel.
Conjuratie, ^isoeII znw. vr. Bezwering, too-

verkunst, tooverform
ulier ; ook conjure.
Conkel, cunkel, znw. Naam van een vaartuig.
conkele,
znw. m. Onderaardsche gang.
Conkel,
•Conkel, znw. Fijne doek ; ook conke.
Conkel, znw. Maalstroom, draaikolk.
Conkelen, zw. ww. tr. Ineendraaien, dooreenslingeren.

Conkereren, - eeren, zw. ww. tr. Veroveren.
Conclave, znw . o. Vergaderzaal; vergadering van

paus en kardinalen.

Conclusie, -se, znw. vr. Slot; besluit, slotsom;
uit een verhaal getrokken zedeles.
Concordantie, -cie, znw. vr. i) Boek of register
van gelijkluidende plaatsen uit den bijbel. 2) har-

monie, accoord.

Concorderen, -eeren, zw. ww. intr. OvereenstemConcorden, zw. ww. tr. Doen overeenstemmen;
ook concorderen.
Coneordie, znw. vr. Overeenstemming.
Concubine, -ijn, znw. vr. Bijzit.
Conmande, znw. vr. Eene soort van mand.
Conne r cunne, znw. vr. en o. i) Geslacht, maag.
men in toonaard; overeenkomen.

schap, afkomst. 2) de leden van één geslacht of fa-

milie; dat ,nenschelike c., het menschengeslacht, de
menschheid. 3) geslacht, sekse. 4) soort, geslacht;

celre -, eniger -, negeenreconne, waiconne, -cunne. 5)

soort, manier.

Conne r kunne, znw. vr. Kennis. -- Conneloos >
cunne-, zonder kennis.
Connen, cunnen, conen, onr. ww. perf.-praes. i)
Kunnen, in staat zijn; c. tegen, opkunnen tegen. 2)
verstand of kennis hebben van iets, het kennen, met
aen en van; ook te en met; als znw., kennis. 3)
weten.
f Conner, conre, znw. m. Kenner, hij die iem. kent
o van iets kennis heeft.
Connich, cunnich, bnw. Kundig, ervaren; knap
in eigen oog, eigenwijs.
Conreiden, coon - , - reyen, znw. m. i) Bereiden,

stoffen. 2) sieren; wederk., zich opsieren; ook: sierlijk,
fraai worden, van eene zaak. 3) oppassen, verzorgen,
van het noodige voorzien.

Conreider, znw. m. Lederbereider, looier.

Conroot, coon-, -roet, -royt, -Peil, znw. o. en vr.

i) In slagorde staande schaar; eene schaar, troep
ongewapenden. 2) aanhang, gevolg. 3) vereeniging;
in één c., te gèlij k ; met elkaar; si werden één c.,
zij spannen samen.

Conselëncie, -ciëncie, znw. vr. i) Geweten; gewetenszaak; daer en maken si (ne)gheen c. of. 2)
bewustheid, het weten. -- Consciëncieljo, gewetens-.
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Consecreren, zw. ww. tr. Wijden, heiligen.
Conselie. Hetz. als con s i l i e.
Consent concert, znw. o. i) Vergunning, toestemming, vr
ije wil. 2) wil, stemming, gezindheid;
niet nen concente, eenstemmig. 3) het toegeven van
den mensch aan den lust der zinnen, gezindheid of
wil tot het kwaad ; c. van gronde, voorbedachte raad.
Consenteren, -eeren, - ieren, zw. ww. tr. Ver
toestemmen ; toegeven aan eene neiging,-gune,
inwilligen ; goedkeuren, zich tot iets verbinden ; in
iemands verkiezing bewilligen; c. te (intr.), genoegen
met iets nemen, zijne toestemming tot iets geven;
C. met, iemands partij of zijde kiezen. — Consen -

Conterfeit, contrafait, bnw. i) Nagemaakt, onecht. 2) mismaakt, misvormd, ook geconterfeit.

teringe.

Consllie, -site, -,cilie, -selie, znw. o. en vr. i)
Raadgeving. 2) raad, raadsvergadering; kerkvergadering, algemeen of provinciaal kapittel; sin c. houden van, in geestelijke zaken den staf voeren.
Consistorie, znw. vr. Plechtige vergadering van'
geestelijken, kerkeraad; geestelijke rechtbank; de
rechtbank van den officiaal des bisschops te Utrecht;
enen dagen ira der c-n; ook : eene vergadering van
een wereldlijk bestuur en van een rechtscollege.
Consolatie, znw. vr. Vertroosting, bemoediging.
Consorts, -soorte, znw. m. Medestander.
Consoude . Hetz. als kersoude, cor-.
Consp iratie, - ci, znw. vr. Samenzwering.
Conet znw. Andere vorm van c o m s t.
Coast. Zie conste.
Constavel, • olie. Zie conincstav elie.
Conste cunsie, const, cunsi, coesi, coust, znw. vr.
en m. i) ennis, kunde; ook: een vak van weten schap of studie. 2) kennis in de praktijk, bekwaamheid, kunstvaardigheid, talent; behendigheid, list,
sac van cons/en, goocheltasch. 3) handwerk, ambacht.
4) wat iemand vermag, zijne kracht; wijsheid, aIvermogen, van God.
Const81go, cunt-, bnw. i) Kunstvaardig. 2) kun
kunstmatig, aangeleerd. — Constelihe. -stig.3)
Constelipcheit, cunsi- , znw. vr. i) Kunstvaar
ervarenheid. 2) kunst waarmede iets bewerkt-digl^e,
is; een met kunst bewerkt voorwerp.
Constenaer, cunsi-, znw. m. Iemand die zijn vak

k

verstaat; een dusenivoudicic c., een duizendkunstenaar;
ook: iemand die voorstellingen geeft, goochelaar, zanger enz.; vr. consteszarige, kunstenares.

Consteloos, bnw. Dom, onwetend.
Coaster, cunster, znw. m. Hij die een vak van
kunst of wetenschap, ook: een handwerk, verstaat.
Constich, cunsi- , cuusi-, cuysi- , bnw. i) Bekwaam,
kundig, talentvol. 2) bezonnen, verstandig. 3) kunstig,
met kunst gemaakt. 4) bekend.

Constiehede, znw. vr. Wijsheid.

Constipatijf, bnw. Stoppend, van spijzen enz.

Constrente, cons/reel, znw. vr. Dwang, gebod
van hooger hand.
Cont, bnw. x) Bekend; coat, conder werden; cont
doen; coat, conder maken. 2) bekend, vermaard. 3)
bekend met, kennis hebbende van of aan; mei conden ogen, met alles ziende oogen (van God); enen c.
maken ere dint, maken dat iem. kennis van iets krijgt.
Conte, znw. vr. Het vrouwelijk geslachtsdeel.
Contelpant . Zie c o n t e r p a n t.
Contemplatie, -cie, znw. vr. i) Beschouwing,
godsdienstige bespiegeling.

2) het letten op de om-

standigheden, het in aanmerking nemen van iemands
toestand.

Contempleren, zw• ww. tr. Beschouwen, bespiegelen, vooral het hemelsche. — Contemplerer,
- eerre, -huge.
Contenance, znw. vr. Houding,. uiterlijk.
Content, znw. o. Strijd, twist, oneenigheid.
Content, bnw. Tevreden, gelaten.
Conterbrief, znw. m; -cedule, znw. vr. Eene
akte die met eene andere onmiddellijk in verband
staat, doordat zij deze ontzenuwt, of er een verplicht duplicaat, of een authentiek afschrift of afger
sneden helft van is.

Conterfeiten, contra-, faken, zw. ww tr. i)
Namaken, nabootsen. 2) namaken, vervalschen. 3)
afschilderen, beschrijven . --- . Conterfeitinge .
Conterfoort , znw. o. Hielbelegstuk, achterleder.
Contermeester, znw. m. Onderstuurman.
Conterpandinge, znw. vr. Het leggen van beslag.
Conterpant, con/re-, contel-, znw. m. Pand, on-

derpand.
Conterpoos , contrej$ois, znw. o. Tegenwicht..
Conterseg, el, znw. m. Klein zegel.
Contersomme, contrasumine, znw. vr. Boeking
ter bevestiging eener rekening.
Continueren, -eeren, zw. ww. tr. Verdagen (eene

rechtszaak).

Contoor, -oir; ook canioor, comil bioor, znw. o.
Kast, kist of koffer, waarin men kasboeken e. a. bergt,
kast op een kantoor.
Contract, znw. o. Contract, overeenkomst; avonluerljc c., kansovereenkomst. — Contracteren, ook
contraheren.

Contraer , -are, bnw. In strijd zijnde met, vijandig staande tegenover iem. of iets.
Contraer g znw. o. Tegenstrijdigheid ; oneenigheid, tweedracht ; het tegendeel van iets.
Contrare, bijw. In eene tegenovergestelde richting, tegen elkander in.
Contrarie, bnw. Hetz. als c o n t r a e r; als voorz.,
in strijd met, tegen het belang van.
Contrarie, znw. o. i) Hetz. als c o n t r a e r,
znw.; ook: het tegenovergestelde; de tegenovergestelde streken of plaatsen der aarde ; wat anders is
dan men verwacht of wenscht. 2) ramp, wederwaar.
digheid.
Contrarie, bijw. Hetz. als c o n t r a r e, bijw.;
ook: in eene verkeerde richting, kwalijk.
Contrarieheit, znw. vr. Tegengesteldheid; tegen.

strijdigheid.

Contrarielike, bijw. Tegen iets in; c. seggen.
Contrariën, zw. ww. intr. Tegenstrijdig zijn; in

met iets.
CIItreye, znw. vr. Landstreek.
COntrifie, znw. vr. Wroeging, diep berouw.
Controlear, - irolleur, znw. m. Ambtenaar belast
met het ,.toezicht op geldelijk beheer, controleur.
Controversie, znw. vr. Rechtsstrijd, geschil.
Contsohap , cunt - , con - , cue - , znw. vr, i) Kennis, bekendheid met iem. of iets. 2) eene verklaring
in rechte afgelegd aangaande een aan iem. bekend
feit, getuigenis; getuigenverhoor. 3) de persoon die
Bene verklaring aflegt ten voor- of ten nadeele van
iemand. 4) spion, verspieder (oostmnl.).
Contumacie, znw. vr. Weerspannigheid tegen de
wet, het niet verschijnen in rechte.
Convenance, -anse, znw. vr. Overeenkomst, verstrijd zijn

drag.

Convenant, covenant, znw. o. Stemming, verhouding; toestand, staat van zaken.
Convent, covent, covint, znw. o. i) Bijeenkomst,
vergadering, gezelschap. 2) de vergaderden; in één c.,
bijeen;; cat gebenedide, hemelsche c., de gelukzaligen ;
de hemel. 3) de samenwoning in een klooster, eene
geestelijke vereeniging van mannen en vrouwen; de
kloosterlingen; het klooster. 4) afspraak, overeenkomst; op sult c., op zoodanige voorwaarde; oh sult
c. dat, opdat. 5) staat van zaken, toestand. 6) slim
plan, list.
Conventdach, znw. m. Dag waarop men werklieden in dienst neemt.
Conventeljo, bnw.; c. gesinde, de kloosterlingen.
Conventen, coven/en, covinien, zw. ww. tr. Eene
overeenkomst sluiten omtrent de levering van iets;
iem. door eene overeenkomst tot iets verbinden;

gecovint sri n, te boek staan.

Conventer, znw. m. Hij die een werk op bepaalde voorwaarden aanneemt.
Conventuael, bnw. en znw. -- I. Bnw. Tot een
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klooster behoorende ; ene kerke c., kloosterkerk. —
II. Znw. Kloosterbroeder of -zuster, monnik, non.
Conventwero, znw. o. Aangenomen werk.
Convers, -veers, -vaers, -viers, znw. m. Leeke
broeder, niet geordend monnik die in een klooster
dient; vr. conversinne.
Conversatie, znw. vr. Verkeer, omgang.
Convoyeren, zw. ww. tr. Begeleiden. — Con-

vo eergelt, , convooigeld.

Cooáh conch, cock, znw. m. Stuk land dat buiten

tegen den hoogen dijk aan zee of buiten een binnendijk of kade aan een meer gelegen was, buitenland.
Coochlen , -ler, znw. m. Zie c o k e 1 e n, -1 a e r.
Coochrader , znw. m. Lid van een dijksbestuur,
van een „cooch" (op enkele plaatsen).
Cooye, coye, znw. vr. Kooi; schaapskooi; eenden
kudde.
-koi;de
Cooyer, coyer, znw. m. Eendenhouder.
COOc, coke. Zie c o C.
000cstede, znw. vr. Kookplaats, keuken.
Coocte, znw. vr. Scheerling, kervel.

Cool, -berner . Zie cote, -berner.
Coolblat, cole-, znw. o. Koolblad.

Cooldrager, znw. m. Tuinmansknecht.

Coolgaert, cote-, coil-, -gaerde, znw. m. Moes-

tuin; ook coolhof.

Cooi gr uus, -gruys, znw. o. Kolengruis.
Coolhout znw. o. Hout waaruit houtskool ge-

brand wordt.

Coolhouwer, cole-, znw. m. Kolenmijnwerker.

Coolcrnnt, -cruyt, znw. o. Moeskruid, groente.

Coolman, -cole, znw. m. Warmoezenier, groen-

boer.

Coolmose, -mees, znw. vr. Koolmees.
Coolmeter, znw. m. Meter van kolen, kolendrager; ook coolschudder.

Coolmoes, znw. o. Kool, als gerecht.

znw. vr. Vuurpan.
Coolpanne,
Coolplante, znw. vr. Koolplant.
Coolrupe, -ruyp, znw. vr. Koolrups.
Coolsaet, znw. o. Koolzaad, de plant.
Coolsac, znw. m. Kolenzak.
Cooisch, colsch, bnw. Keulsch.
Cooisprono, -srunc, znw. m. Sprinkhaan.
jban,

Coolsahuppe, -schoAbe, -schujz5, znw. vr. Kolen-

schop.

Coophnns , znw. o. Huis waar handel gedreven
wordt, winkel, hal; verklw. coojhuuskijn.
Coopj aer, znw. o. Jaar waarin iets gekocht wordt;
duert jt ende costelike coobjaren, jaren van duurte.
Coopeloeke, znw. vr. Marktklok, waarmee het
begin van den verkoop werd aangekondigd.
Cooplaken, znw. o. Laken bestemd voor den
handel; cooblaken-assise.

Cooplant, znw. o. Land door koop verworven.
Coopman, exje -, coman, cornen, znw. m.; mv.

cooj5liede. i) Handelaar, koopman; groothandelaar;
reizend koopman, hij die met handelswaren de groote
marktplaatsen bezoekt; loven als een c., zich verbinden als hoofdschuldige of principaal; cootmans
bayment, onder kooplieden gebruikelijke of gangbare munt. 2) kooper.

Coopmanschap, coman-, comen-, come-, coven-,

znw. vr. i) Koop en verkoop, handel, groot -, klein-

handel, koopmanschap; om (in) sine c. varen, voor
handelszaken op reis zijn ; ook c. varen. 2) de koop.
mansstand; ook: één koopman. 3) handelswinst,
winst; winstbejag. 4) koop; een c. doen, een zaakje
doen, iets waarmee wat te verdienen valt. 5) kans
brief van c., schriftelijk bewijs eener-overnkmst;
overeenkomst. 6) handelswaar, koopwaar, winkel-

waar.

Coopmansehappe comen-, zw. ww. — I. Intr.
i) Handel drijven. 2) aangaande iets overeenkomen.
— II. Trans. Met handeldrijven verdienen. — Coopmanschapper.

Coopmansgilde, -guide, znw. o. en vr . Koop

vooral: het lakenweversgild; ook: de poor--mansgild,
ter i .
Coopmansgoet, znw. o. i) Koopwaren, handels
-artikeln.2)
deugdelijke, leverbare waren.

Coopmanspert, comans - , znw. o. Karrepaard,

trekpaard.

Coopmansoneeht, znw. m. Koopmansbediende.
Coopmanstrige, coman-, -strigge, -stregge, znw.

vr wla.) Koopvrouw; winkelierster.
^ o;schat, znw. m. i) Koopwaren ; kostbaarheden. 2) koopsom.

Coopschip, znw. o. Handelsvaartuig, koopvaardijschip.
Coopschute, znw. vr. Vrachtschip.
Coopslach, znw. m. De handslag, waarmede een

Coolstoc, znw. m. Koolstronk; ook coolstronc.
Cooltnnn , -tuyn, znw. m. Moestuin.

koop wordt bekrachtigd; handelszaak, handel.

Coomst(e ). Zie c o m s t.
Coon, znw. vr. Kaak, wang; kieuw.
Coop, znw. m. i) Handel. 2) het verkrijgen van

geven

een leen krachtens ruiling, schenking, koop

of erf-

lating; het* bij die, gelegenheid aan den leenheer
verschuldigde recht; ook heerlike C.; te vollen, halven coje, tegen betaling van het volle, halve overgangsrecht; wandeleoob, sterf-, dootc000 e. a. 3) koop,

vore-, naer-. erf-, win-, lfrfcoop (z. ald.); te cod
goeden c.; god, goeden c. hebben, den besten c. hebben, er goed, het best aan toe zijn; dieren, quaden
C.; quaden, den quaeisten c. hebben; eerstes cofies,

bij koop uit de eerste hand, zonder inachtneming der kosten die boven den eersten koop
op de zaak gekomen zi ; alles coos, in éénen
koop. 4) verkoop; siaents, staens coos, gedurende de
verkooping. 5) afkoop. 6) koopprijs; sonder c.. voor
niet; den c. ontfangen, de koopsom ontvangen;
krijgen wat men verdient, iets bekoopen. 7) koopwaar.

eerstcoofrs,

Coopbrief, znw. m. Koopakte.

Coop baeker, -brouwer, znw. m. Bakker, brou-

wer die bakt, brouwt voor den verkoop, niet voor
eigen gebruik. -- Coopbroot.
Coopdach, znw. m. Dag voor een openbaren ver

-kop.
Coopgave, bnw. Geschikt om te verkoopen.
Coopgeselle, znw. m. Lid van het kooplieden gild, koopman.
Coopgoet, znw. o. Door koop verworven goed.

Coopslagen, -slaen, zw. ww. intr. Een handslag

ter bekrachtiging van een koop; handel drijven. — Coopsiager.

Coopstat, - stede, znw. vr. i) Verkoopplaats, ver -

koophuis, -hal of markt z) marktplaats, handelsplaats,

koopstad. 3) bedrijfskapitaal.
Coopstrige, -Zgge, znw. vr. Koopvrouw, winkelierster.
Coopsware, - waer, - wair, znw. vr. Koop of verkoop; in c. comen, in het openbaar verkocht worden, te koop komen.
Coopvaerder, znw. m. Reizend koopman, handelsreiziger. —

Coo p vaerderie, koopvaart.

Coopvaerdieh, bnw.; c. god, koop , handels-

waren.

Coopvaert, znw. vr. Het maken van eene handelsreis; c. varen, voor handelszaken op reis zijn.
Coopvast, bnw. Geldig, van kracht, van een koop.

Coopware, znw. vr. Koopwaar; coohwaerljc

Boet,

handelswaren, koopmansgoederen.

o0p were, znw. o. Werk gemaakt op risico, om

verkocht te worden, tegenover werk op bestelling.

Coopwtjf, znw. o. Handelaarster, ook: winke-

lierster.
Coor,

choor, choer, cues,

znw. m. en o. z) De

afgeschutte rnimte in eene kerk, aan welker einde
het altaar staat, koor; schip eener kerk. 2) rij van
zangers, rei; schare van engelen; de negen verschillende orden van engelen; die tiende coor, de ver blijfplaats der gelukzaligen, de plaats waaruit Lucifer
en de zijnen verdreven waren; eene enkele maal
20
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ook van duivelen. 3) naam van een muziekwerktuig.
4) binnenplaats, open erf achter een huis.
Cooraehti ch, cue '-, -a Is, bnw . i) Van pers.
In boete vervallen. 2) Van zaken. Waarop boete staat
Coorbaer, cue,--, keur-, bnw. i). Van core, keus.
Wat verdient uitgekozen te worden, uitgelezen. 2)
van core, keur ; schuldig aan de overtreding eener
keur; ook als znw.; van zaken, bij eene keur bepkald, omschreven of verboden, strafbaar gesteld; coonbare wonde, coorwonde, eene wond van bij de keuren
bepaalde grootte, waarop bijzondere straf is gesteld.
Coorbisschop, choor-, znw. m. Hetz. als er t sd i a k e n. Wijbisschop. — Coorbiedom, zijne waardigheid.

Coormietsliede, toer-, -mieds, -ludo, znw. m.
mv. Hetz. als coormiedige Tiede.
000rmicke , znw. vr. Bene mik, brood van fijn
roggemeel, gebakken volgens de verordeningen.
Coormoet, keur -, znw. m. Moedwil, boos opzet.
Coornote, . keur -, -noot, znw. m. Keurgenoot,
rechtsgelijke (oostmnl.).
Coorplp er , choir-, znw. m. Fluitspeler in een
koor of orkest. -- Coorspeler.
Coorpont, keur-, znw. o. Bij keur bepaalde waarde van een pond.
Coorre. Zie corer.
Coorsane, tinoor-, znw. m. Het zingen van een
koor bij eene kerkdienst; eene bepaalde wijze van
zingen, eenstemmig ; koorzang, kerklied. -- Coor-

,

Coorboee, keur-, cuer-, -boue, znw: m. en o.

Keurboek, boek met plaatselijke verordeningen ; een
boek met de namen der wegens overtredingen daar-

Coorstemme, znw. vr. Bij eene verkiezing uit-

gebrachte

van bekeurden.

Coorboeke, -boke, znw. vr. (oostmnl.). Uitgelezen

coorboom (oostmnl.).
Coorboete, cuer-, keur -, znw. vr. Bij eene keur
vastgestelde boete.
Coorbrief,, znw. m. Bene beschreven keur.
Coorbroeder, keur-, znw. m. Gildebroeder; poorter (in vlaamsche steden) ; Coorbroedersehap, burbeuk; ook

gerrecht (t. a. p.).
Coorbroot, znw. o. Brood dat aan de bepalingen
der keuren voldoet.
Coordaeh, znw. m . i) Kiesdag, dag voor de eene
of andere verkiezing. 2) dag waarop eene verordening wordt gemaakt of afgekondigd.
Coordeken, znw. m. Koordeken, domdeken.
Coorgedinge, keur -, znw. o. Maandelijksche

rechtszitting voor zekere burgerlijke zaken.
Coorgelt, znw. o. Geld verschuldigd - voor de
door verordeningen voorgeschreven verbeteringen van
dijken.
Coorgereehte, cuer-, keur-, znw. o. z) Onder zoek naar overtredingen der keuren. 2) stadsgebied.
Coorgeselle, znw. m. Koorzanger.
Coorgoet, znw. o. Een aan het recht van „coormiede" onderworpen goed. -- Coorhoeve .
Coorhere, cuer-, znw. m. i) Schepen. 2) keurder,
deskundige.
Coorhere, choor-, znw. m. Kanunnik, .domheer.
(Yoorhoet, znw. o. Baret.
Cooreamine, keur-, -cam, znw.. vr. Bij keur voor geschreven weverskam.
Cooriser t cuer - , znw. o. Merkijzer, werktuig
waarmede een waarmerk of keur op iets wordt aan-

gebracht.

Coorcappe, choor-, znw. vr. Priesterihanteltje,

koorkap.
Cooreleet, znw. o. Koorkleed, priesterkleed.
-Coorlaken znw. o. Fijn laken.
Coormaen t , znw. vr. Maand gedurende welke
iemand „voormeester" is.
Coormage, znw. m. Verwant voor een bepaald
doel gekozen, als eedvolger, om iemands onschuld
te bewijzen.
Coormeester,, core-, coir-, cuer-, znw. m. i) Van
core, keur. Ambtenaar belast met het berechten van
de vechtkeuren e.' a.; de raadsleden die die berechting leidden; hij die de overtredingen bij den raad
aanbracht. 2) Van toren. Keurmeester, belast met
het toezicht op de levensmiddelen en het fabrikaat
'

(„coorwerc").

Coorliede, core-, cuer-, -mede, znw. vr. Op-

brengst van. het „bestekooft" of „cateil", het beste
stuk. uit de nalatenschap van een hoorige, „keurmedige", door den heer krachtens zijn recht, te kiezen;
misschien ook: stedelijke verordening met eene boete
alsti straf bepaling.
Coornliedich , cuer- , - medic/i, bnw. Tot „eoor-

miede" verplicht, daaraan onderworpen; c. recht,
het recht van ,.keurmiede"; ook eoormletsch, cuer-,
-meedsch, -muetseh, -moetsch; c. recht. -- Coormie -

dicheit.

sanger.

stem.

Coorstoel, znw. m. Zetel uit een koorbank, koor-

stoel.

Coorts. Zie c o s t s e.

Coorvorst, keur-, cuer-, -vorster, -vurster, -veer-

ster, znw. m. Keurvorst; ook: naam van eene gouden
munt.

Coorwaerhede .Hetz.als coorgerechte, i).
Coorwere , znw. o. Werk, dat aan bepaalde ver -

eischten, bij keuren vastgesteld, moet voldoen.
Coorwonde . Zie bij c o o r b a e r. -- Coorwonden, ww•

Coot, eootkinl. Zie c o te.
Cop, tobde, znw m. i) Vaatwerk van . metaal of

steen, schaal, schotel; mengvat, koelvat; drinkschaal,
nap, beker; verklw. cobkijn (-tgen), laatkop. 2) hersenpan, schedel niet het er op groeiende haar; top,
kruin, ook van een berg. 3) maat voor natte en
droge waren; verklw. co5kijn. 4) 'ronde verhevenheid, knop. 5) vorm, voor pastei, taart; vaas.
Copdraeyer, -dreyer, znw. m. Draaier.
Copeljjc, cook-, bnw. Geschikt om gekocht of
verkocht te worden.
Copeline, znw. m. i) Slaaf. 2) bij die poorter
geworden is door koop.
Copen, zw. onr. ww. tr. i) Koopen; c. je en koepen van. 2) bekoopen, iets ontgelden. -- Copenen
(i6de eeuw).
Copenschap . Zie coopmanschap.
Coper , znw. m. i) Handelaar, kooper om te ver
samenstellingen), winkelier, kleinhandelaar.-kopen(i
2) kooper; vr. co6erige, coojster-, -ege, - egge.
Coper, co^^er, cue^er, znw. o. Koper. — Coper ;

drae;.
Coperrooc, coffer-, znw. m. Vitriool.
Coperroot, co6jber-, znw. o. Koperroest; vitriool.
Coperrose,

cojberose,

znw. vr. Koperrood; zink -,

ijzervitriool.

Copersiaeh, znw. o. Afval van koper.
Copersl Rg er, cofrer - , znw. m. Koperslager, ho-

persmid; ook coersmit.
Coperspise t znw. vr. Het metaal waarvan klok
-ken.a
gegoten worden.
Copertorie, Coperkel, znw. o. Omslag, kapitorie.
Copervile, mw. vr. Kopervijlsel.
Coperwere, znw. o. Koperwerk.
Cophnve, znw. vr. Helm; ook tophuve.
Copies coftjie, znw. vr. i) Overvloed, voorraad.
2) eensluidend afschrift; iets dergelijks, als iets anders. — Copieboee, Copié^ren.
Copings, znw. vr. i) Handel, koopmanschap. 2)
het koopen, de koop. 3) koop -, handelswaren.
Cop $teel. Hetz. als to p c a s t e e 1.
Coppe, znw. vr. i) Kruin, met haar begroeide
schedel. 2) ronde top, bol. 3) spin, spinnekop.
Coppedraeyer . Hetz. als cop d racy e r.
Copps espin, cohpen-, znw. o. Spinrag; netvlies.

Coppe ken, cob ken, znw. m. (oostmnl.). Het

vierde van een penning, een halve balling; hetz. als
vierdonc, vierlint.
Coppel, co6el, cople, cohbele, znw. vr. en o. i)

COPPELAER.

CORNBLOEME.

Band, jtuk, koppel. a) paar van aan elkander gebonden
dieren, vooral jachthonden ; troep, hoop, kudde, vooral
van schapen. 3) maat voor droge waren en vloeistoffen. 4) reglement, iets waatdooriemand gebonden
is. 5) gemeenschappelijke weide (oostmnl.); jaarlijks e opbrengst in geld of koren ; belasting van hoorigen aan hunnen heer.
Coppelaeri znw. m. Koppelaar; vr. coftjelerse,
cop^ e7aerster. — Coppelaerdle.
CO eldach znw. m. Koppermaandag.
Coppel aeyer znw. m. Koppelaar.
, zw. m. tr. i) Verbinden, vast.
Coppelen, cójelen
maken; koppelen, jachthonden, trekdieren in een
troep of kudde vereenigen ; c. aen, stapelen op, mis
oen misdaden co elen. 2) verbinden, samen -daen
zich ,aaneensluiten ; ge --voegn,msch;wdrk.
coelt, aaneengesloten ; tot elkaar brengen, met
elkaar in betrekking brengen; koppelen.
Coppeleren, - eeren, zw. ww. ti. Bijeenbrengen uit
schrijvers, compileeren.
Coppelinge, znw. vr. i) Verbinding; gewricht(?).
2) verbintenis; reglement.
Coppelsnoer, znw. o. Touw of riem waarmede
een paar dieren aaneengekoppeld worden.
Coppelspin (ne), znw. Hetz. als c o p p e g e s p i n.
Coppen, zw. ww. tr. i) Toppen, een boom. 2)
koppen zetten bij iem., koppen.
Coppenole, co in - , znw. Naam van eene zilveren munt (in Vlaanderen, 1488)...
Coppengawi, znw. Laten wij er op los gaan
(coven vocatief?); Item dunct c. veesen, zij gevoelen
hun moed versterkt.
Coppespinne, coven - , cod - , znw. vr. i) Spinnekop. 2) spinrag.

vest door den landsheer aan eene bepaalde plaats
gegeven. 7) verordening door eene stad vastgesteld;
besluit van het stadsbestuur, waarbij iets geboden of
verboden wordt; het college waaraan de handhaving
der keuren is opgedragen, polderbestuur ; verordening, bevel, gebod in het algemeen ; ook van .bij zondere genootschappen, gilden. 8) bevoegdheid
om keuren en verordeningen te' maken ; coren houden,

dr

Coppier, znw. m. Haan.

Copstuc, znw. o. Naam van eene kleine munt
(limb.).

Corael, creel, znw. m. Koorzanger, -knaap; ver
coraelkjjn.

Corael, znw. o. Koraal, kraal.

-klw.

Coraet, craet, znw. o. Karaat, gewicht van edele

metalen.

Coraljn, -en, bnw. Kralen, van kralen gemaakt
of er uit bestaande.
Corangeline -fin, znw. m. Cornalijn.
Corbeel, earl-, -iel, znw. m. Steunlat, ingekeepte

balk ter ondersteuning van een anderen schoorbalk;
buiten een gebouw uitstekende balk, kraagsteen,
console.

Corbesehe, corbes, znw. (oostmnl.). Pompoen. —
Corbeschensaet.
Corde, coorde, znw. vr. Touw; strik, snoer, koord,

tres; enen oen sine c. hebben, iem. aan het lijntje,
op zijne zijde hebben-; verklw. cordekj/n. — Cor -

demaker.

Cordeel, cardeel, znw. m. Koord, dik of dun koord
of touw.

Cordenspeler, -speelre, znw. m. Snarenspeler.
Cordewagen . Zie c r o d e w a g e n.
Cordoyse, -eyse

.

Zie bij

c 01v e.

Cordnaen , -uwaen, -ewaen, znw. o. Cordovaansch
leder, geitenleer; Cordua,n, bnw., Cordnaenseh;

c. vellen, vellen van Spaansche geiten waarvan leer
werd bereid; ook Cor denleder .
Corduanier, -uwanier, -ewanier, -ewanner, znw.
m. Maker van geitenleeren schoenen of chevreaulaarsjes, schoenmaker. — Cordewaniergilde .
Core, coire, cuere, keure, Boor, coir, znw. vr. en
m. i) Keus van eene zaak; den, die c. hebben ; tot
core (koer), naar keuze; ter c., cure: a) zeer, in
hooge mate; bijzonder; wel ter c. b) zooals men
wenscht, zeer goed, juist; op de juiste maat, in de
juiste verhouding. 2) keus van een persoon; van ver
gunste van iem. optreden, de keus van-wantedi
iem. voor het eene of ander ambt, door stemming; de
uitgebrachte stem. 3) vrije keus, vrije wil, beschik
keurigheid, strengheid in het beoordeelen.-king.4)
5) persoon of zaak die men kiest. 6) wet of hand-
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rechtsmacht uitoefenen; rechtszitting; schouw; macht,
gezag. 9) gebied • waarbinnen eene keur geldt. zo)
straf bij eene keur bedreigd; boete. i i) overtreding
cener keur ; c. Boeken, onderzoek doen naar de overtredingen eener keur.
Coreel, careel, znw. m. Tichel.
Coreel, careel, znw. m. Pijl, schicht.
Coren, znw., en de samenstellingen. Zie c o r n.

Coren, cueren, curers, keuren, zw. ww. tr. i)

Proeven, keuren. 2) smaken, ondervinden. 3) keuren,
onderzoeken, de deugdelijkheid, echtheid, gehalte;
beoordeelen.4) kiezen.5) bij keur bepalen, verordenen, verbieden, door het stadsbestuur, gilden e. a.;
ook : bepalen, verordenen in het alg. ; een besluit
nemen, zich voornemen. 6) beproeven, verzoeken. 7)
kwellen, pijnigen.
Coren, zw. ww. — I. Intr. Braken, overgeven.
— 11. Trans. Opgeven, uitbraken, uitspuwen.
Corenen . Zie c o r n e n.
Corente, coreni, carent, -int, znw. vr. Krent.
Cod, coorf, curf, corft, znw. m. Korf, mand;
ook: gesloten mand, koffer van vlechtwerk,; vogel.
kooi; schanskorf; verklw corf-, corve-, curve-, -kji n,
-ken; te corve varen, op de haringvangst gaan.
Corfdrager, - dreger, znw. m. Sjouwerman; ook:
marsdrager, kramer.
Corf oet guet, znw. o. Waar, die bij de mand
of ben verk
ocht wordt.
Corf harine, -herinc, znw. m. Haring, die bij de
mand verkocht wordt.

Corfmaker, znw. m. Mandemaker; ook corfver-

co^er.

Corfseisene, znw. vr. Haverzeis, eene zeis met
een werktuig om de gemaaide haver bijeen te houden.
Corfstal znw. m. Aalstal.
Coriander, colzander, cal-, znw. m. Koriander.

— Corianderconfljt, -Boet.
Conch, bnw. Hetz. als c o o r b a e r (wonde).

Cone. Zie c u r i e.
Corier, znw. m. Schepen.
Coninge , cueringe, keuringe, curinge, znw. vr.
i) Keus. 2) keuring, onderzoek. 3) verzoeking, verleiding. 4) kwelling, die men ondervindt.
Coringe, znw. vr. Het overgeven, braking.

Core, znw. m. Kurk. — Corciser, kurketrekker.
Coredeken , znw. vr. Bekleeding met kurk.
Corte, corl, znw. vr. Pit, van vruchten; kern,
quintessens; graankorrel. Verklw. corlek n; ook corn.
leki 'n.
Orllaen, curl-, cuerl., znw. m. Lomperd, kinkel; ellendeling, schoelje; als bnw., ellendig, be-

roerd.
Corner, carmer, znw. De vrucht van den sorbeof sperwerbezieboom, waaruit men een gistenden
drank bereidde.
Corn, cooru, coirn, coren; corne, znw. m. i) Kor
rel; zaad-, graankorrel; niet een c., geen greintje,
niets hoegenaamd; ook: zoutkorrel (vgl. k e r n e en
corn e c o t e) ; een zweertje, wit korreltje op de
tong; een schuimvlokje of blaasje op de urine. 2)
koren, graan; hart c., rogge, weit en gerst; weet c.,
haver; corn alleen ook: rogge en: haver (vgl. orscoren); korenaar; korenveld. 3) pit, in vruchten;
verklw. córnekijn.
Cornaer coren - , znw. o. Korenaar.
Cornae rt, coorn-, coren-, znw. m. Korenmarkt.
-

Cornberch, coren-, znw. m. Korenberg.
Cornbiter, znw. m. i) Korenworm . 2) graanup .

kooper; vr. cornbitige (vlaamsch).

Cornbloeme, corer:., znw. vr. Korenbloem.
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CORNCEDELE.

Corncedele, coorn-, coren-, - cedel, znw. vr.
Schuldbrief voor verkocht graan.
Corndrager, coorn-, -dreger, znw. m. Korendrager.
Cornal jjn. Zie c o r a n g e 1 ij n.
Come, corn, corre, znw. m. i) Bast, romp, lijf.
2) lichaam van een dood dier, kreng; als scheldvoord, kreng, galgenaas.
Comme, znw. vr. Kornoelje. — Corneboom.
Corneel , znw. Kanteel, uitgetand metselwerk in
stads- en burchtmuren.
Cornecote , corre-, cor-, znw. vr. Zoutland, de
grond waaruit zout werd gestookt; ook : zoutkeet(?).
Vgl. kernecote.
Cornecoten, coorne-, zw. ww. tr. Zout uit den
grond halen of stoken.
Cornel , znw. Grof meel, zemelmeel.
Cornelis (Since -), znw. m. Een heilige, die aan
werd om genezing van toevallen en val--gebdn
lende ziekte; vallen van dat eve! van Sinie C.
Cornellijn, -en, bnw. Van „cornel" gebakken.
Cornemuse, znw. vr. Pijpzak, doedelzak. — Cor nemuser.
Cornea, coornen, corenen, zw. ww. — I. Trans.

Voederen. — II. Intr. Gedijen, goed groeien, van
graan; tcoorn coorni wel.
Co men, corenen, zw. ww. tr. Hetz. als crone n,
soms ook . als c o ren. i) Klagen, eene klacht over
iets inbrengen bij het .gerecht. 2) afkeuren, een dijk.
— Corninge, reden van beklag, klacht.
Cornerde, znw. vr. Bouwgrond.
Cornet, cornette, znw. m. De officier die bij eene
compagnie ruiterij het vaandel droeg, kornet.
Cornette, znw. vr. Hoorntje; een hoofddeksel
met zijstukken in den vorm van hoorntjes.Cornga el > coot-n-, -ga/ale, -gavel, znw. m.
Korengaffel, graanvork.
Corngelt, cot-en-, znw. o. Korenrente, opbrengst
in koren; ook corugulde.
Cornhalle, coren-, znw. vr. Graanhal.
Cornhoeder y, corne-, -hueder, znw. m. Opzichter
over het te veld staande graan.
Cornhnns, coot-n-, -huys, znw. o. Korenschuur;
ook: graanhal.
Cornhuust, . - huyst, znw. m. Korenhoop, -schelf.
Cornier, - jet-c, znw. m. Een hoek aan een gebouw; hoek of punt van eene baal, waarin de eene
of andere handelswaar wordt verpakt.
Cornike. Zie c o r o n i k e.
Corninge. Zie bij c o r n e n.
Cornclocke, coot-n-, znw. vr. Bel op de graan
waarmede de opening van de korenmarkt werd-hal,
aangekondigd.
Cornoorle, -correl (?), znw. Graankorrel.
Corn000p, coven-, znw. m. Graanprijs; na den
corencoop.

Corncoper, coot-n-, znw. m. Korenkooper; ook
cornouts, -man, -verooper' vr. corncutsege (vla.).
Corncorf, coven-, znw. m. Korenmand.
Cornlant, coven-, znw. o. Bouwland.
Cornmarat, coven-, -merci, znw. vr. en m. Graanmarkt.
Comumete, coven-, znw. vr. Korenmaat; de van
overheidswege geijkte graanmaat. — Cornmeter.
Córnmente, -mince, znw. vr. Kattenkruid.
Comnmolen, coven-, -muelen, znw. vr. Korenmolen.
Cornpipe, coven-, -j5:))i, znw. vr. Graanhalm.
Cornraper, znw. m. Nalezer van korenaren.
Colnrente. Hetz. als cornge1t.
Cornrike, coot-n-, -roc, bnw. Rijk aan graan,
vruchtbaar.

Cornroof, znw. m. Het rooven van te veld staand

graan.

Cornsahoppe, coven-, - schujôfte, -sehoejte, znw.

vr. Korenschop.

Cornsehove, cot-ne-, - schoof, znw. vr. Korenschoof.
Cornschure, coot-n-, - schuur, -schuyr, znw. vr.

Korenschuur.

CORTE.

Cornsolre, -solder, -solder, znw. m. Graanzolder.
Corns iker , saw. m. Korenschuur.
Cornstrekel, saw. m. Strijkstok.
Corntas, cot-en-, znw. m. Graanhoop.
Corntiende, cot-en-, znw. vr. Korentiende.
Cornute, znw. vr. Hoorn ; ook als hoofdsieraad;

zie cornette.

Cornunt, cornuyt, znw. m. i) Sukkel. 2) kinkel,

vlegel.

ornvelt, coren-, znw. o. Korenveld.
Cornwerc, znw. o. Het graan als grondstof van

er uit bereide dranken.

Cornwert, cot-en-, - weert, -waert, znw. m. Ko

rivier bespoeld, waard waar graan-renlado
verbouwd wordt.
CornWevel, znw. m. Korenworm; ook cornworm.
Coronael, znw. o. Kroon.
Coronet, znw. m. Kolonel.
Coronike, iste. Zie cro nike, -iste.
Corper. Zie carper.
COrp oraal, -nael, znw. o., m. en vr. Fijn linnen
altaardoek, kelkdoek. — Corporaelburse -sac.
inden.
Corporeren, corbereren, zw. ww. tr. Inb
Corps, core, znw. o. Het lichaam eener gemeente,
gemeente. Vgl. b u u C.
Corre. Zie c o r n e.
Correcote, =coten. Zie c o r n e c o t e, -en.
Correctie, -rexie, znw. vr. i) Verbetering; tot
uwer c., onder uwe verbetering. 2) straf voor het plegen van een misdrijf, boete. — Corrigeren, straffen.
Corren, zw. ww. intr. Hetz. als k e r r e n.
Corrigeren, -eet-en, . ieren, zw. ww. tr. Aan
iem. eene straf of kerkelijke boete opleggen. — Cor:

..
rigerer e eerre; Corrigeerster.
Corrosief coro-, cot-i-, bnw. Uitbijtend, bijtend,
,:

elen.
van geneesmidd

Corrumpeerlijc, bnw. Bederfelijk.
Corruptie, znw. vr. Bederf, een treurige toe-

stand van het lichaam en den geest.
Corsavont. Zie kers a v o n t.
Corsel, bnw. Korzel, lichtgeraakt.
Corsene, cursene, znw. vr. Pels, pelsrok.
Corset, znw. o. Keurs, keurslijf.
Cornier, coursier, znw. m. Renner, harddraver.
Cora et, Corst. Zie kerspet, Kerst.

Corste, cot-si, cut-si, kerste, znw. vr. z) Korst;
bocht de corste maer niet de crume, ieder verbergt zijn innerlijk wezen. 2) plank (vla.). — Corstich.
Corstelich, kerst-, bnw. Kraakbeenig.
Corstelinge, znw. vr. Korst, ook op eene zeere
elc

plek.

Corsten. Zie kersten.
Corsufel. Zie casufele.
Corti curt, bnw. i) Kort, van zaken; cot-ic rocke;

cot-ic roede, korte staf; corteroede, stadsbode, gerechtsdienaar ; van personen, klein; c. ende cleine ; van
tijdsbegrippen, kortstondig; cot-ic dach, korte termijn;
van werkingen waarvoor weinig tijd noodig is; leringe cort ende clene ; met cot-ten woonde. 2) enen
c. houden, iemand in zijne vrijheid van bewegingen

belemmeren, kort of krap houden; iem. het vuur
aan de schenen leggen; c. sin, kort gehouden worden; te c. vallen, te kort schieten in zijn plicht; te
c. gaen, bliven, te kort komen; te c. doen; te c. geschien m. d. dat., in zijne rechten verkort worden,
3) sterk, krachtig, vooral van dranken; van de stem,
scherp, doordringend.
Co^ znw. o. i) Metten coristen, zoo kort mogelijk; ; ujt cort, in het . kort. 2) van tijdsbegrippen; binnen Gort; ot come, ofr een cort, spoedig, weldra.

Cortarm, bnw. Met korte armen.
Corte, znw. vr. Kortheid.
Corte, znw. Naam van eene kleine biljoenen en

koperen munt.
Corte, bij w. i) Kort. 2) korten tijd; in korten
tijd; na korten tijd; binnen kort; ook cortelike,

cortelinge.

CORTELIJC.

COTER.

Cortel a, bnw. Kort, beknopt.
(' o
e, znw. .mmv. Afkortsel, afknipsel,
pluksel en cgl.
Co rten, curten, zw. ww. -- I. Trans. i) Korten,
korter maken, afkorten; knotten ; kortwieken ; ver
bekorten ; beslissen, beslechten ; verkorten,-kien;
iemands leven; beperken, eene ruimte; korten, afhouden van (eene geldsom). 2) afkappen, afhouwen. 3)
bespoedigen; enen rad c., spoedig een besluit ne
Korter worden, kort worden.-men.Itrz)
2) verminderen, afnemen, kleiner worden.
Corteribbe , - rebbe, znw. vr. De korte rib.
Corthalsde, bnw. Kort van hals.
Cortheit, znw. vr. Kortheid, korte duur ; ook:
bespoediging; ook corticheii.
Cortlne, cortijn, znw. vr. Gordijn, voorhangsel.

— Cortijnroede.

znw. vr. i) Verkorting, becp ' e, ,
korting.
ortin g in geld. 3) verkortin g van den duu r,
ing, spoedige beëindiging. 4) onteigening.
be99^'pploh bnw. Met kleine lippen.
Cortme e, -meel, znw. o. Gebuild meel, kort.
Cortoi8, bnw. Hoffelijk, fijn beschaafd; wellevend, beleefd ; naam van een schoothondje in den
Reinaert. Zie c o 1 v e. — Cortoisie .
Cortouwe, -auwe, znw. Kartouw, stuk geschut.
Cortpoten, zw. ww. tr. De pooten korten (van
,

)

,

bijthonden).

Cortreeht znw. o. Recht op korten termijn.
s, bijw. i) Korten tijd. 2) eerlang,
Corts, curl

binnen kort. 3) sedert kort, kort geleden, onlangs.
Cortse, curise, cot-Is, coot-Is, znw. vr. Koorts. —

Cortsen.
Cortse, curise, znw. (oostmnl.). Pels, deken. —
Cortsenaer, pels -, bontwerker.
Cortstert, bn - . Met een korten staart; ook:
, -

met een korten steel, van ooft.
Cortstondieh, bnw. Kort van duur (z6de eeuw).
Cortsweges, -weechs, bijw. Hetz. als c o r t s.
Corttiden, cortulen, zes. ww. intr . Den tijd korten .
Cortwjjn, znw. m. Sterke, krachtige wijn.
Cortwlle, znw. vr. Tijdkorting, tijdverdrijf.

Cortwilich (corts ), bnw. (oostmnl.). Kort geleden.
Corvenaer, znw. m. Haringvisscher, - jager; ook

corver, korverschip, haringjager.
Corweide, coot--, corre - , - weye, znw. vr. Heeren.
dienst, een werk of last ten dienste van een heer,
waaraan men zich niet mag onttrekken.
Corweiden, - eyen, zw. ww. intr. Zekere gedwongen verplichtingen vervullen jegens een heer.
Cose, heuse, znw. vr. en m. Keus; de gekozenen.
C0Se, znw. vr. Zaak.
Cose, znw. Gevlei, zoete woordjes.
Cowen, zw. ww. intr. Spreken, praten; vertrouwelijk met iemand spreken; ook als znw.; cosende
rede, vertrouwelijk gesprek. — Coser, Coserige,
-egge, babbelaarster (vla.).
C slate, *cotsate, cass - , -sete, -saet, znw. m. Hij
die een „cot" of „cote", eene armelijke woning,
bewoont, een „cuter". — Cossate elt, belasting
op te brengen door den „cossate". Cossatelant.
C0st, cosie, roest, znw. m. en vr. i) Het voor
eene zaak uitgegeven geld, kosten; op enes, sinen
cost; ten roste van, op kosten van; te cosie werden,
op groote kosten te staan komen; te roste liden,
uitgaven te doen hebben; c. ende pine, at-belt, moeite
en kosten; c. verloren, verloren moeite, moeite te
vergeefs; behouden c., moeite die niet verloren is;
cost ende oncost, alle soorten van kosten. 2) uitga
verteringen; hues van rosten, plaats waar men-ven,
in gijzeling ligt, hetz. als herberg e; geldsom die
men voor iets noodig heeft; rente, interest; schuld;
te c. hebben, te betalen hebben; prijs, waarde; den
c. leggen aen, waarde hechten aan, prijs stellen op.
3) levensonderhoud, kost; maaltijd.
Costbaer, znw. m. In de kosten meedragende,
betalend, contribuabel.
Coate, cost, znw. vr. Landstreek, kust, kuststreek.

309

Costs, znw. vr. Wilde mariolein of majoraan.
(loste znw. U. Mand.
Costei, bnw. Kostelijk, kostbaar, duur; dierbaar.
-- Costelheit kostbaarheid, pracht.
Costellier, -teller, -uitje, , znw. m. Ruiter ge.
wa end met dolk of ponjaard, fra. „coustille".
CosteltjC ate-, costen-, cost-, bnw. i) Kostbaar,
duur. 2) gro
ote uitgaven doende; prachtlievend,
royaal.
Costeltj oheit, znw, vr. i) Kostbaarheid, pracht.
'2) kostbaarheid, hooge waarde. 3) prachtlievendheid,
weelderigheid ; mv., uitspattingen.
Costelik e, bijw. i) Met groote kosten, tot een
hoogen prijs. 2) op eene kostbare wijze, met pracht
en praaL
Costeloos, bnw. Zonder dat men kosten behoeft
te maken ; zonder schade te lijden ; enen c. ende
scadeloos houden.
Costen, rusten, zw. ww. intr. Kosten, waard zijn,
te koop zijn voor; ook gerost stun ; hem laten Bosten,
iets gaarne voor iets over hebben ; c., diere c., duur
te staan komen, opbreken.
Coster, custer, znw. m. Koster; sacristijn, verklw.
costerkj/n ; c. van enen afgot, bewaarder van een
afgodstempel. -- Costeresse, Costerinne, Costerse, Costerigge, in een klooster.
Costerie cost-, znw. vr. i) Het ambt vam koster.
2) sacristie; bezittingen of landerijen van eene sac ristie. 3) recht der benoeming van een koster.
Costerseha p, znw. o. Hetz. als c o s t e r i e, i).
Costgave, bnw. Gaaf, zuiver, zonder gebreken.
Costgelt, znw. o. i) Contributie. 2) verblijfkosten, geld ter bestrijding van gemaakte verteringen,
ook door een ambtenaar in functie.
Costigen, zw. ww. tr. Bekostigen.
Costjonevrouwe, -juffer, znw. vr. Eene juffrouw
bij wie iemand in den kost is.
Costrije, bnw . Kostbaar; ook: prachtlievend.
Costpenninc, znw. m. Hetz. als c o s t g e it, z).
Costume, rust-, coast-, cast-, -uyme, znw. vr. i1
Gewoonte, gebruik; wijze van doen, handelwijze;
van c-n, bi c-(n), volgens gewoonte of gebruik;
jegen c., tegen de gewoonte; in c-n hebben, gewoon
zijn; costumen, goede c., goede zeden of manieren;
c., quade c., slechte gewoonten, onbehoorlijk gedrag,
geweldenarij. 2) verordening die door gewoontb tot
recht wordt, gewoonterecht. 3) eene geldsom op te
brengen volgens oude verordeningen, tolheffing.
Costumeljj e, cust-, tuymelijc, bnw. i) Gewoon,
gewoonlijk. 2) gebruikelijk, gebruik.
Costumelike, bijw. Volgens gewoonte of het ge -

woonterecht.

Costumeren, zw. ww. wederk. Zich gewennen.
Costumier, cust-, znw. m. i) Ervarene in oude

gewoonten en gebruiken, kenner van etiquette en
hofgebruiken. 2) tolheffer.
Costverloren, bnw. Waaraan kosten verloren,
zijn, bestede moeite vergeefsch is.
Cot, znw. o. Kot, hutje, armelijk verblijf; verklw.
cotkjjn ; kooi, schuur, hok; te cote driven, jagen, in
het nauw brengen; gevangenis; hol, aan het oog
onttrokken verblijf; ook van de hel.
Cote, znw. vr. en o. Hut, huisje; verklw. cootk n ;
stal, schuur, kooi; binnen der c. hebben, in zijne
macht hebben.
Cote, coot, znw. vr. Gewricht, wervel, verklw. cootlijn; knokkel, koot; bikkel; die roten werpen, konten, bikkelen; niet ene c., geen zier, niet het minst.
Cote, znw. vr. Overkleed, mantel; in t o g e c ot e.
Cotel, cue/el, znw. vr. Keutel; verklw. cotelkijn,.
Loten, rootten, zes. ww. intr. Met kooten spelen,
bikkelen.
Coten, zes. ww. tr. Kwellen, plagen, martelen;
eig. stooten, porren; ook misschien : graven.
'Coten, zweren; Cote, zweer. Zie o n d e r c o-

tich.

Coten, znw. m. Hetzelfde als cote , ie Art.
Coter, cotter, keuter, cater (oostmnl.), znw. m

3 10COTEREN.
Bewoner van eene kleine boerderij, die zijn eigen
land moet bebouwen om een bestaan te hebben,
kleine of geringe boer, keuterboer.
Coteren> cob-en, zw. ww. tr. Stoken, peuteren,
vooral de tanden; ook intr, c. aen sine Lande.
Coteren, cotren, zw. ww. intr. (oostmnl.). Babbelen, snappen.
Coterrecht, znw. o, , - tolle, znw. m. Belasting
of tol, op te brengen door een „coter". — Coter;

tolnare.
Coterstede, znw. vr. Woning van een „coter".
Cotidialie, znw. vr. Alledaagsche koorts.
Cotpennino, ftennzch, znw. m. Hetz. als c o
-

terrecht. Cotten, zw. ww. tr. Graven, delven ; in o n d e r
cotten.
-

Cottoen, cotoen, caut-, cout-, call-, cat-, znw. o.

Katoen. — Cottoengaren, - spinnige - slager,
katoenwever.
Coubout. Zie cob out.
Co ache, coche, znw. vr. Draagbaar.
Coude, colde, calde, znw. vr. en o. Koude; gevatte
kou; een koude rilling, koorts; die helsche c., de hel;
een c., een koud weder, een strenge koude, vorst.
Coudeljc, bnw. Koud, koel. — Coudelike.
Coudemisse, -rasesse, znw. vr. Eene in den winter vallende mis of kerkelijke feestdag.
Coudezale, znw. vr. Breekijzer of breekbijl.
Couden, couwen, colden, zw. ww. intr. Koud
worden, verkoelen, eig. en overdr.
Coudetra 8 caude-, -trakpe, eig. couse-, znw.
vr. Een puntig ijzertje, op den grond gelegd om
iemand, ook een paard, te bezeeren.
Couleur, znw. vr. Hetz. als c o 1 o r e; ook: schijn,
schoone schijn.
Courtauwe, - zuw. Rijpaard.
Corse cause, eouce, cousse, colse, znw. vr. i) Lederen of ijzeren beenbedekking of broek; cousen
binden, schoeyen, zich de ,,cousen" aangespen; ook:
broek, niet van leer of ijzer. 2) de bekleeding van
het been beneden da knie, kousen en schoenen of
laarzen; soms ook: schoen of laars; ook kous; ver kiw. couskj/n, laarsje. — Cousemaher, Couseschepper , hetz. als cousemaker.

Cousebant, cousse-, znw. m. Kouseband.
CÓIIselaken, cous-, znw. o. Laken voor eene broek.
Cousen, zw. ww. wederk. Zijn broek aantrek:<
* Cousen, koytsen, zw. ww. intr. Snappen, babi n
Cou * etrape. Zie coudetrape.
Couster, znw. vr. Bouwgrond, akker.
Cousvoetellnc , znw. m. Kous.
Coot, caul, colt, bnw. i) Koud. 2) kalm, bedaard.
Coat, znw. o. Koude.
Coat, caut, znw. m. Gesnap, kout, praatjes.

Coaten, cauten, zw. ww. intr. Kouten, keuvelen,

praten.

Couter(e), cauter, znw. m. en vr. Bebouwd land,
akker;. veld; verklw. couterkijn. — Coutorlent.
Couter, znw. m., vr. en o. Ploegmes, ploegr,
kouter.
Coutheit, colt-, znw. vr. i) Koude. 2) koudheid,
van een door kou aangetast lichaamsdeel, het tem perament, het gemoed.
Coutinge, coytinge, znw. vr. Gesnap, gekeuvel.
Coutsiede, -sieder. Zie cautsie, -siër.
Coutseike, znw. vr. Koude pis.
Coutslaen, st. ww. tr. Koudsmeden. — Coast
slaerre, koper- of blikslager, ketelmaker.
Couver-, heit. Zie c oe ver -, hei t.
Couverkel, znw. o. Deksel.
Couverture. Zie coeverture.
Couwe, znw. vr. Kooi, kouw.
Couwe, znw. vr. Kaak; mv., muil, bek.
Couwen, Cowen, leeuwen, zw. ww. tr. i) Kauwen,
knabbelen; proeven, wijn. 2) overpeinzen, overdenken.
Cove, cave (oostmnl.), coven, znw. m. i) Hut,
huisje. 2) stal, schuur.
Coveel. Hetz. als cove 1.
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Covey, cov(e)le, cuevel, znw. vr. en m. Kap, mantelkap; s: steken thooft in énen c., twee handen op
één buik; muts; halskraag. Verklw. covelkjfn.
Covelaer, znw. m. Geestelijke broeder, monnik.
Covelaer, znw. m. Blauw linnen.
Covelende, cuevel-, 'znw. o. Afhangend einde van
het dak, afdak.
Covelesse1 znw. Afdak (?).
Coveleleet, znw. o. Ordegewaad.
Covellaken, znw. o. Laken of stof, noodig voor
een „covel", kaplaken..
Coveltimpe, -tien , znw. vr. Kaper, kap, muts;
c•n met vlocken vollen, honing om den mond smeren.
Co velwaet, znw. o. Hetz. als c ove 11 a k e n.
Covenaer, znw. m. Geringe boer, boerenarbeider.
Covenant Cover. Zie convenant; co e v e r.
Coverkieï, -toer. Zie coeverkief, -ture.
Covine, znw. vr. Geheime afspraak, minnehandel.
Crabbe , znw. vr. Krab, kreeft.
Crabbelaer, znw. m. Naam van eene soort van
zwaar bier.
Crabbelen, zw. ww. tr. Krabbelen, krabben.
Crabben, zw. ww. — I. Trans. Krallben. — II.
Intr. Krakeelen, vechten. — Crabaehtieh.
Gracht, craft, znw. vr. (en m.). i) Kracht; met
crackle, met inspanning; geestkracht; met miere
cracht, • zoo goed als ik kan ; moed, mans crack!;
kracht van de natuur, het geschapene; ook: bovennatuurlijke kracht ; eene daad waartoe kracht van
lichaam of geest wordt vereischt; heldendaad; c.
met een eden nv., hetz. als sterk, hevig, flink; des
winters c., de koude winter; c. van venine, een
sterk werkend gif. 2) snelheid, vlugheid, spoed. 3)
macht, vermogen. 4) eene macht of groote hoeveelheid. 5) misbruikte kracht, geweld; met, bi crachte ;
crackt doen, geweld plegen; enen wive c. doen; ge-

w elddaad; drang; enen c. doen, er ernstig bij iem.
op aandringen. 6) verkrachting. 7) geweld tegen
anderer persoon of goed; halsrecht, het hooge gerecht; lijfsdwang; c. aen enen bedingen, een eisch
tot lijfsdwang tegen iem. instellen; c. doen aen, beslag leggen op eene zaak; boete.
Craehtdoener, -doenre, znw. m. Geweldpleger.
Crachtelijc, craft-, bnw. i) Krachtig. 2) gewelddadig. — Crachtelike.

Craehteloos, bnw. Zwak, zonder kracht.
Crachten, caften, zw. ww. tr. Overweldigen,

z erkrachten.

„

Craehter, znw. m. Geweldpleger; c. des rechts,

rechtsverkrachter.

Crachtich, craft-, credit-, bnw. z) Krachtig,
sterk; moedig. 2) krachtig, sterk, geweldig, van zaken en werkingen. 3) machtig; met een gen., meester over. 4) gewelddadig; crachtige boete, boete voor
eene gewelddaad. — Crachticheit.
rachtichjij o, bnw. Hetz. als c r a c h t e 1 ij c.
–= Crachtelike.

Crachtigen, craft-, zw. ww. tr. i) Sterken, bevestigen. 2) geweld doen aan iem. of iets.
,Crade, cra, znw. vr. (oostmnl.). Kraai.
Craeyant, znw. m. Kraaier, morgenwekker.
Craeybee, crey-, znw. m. Naam van een voor
waarmede gespeeld werd. — Craeybeeken,-werp

crey-, -bicken, keybeecken; ook craeyen, ereyen is
naam van een spel.
Craeybeeken, zw. ww. tr. (Laken) van een stempel of merk voorzien (?).
Craeye, craye, creye, znw. vr. Kraai.. — Craeyen.

bete, - nebbe, -nest.
Craeye, znw. vr. Middenrif.
Craeyen, crayen, ereyen, zw. en st., ww. intr.

Kraaien; ook: schreeuwen, roepen.
Craeyer,, creyer, znw. m. Naam van een schip
voor den Oostzeehandel. — Craeyersehip.
znw. m. Roeper, heraut.
Craeyer,
,
Craeyeren, crayeeren, creyeren, cri-, -geren, zw.
ww. — I. Intr. Roepen, schreeuwen; c. oh Gode,
tot God roepen, hem aanroepen; laten omroepen,
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eene afkondiging doen ; c. ten wapenen, roepen om
ïem. te hoonen, iem. scheldwoorden naschreeuwen.
— II. Trans. Uitroepen, bekend maken, afkondigen,
omroepen ; . ene feeste c., ene ware (koopwaar), een
pof craeyeren.
Craeyole, -ool, znw. m. Schreeuwer, bluffer (?).
Craeobeon, crac-, znw. o. Kraakbeen.
Oraal. Zie corael.
Craec. Zie crake.
Craemhere, znw. m. Kramer, winkelier; ook

cramerliere.

Craemcleet, znw. o. Zeildoek.
Craemmaker, znw. m. Vervaardiger van kramen.
Craemsohenner, -schinner, znw. m. Hij die den

huisvrede verstoort waar eene kraamvrouw is.
Craemstede, znw. vr. Ruimte voor eene kraam
of winkeltent.
Craemkerse , znw. vr. Eene kaars in kerk of
kapel voor het herstel eenar kraamvrouw.
Craemvrouwe, znw. vr. Kraamvrouw.
Craengelt, erane(n)-, znw. o. Een recht geheven
van kooplieden voor het gebruik van eene kraan bij
het laden en lossen.
Craenhals, tranen -, znw. m. Hals van een kraan vogel; ook een bouwkunstige term.
, crane-, znw. m. Werkman of sjouwerman, die bij het laden en lossen helpt.
Craenmeester, crane-, -meyster, znw. m. Opzichter over de wijnkraan.
Craet. Zie coraet (caraet).
Cragt, crayt, znw. m. en vr. Het kraaien van den
haan; ook: de vroege morgen (haencraet) ; de haan
zelf; in: hint no creel, kind noch kraai.
Cri. Zie c r a c h t.
,Crags, craech, znw. m. en vr. x) Hals, keel,
vooral het inwendige van hals en keel, strot, slok
leven; overdr., hals van een flesch.-darm;fig,het
2) een deel der wapenrusting; ijzeren halskraag of
ringkraag.
ragen, zw. ww. tr. Kelen, worgen.
ag$e, znw. vr. Drijvend stuk laagveen, ge
diepe plassen en meren.
-vormdin
Crayeren, ieren. Zie c r a e y e r e n.
CraC znw. m. Krak; enen c. geven, kraken; een
krakend geluid geven; van het hart, breken; ook
als tusschenw., krak!
Crake, craec, znw. vr. Kraak, schip voor den
handel op de Middellandsche Zee.
Crake, znw. m. (oostmm.). Een wind.
Crakebesie, craec-, znw: vr. Boschbes, blauwbes.
Crakeel, cracked, znw. o. Rumoer; twist (z 6de
eeuw).
Crakellnc, znw. m. Bol, duivekater; waarschijnlijk ook andere soorten van gebak, misschien ook:
de harde stukjes in gesmolten varkensvet, kanen.
Craken, zw. ww. — I. Intr. i) Kraken, een krakend geluid maken; ook van het geluid van een
wind. 2) lawaai of leven maken, babbelen, snappen;
als znw., geraas. 3) krakend neerkomen, op, van een
huis; op iemand neerkomen, van rampen. — II.
Trans. Breken met
een krakend geluid; ene noot
c.,
eene moeilijke kwestie oplossen; knappen, oppeuzelen; iem.
em. ledebraken, hem martelen. -- Crakinge.
Orale, cralle, znw. vr. Kraal, als stof- en voor
-- Cralijn, cralen, crallen, bnw. ---werpsnam.
-

Cralsteen.
Crams, craen, znw. m., vr. en o. i) Zeildoek,

uitgespannen doek, tentzeil. 2) met een gordijn afgeschoten of beschutte ruimte, winkeltent, kraam;
mars, draagbaar voorwerp voor het-bergen van koop
gordijnen afgeschoten veldbed of-waren.3)htm
bed, waarop een vrouw haar kroost ter wereld brengt,
kraambed; in haren, den (die) c. liggen, uien c. opstaeu; huis waar eene kraamvrouw is; bevalling;
kraamvrouw. 4) koopwaar, kramerijen, snuisterijen.
Crams, znw. Kram.
,(rammen, zw. ww. intr. i) Met eene kraam staan,
waren uit Bene kraam verkoopen; ook: in een kraam
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koopen (oostmal.). 2) zich met eene kraam neerzetten, en : met eene kraam opbreken ; opkramen ; optrekken, vorwert c., naar voren of vooruitkomen ; te
recht komen ; opkomen, van een ongemak.
Cramer, cremer, znw. m. Kramer, kleinhandelaar.

-- Cramergilde, -hnns, -morse.
Cramerie, cremerie, znw. vr. Kleinhandel ; kramerijen, winkelwaren.
Cramewaerster, wanster, znw. vr. Kraambe-

waarster, baker.

Cramie. Zie cred'emicke.
Cr ammo, cram, crame (oostmnl.), znw. vr. Kram,

haak.

Crammen, zw. ww. tr. i) Met eene kram bevestigen, van eene kram voorzien. 2) een dijk, ter versterking met krammatten bedekken ; Cramdie, een
aldus gestevigde dijk. — Crammer, e.
Cramosijn, crammosz t, bnw. Karmozijn, van rood
fluweel.

Cramps, cramp, creme, znw. m. en vr. i) Kramp,
ziekelijke samentrekking der spieren ; bult op het
hoofd. 2) haak, kram. -- ,(palmpen, krammen.
Crane, craen, znw. m, en vr. x) Kraanvogel. 2)
kraan, werktuig om vrachten te verplaatsen; kraan
van een 'vat ; verklw. craentgen ; tootlamp ; kaars van
een bepaalden vorm, dienende om andere kaarsen
aan te steken.
Cranekijn, znw. o. Hetz. als a r m b o r s t ; Cra nekinier, hetz. als a r m b o r s t i e r.
Cranennet, znw. o. Net om kraanvogels te van.
gen; met enen c -te betogen werden, er in zitten,
niet kunnen ontsnappen.
Cranc, bnw. i) Zwak, ook door ziekte; als znw.
m., een zwakke ; als znw. o., iemands zwak, zijn
zwakke punt ; ook van den geest, van strijdkrachten,
levenlooze zaken, stoffen, abstracte begrippen. z) zwak
van karakter, licht te verleiden; c. van gelove, onvast in het geloof, overhellend tot ketterij ; bang,
laf, zonder moed. 3) ziek; ook als znw. 4) onbeduidend, nietig, gering; gering in aantal. 5) slecht in
zijne soort, naar, ellendig; weinig waard; van on.
waarde, ongeldig. 6) armelijk, armoedig, poover;
bok van spijzen; ongansch, bedorven; licht verteerbaar.

Crane, bijw. I) Gering, weinig, poover. 2) ellendig, afschuwelijk.
Cranóaehtich, bnw. Sukkelend.
Crankeljjc, bnw. i) Zwak. 2) er slecht aan toe.
3) armoedig, behoeftig. — Crankeljjcheit.
Crankelike, crenke-, trant -, bijw. i) Op Bene
weinig krachtige wijze, zwak; met moeite, zóó dat
iets iem. lichamelijke inspanning kost; langzaam. 2)
zonder geestkracht of geestdrift, matig, koel. 3) in
geringe mate, weinig. 4) op eene slechte, weinig be
vredigende wijze. 5) armelijk, armoedig, poover.
Cranken, zw. ww. -- I. Intr. i) Zwak worden
of zijn, in kracht afnemen, verzwakken, gaan kwij nen van mensch, dier, plant, den geest; verminderen, achteruitgaan. 2) een knak krijgen- 3) ziek
worden. — II. Trans. i) Verzwakken, iem. of iets
in kracht doen verminderen; een leger, uitputten of
verzwakken. 2) benadeelen, schaden; te niet doen,
vernietigen; ziek maken; krenken. 3) bederven. 4)
schenden.
Cranohalt znw. vr. i) Zwakheid, zwakte; zwakheid van he vleesch en van den geest. 2) ziekte.
3) nietigheid, onvermogen. 4) slechtheid, onvoldoende
toestand. 5) armelijkheid, van voedsel en kleeding.
Cranchuns, znw. o. Ziekenhuis; misschien ook:
leprozenhuis.
Cranchernieh, bnw. (oostmnl.). Krank van hersenen.
Crankicheit, znw. vr. Ziekelijkheid.
Cranomoedich, -modich, bnw. Moedeloos, neer
-slachtig;
ook als znw.
Cranosienioh, bnw. Zoogoed als blind.
Crancsinnioh, bnw. IJlhoofdig, waanzinnig. —

Cranosinnioheit.
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Crancte, crencte, znw. vr. i) Ziekte, kwaal. 2)
ontoereikend aantal.

Crans, crane, znw. m. Krans; haarkrans, hetz.
als crune; bladerkroon van een boom; verklw. cransel jn, cranskijn, crenseljn, erenselkn, crenskijn,

kransje ; ook naam van bepaalde gebeden in som
kerken en kloosters, rozenkransje, rozenhoedje.-mige
Cranseline. - stelinc, znw. m. Naam van een
koek of gebak, kranseling.
Crapmede, -mee, znw. vr. Meekrap, mee.
Crappaudeel, craftaudeel, créfr^i , znw. m. Naam
van eene zekere soort van geschut.
Crappaudine, -dijn, znw. m. Paddesteen, een
edele steen.
Crappe, crap, . znw. vr. Hetz. als c r a p m e d e.
Crappe, crab, znw. Karbonade ; gebraden vleesch;
om een c. zeggen dat die bake stinct, iemands gebreken . met de el uitmeten.
Crappe, craft, znw. Haak, kram, duim; deurhengsel.
Crappelen, zw. ww. intr. Krabbelen met de voor
-poten,va
een paard.
Crab, tusschenw. Het geluid van den raaf.
Crasse, znw. vr. Krab, kreeft.
Crasse, znw. Kaarde, werktuig om te krabben
-

1

of te krassen.

Crassen, zw. ww. intr. Krassen, schrabben.

Crassier, crasier, znw. m. Vettewarier, handelaar

in eetwaren.
Cratsen, zw. ww. intr.

Schrappen, krabben,

ook als teeken van den dierenriem. 2) kolom, voet -

stuk. 3) borstharnas; halve, half c., waarschijnlijk
een zoodanig, dat alleen de voorzijde van het li
-cham
bedekte. — Creeftschale.
Creeft, znw. m. Hondenslager.
Crege znw. Strijd, oorlog.
Cregei. Zie eenc regel.

Creesdoem . Zie c r i s d o e m.

Cregen, zw. ww. intr. (oostmnl.). Strijden, twisten, oorlogen.
fey znw. m. Het omroepen van iets.
Crejllieo, -boeken. Zie craeyb ec, -becken.
Creinken. Zie crenken.
Creiten, creten, ereitsen (oostmnl.), zw. ww. tr.

Plagen, kwellen, sarren, treiteren.
Crew znw. m. Hetz. als c r a c. Een wind.
Crege, znw. vr. Inham, ondiep water, kreek;
oever, wal, walrand.
Crekel, cricket, znw. m. Krekel; verklw. crekelkijrs.
Crekelen, zw. ww. intr. Grommen, gemelijk zijn.
Crehelino . Hetz. als c rake 1 i n c.
,

Cremer,

Crempen, crimj5en, zw. ww. tr. Samentrekken,

intrekken.

Crempinge, crimj5-, znw. -vr. Samentrekking der

schuren.

Cratte, crat, znw. m. Gevlochten mat, horde;
wagenkorf.
Crap croii, crauwe, znw. Krab, schrap; ook het
krabben, krauwen; in e r s c r a u.
Cransel, crauwsel, znw. o. Plek die men krabben wil, of die jeukt; jeukerige zweer of uitslag,
schurft; ook crauwage.
Crauwel, craeuel, crauel, crouwel, znw m. i)
Drietand, haak met omgebogen tanden; vleeschhaak.
2) klauw, ook . van de hand: crauwelcrom, ongeschikt tot grijpen, met verkromde vingers.
Crauwelen, zw.ww. tr. Aanhaken, met een

„krauwel" (i) naar zich toe halen.
Grauwen, craeuwen, craven; ook crouwen, zw.

ww. — I. Intr. Krabben; zijne nagels of 'klauwen
ergens in zetten. — II. Trans. Krauwen, krabben;
als wederk., zich krabben of jeuken; dat hovet c.,
zijn hoofd krabben, ten teeken van verlegenheid; c.
met woorden, streelen; ook wederk., een aangenaam
gevoel hebben; als znw., uitslag, jeuk. — Crauwinge.
Crauwen, zw. ww. intr. Kwaken, van kikkers;
rommelen, van darmen.
Crauwich, bnw. Schurftig.

Craveelschip .

Zie c a r v e e 1.

Craweye . Zie c o r w e i d e.

Craweye, crawey, znw. vr. Karwei, omloop, af

-valn
een geslacht dier, dierlijke ingewanden.
Creature, znw. vr. i) Al wat geschapen is, het
geschapene, de natuur; al wat leeft, de schepselen;
ook: een levend wezen, mensch of dier; verklw. creaturekijn ; een man, een jongeling; ook: eene vrouw.
Creaturen, zw. ww. intr. Voorttelen; vleeschelijke gemeenschap oefenen. — Creaturinge.

Creatnnrlipe, bnw. gehoorende tot den mensch als
aardsch en zinnelijk wezen. -- Creatnnrlljeheit .

Grebbe, cribbe, znw. vr. en m. i) Krib; verklw.
cribbekijn. 2) kolk of vuilnisput door een rooster ge•
dekt; hoofd in eene rivier. — Crebbedam .

Crechtich . Zie crachtich.
Crede, znw. m. en vr. De geloofsartikelen; ook

credo.

Credemieke, cre-, cramicke, znw. vr. Fijn tarwe-

brood, wittebrood.

Credentie, znw. vr. Geloofsbrief, aanbevelings-

brief, machtiging.

Credevitse,. znw. vr. Kreeft.

Creelt, cresft, creft, znw. m. en o. i) Kreeft;

-erie. Zie cramer, -erie.

Crelmpe. Zie crampe.
Crempen, crimpen, st. ww. — I. Intr. i) Krimpen, afnemen, ook van de maan {oostmnl.), ook : ebben;
zich samentrekken; ineenschrompelen; van een vloeistof, minder worden. 2) wegkruipen, zich terugtrekken. — II. Trans. Doen krimpen, krimpen, nl. stoffen.

spieren.

Crempsel, crimft-, znw. o. Buikpijn, kramp.
Crenge , znw. m., vr. en o. Lichaam van een dood

dier, aas, kreng.
Crengen, cringen, zw. ww. tr. Doen keeren of
omkeeren, een voertuig.
Crenke, znw. vr. Zwakheid, gebrekkigheid; onvoldoende toestand.
Crenken, crinken, zw. ww. — I. Trans. i) Ver.
zwakken, zwak maken. 2) iemands kracht verminderen, iem. in de uitoefening zijner functiën belemmeren, benadeelen aan gezondheid, aanzien enz. 3)
schade aan iets toebrengen, het bederven. 4) schenden. — II. Intr. i) Zwak of zwakker worden, ver -

zwakken. 2) benadeeld worden, verminderen.

Crenkenisse, zn w. vr. Het toebrengen van schade
of nadeel aan iem. of iets.
Crenete, znw. vr. (oostmnl.). Ziekte, kwaal.
Crenselijn, -kjjn. Zie c r a n s.
Crepel crewel, cruejbel, eruf el, bnw. t) Ver

gebrekkig. 2) kreupel; als znw., kreupele. ---minkt,

Crepelen, verminken.
Crepelfeeste, znw. vr. Knikprocessie.

Crepelinc, znw. Een kreupele.
Cresem, -sam, -en. Zie k e r s e m e, -e n.
Cresmier, znw. m. Balsemboom, cresemboom.
Cresselen, zw. ww. intr. Een krassend geluid
geven of maken.
Crete, creet, znw. m. Kreet, schreeuw, gil.
Crete, znw. (oostmnl.). Krijt.
Cretan, zw. ww. intr. Schreeuwen, gillen.

Creten . Zie c r e i t e n.

Creten, zw. ww. tr. Met krijt wit maken.
Cretsen, zw. ww. tr. Krabben; ook cretten.
Creveel. Zie carved.

Crevele, znw. Jeukte, kriebeling.

Crevelen, zw. ww. intr. t) Krielen; zijn hart

ophalen, dartelen.

2) jeuken, kriebelen, kittelen. —

Crevelinge.
Crevet, crevit. Zie c r e e f t.

Crevetse, -vitse, kervetse, creveetse, carvitse, znw.
en o. t) Kreeft. 2) verwulf, boog; een in -zulk

vr.

een vorm gebouwde onderlaag van een gebouw.
M, cry, znw. m. en o. i) Geroep, geschreeuw;
wapenroep, krijgsgeschreeuw, krijgsleus; Maria, der
sondaren c., de persoon o p wie zij zich beroepen; in rein/zeden es haer (Maria's) cri, dat is haar

CROKEL.

CRIBBE.
leus, wat haar behaagt; liefelijk geluid ; die Mei
comt met een sueten C. (der vogels). 2) banier waarop de wapenroep van den heer is vermeld ; strijd,

gevecht.

(ribbe . Zie c r e b b e,

Cribbelen, zw. ww. intr. Knibbelen, afdingen.

Cribines8e, -mes, znw. o. Schrapmes, krabmes.

Cridich, bnw. (oostmnl.). Vol krijt, waar krijt is.
Crieke, crake, znw. vr. i) Kers. 2) pruim (oostmnl.) ;
niet ene c., niet van ere c., niet het minst, niets
hoegenaamd. — Criekensteen.
Crieke znw. vr. Krekel.
Crieke aer 9 znw. m. i) Kersenboom. z) pruimenboom ; ook criekenboom, crieketerè.
,(rieken, znw. o. ; dat c. van den dage, morgen
ring.
-schem
Criekerie, znw. vr. Kersenboomgaard; ook: boom-

i

gaard.

Crielen , zw. ww. — I. Intr. Krielen, krioelen.

— II. Trans. In menigte doen te voorschijn komen.
(riem, znw. m. Angst, benauwdheid.
Crleme, znw. vr. (oostmnl). jonge zeug.
Wieme, znw. o. Misdaad, misdrijf.
Crisman, zw. ww. — I. Intr. Kermen, klagen.
— II. Trans. Doen kermen of klagen, pijnigen,
kwellen.

Criensen, zw. ww. tr. Wannen, zuiveren, graan.
Criepen, zw. ww. intr. Klagen, stenen.
Cr1ëren. Zie craeye ren.
Crigel , bnw. Den strijd volhoudende, hardnekkig,
koppig; lichtgeraakt, korzel; dwars, eigenzinnig. —

Crigelheit , Crigelike.
Crigelich, -ltjc, bnw. Onverzettelijk, weerbarstig.

Crigel j o, bnw. Te pakken, te vangen.
Cri$en, st. ww. — I. Intr. i) Zich inspannen,
zijn best doen; als znw., inspanning, streven. 2) zich
begeven, ergens heen gaan, trekken. 3) twisten,
vechten, ruzie hebben; c. op, op iets te zeggen hebben; krijg of oorlog voeren. — II. Trans. i) Met
moeite of inspanning verwerven, bekomen; krijgen,
winnen; baert C.; oploopen, schade, schande, anxi;
enen c., overhalen tot, inpakken.
Crigende, bnw . Weerspannig, weerbarstig.
Crlger, znw. m. i) Doorzettend mensch. 2) strijder , krijgsman.
rtjo, znw. m. i) Inspanning. 2) halsstarrigheid.
3) strijd, twist, tweedracht, oneenigheid; aanval, ook
van den duivel; sinen c. werpen op, bestoken; oor
ook: leger.
-log;

bnw . Te pakken.
g, znw. m. Tandgeknars.

Crilchbaer,
Cr

Ortlech, znw. m. Geschreeuw; krijgsgeschreeuw;
strijCrd e us.
-

Crtjsselen. Zie c r i s e l e n.
Crij t,znw. o. en m. i) Kring, cirkel; gebied,

rechtsgebied; der hellen c., de hel. 2) kampplaats,
strijdperk; worstelperk; gevaarlijke toestand of parket ; gerechtsplaats.
"t, znw. m. Kreet, gil, schreeuw.
t, znw. o. Krijt; crjtloos, niet gemerkt, zonder waarmerk.
Crtjtwachter, - waerder, znw. m. Kamprechter.
Crcke. Zie crucke.
Cru, bnw. Prikkelbaar, driftig 16de eeuw).
lijk.
Crimineelltc, bnw. Lijfstraffe
Criminelen, zw. ww. intr. Grimmelen, wemelen.
Crjmmen, zw. ww. tr. Met de klauwen grijpen,
pakken, vooral van roofvogels.
Crimminge, znw. vr. Kramp, buikpijn.
Crimpe d znw. vr. Kramp.
Crinlpen, Inge. Zie c rempen, - enge.
Cringel, znw. m. Spiraal, krul; verklw. cringelkijn.

(ringelen, zw. ww. intr. Krullen.

Cringelen, zw. ww. tr. Omringen, benauwen.
Cringen, st. ww. intr. z) Zich samentrekken. 2)

krommen; zich draaien of wenden; zich omwenden,
wederkeeren. 2) zich afwenden, zich afhouden van.
Ono, cring, znw. m. Kring (noordndl., nederr.).
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Grin, zuw. m. Hinder; sunder crinc.

,(rinkel, znw. m. Kleine bocht, vouw, plooi.

Crinkelen, zw. ww. tr. i) In een kring plaatsen.

2) krullen, doen krullen.
Crinken . Zie c r e n k e n.

(ripen . Hetz. als c riepen.

Crischelen, zw• ww. intr. Schreeuwen, krijschen,
van vogels.

Crischen w hen, zw. ww. intr. Een scherp
geluid geven, krijschen, schreeuwen.
d
en doordringen
— Crisoher, Crisohinge.

Crisdoem creesdoem, cristoem, znw. m. en o. i)
Heilige zalfolie, het heilige oliesel. z) bisdom, dioecese.
Cnisel, znw. m.. Tandgeknars.
.

Criselen

cr^sselen,

zw. ww. intr. Knarsen, knet-

teren; ook: knarsen met de tanden. — Criselinge,

Criseltanden.

(risen, zw. ww. intr. Hetz. als c r i s e 1 e n. —

Crisenisse, Crisinge.

Cnisma , crisp:e, carisma, znw. o. en m. Heilige
olie, zalfolie ; balsem, welriekende olie.
Crismier. Hetz. als cresmier.
Crisoltjt, znw. m. Naam van een edelen steen;
ook crisout.
Cristal, -aal, znw. o. Kristal. — Cristallich,

Cristalljn.
(risten,

znw. Hetz. als kersten. —

messe, - nacht.

st -

Criten, st. ww. intr. Schreeuwen, huilen, loeien;
als znw., gegil; dat helsche c., de hel.
Criten, zw. ww. tr. Een cirkel trekken. In b e-

criten.

Critich, bnw. Hetz. als c r i di c h.
Cnitinge, znw. vr. Gekrijt, geschreeuw; rouw
Croche. Zie crootse.

Crochen,

-misbar.

cruchen, zw. ww. intr. Mompelen, mur-

melen, brommen, knorren; stenen, zacht kermen.
Crocht, croft, znw. vr. Hooge zandgrond, akker
in de duinen.

Crocht, croft, cruft, crucht, crochte, crufte, zaw.
m., vr. en o. t) Onderaardsche schuilplaats, grot,
hol; der hellen c., de hel. 2) ondergrondsch gewelf
in Bene kerk, krocht, krypt.

Crocht, croft. Hetz. als c r o t.
Crochtkermisse , croft-, - kermis, znw. vr. Jaar -

feest van de inwijding der krypt.

Crode, znw. vr. i) Tegenstand, verhindering, last
dien men aandoet; moeite, hinder dien men ondervindt; te c. sji n, beangst zijn (oostmnl.). 2) hulp, steun.
3) drom, troep, bende; croden kindere, beroerde
kerels. 4) kruiwagen.

(rode, crade, znw. Padde.
Crodelic, bnw. Hinderlijk, lastig. — Crodeljjoheit.
Croden, crueden, zw. ww. — I. Trans. Hinderen, het iem. lastig maken. -- II. Wederk. Hem des
c., zich met iets inlaten, om iets bekommeren; zich
iets aantrekken, zich boos maken over iets.
Crodewag" en, corde-, curde-, crooy-, znw. m.
Kruiwagen; duw- of schuif kar. — Crodewagenaer .
Crodewagencrader.
Creech, znw. vr. Kruik.
Croeme 9 croemen. Zie c r o m e, -e n.

Croendie, croenge . Zie c r o n ge.
Cross, bnw. Krullend; ook croesich Croesicheit,
.

cru, Ys:cheit.

— Croeselbesie, kruisbes.
Croeso, crose, cruese, -en, znw. m. Kruik, kan,

drinkschaal, beker; verklw. croeselijn.
Croesen, zw. ww. intr. Zuipen.
Crossen, zw. ww. tr. Doen krullen, het haar.
Croesen, zw. ww. intr. Krassen.
Croce crocke. Zie cru c k e.
CrOC, znw. m. Krak, barst.
,('coke, creuke, znw. vr. Kreuk, plooi, rimpél,
ook in het gezicht; scheur, breuk; zedelijk gebrek.
,Crohel, znw. m. Kreukel, rimpel. — Crokelen,

intr. en tr. Crokelich, crokeljc.
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Croken, zw. ww. — I. Trans. i) Vouwen, plooien,
rimpelen, kreuken. 2) breken, knakken, scheuren;
schenden, verbreken. — II.- Intr. i) Kreuken, eene
kreuk, vouw of plooi krijgen. 2) breken, splijten, een
breuk of scheur krijgen.
Crooke, croc, znw. Wilde wikke; ook nachtcrocke.
Crocodil e cocodril, znw. m. Krokodil.
Crol, erollen . Zie cru 1, cru 11 e n.
Orom, cromb, crumb, cr omme, bnw. Krom, gebogen ; scheef, verdraaid; bochtig ; desen crommen
fiat; verkeerd, slecht; gebrekkig, verdraaid van
lichaam; cromme staf, kromstaf, bisschopsstaf.
Cr om, znw. — I. m. en vr. Iem. die niet recht
van leden is. — U. onz. a) sterk. Onrecht ; c. no
recht, onrecht noch recht, niets hoegenaamd; in
rechte ende in cromme, van alle kanten ; te rechte
noch te c-e, op geenerlei wijze, volstrekt niet. b)
zwak. Het kromme; die kant int cromme horden,
zijne hand gesloten houden, gierig zijn.
Crow 9 cromb, crom^i, bijw. Krom, niet recht.
Crombeen, znw. m. Iem. met kromme beenen.
cruen -, bnw. Met een krommen of
,
Crolnbeote,
gebogen bek of snavel; ook cromgebect.
Cromde, znw. vr. Kromte, kromming.
Crome, znw. vr. Kruimel; verklw. croomkijn,
eroemken.

— Cromen, tr. ww.

Cromhalsede, bnw. Een scheeven of gedraaiden

hals hebbende.

Cromheit, cruen -, crumb-, znw. vr. t) Gebogen

stand; scheefheid, verdraaidheid. 2) ongerechtigheid.
Cromhorn, -horen, znw. m. Naam van een blaas instrument.
Cromhout, mum-, -holt, znw. o. Kromhout, kniehout, knie.
Cromhouw, crum»how, znw. m. Dissel.
Cromlopich, bnw. Bochtig, van eene rivier.
Cromze znw. vr. Kromming, bocht, omweg.
Crommeli
ke, bijw . Met bochten; scheef.
Grommen, crummen, zw. ww. — I. Trans. Krom
maken, krommen. — II. Intr. Krom worden, zich
krommen. -- III. Wederk. Omwegen maken, niet
den rechten weg gaan.
Crommer,, crummer, znw. m. Rechtverdraaier.
Cromniieh, crrummiclt, bnw. Een weinig krom of
gebogen. — Crommicheit.
,Cromminge, crumm-, znw. vr. Kromming, bocht.

Cromnasich, -nesich, -nosich, bnw. Met een
krommen of scheeven neus.
Cro mort , -oort, znw. o. Dolk met een gebogen
punt of spits.

Cromp, erompvoet .

Zie c r o m, c r o m v o e t.

Cromrnggede, bnw. Met een krommen rug.

Croinstaf, znw. m. Kromstaf, teeken der waar
bisschop en abt; prelaat, hooge gees--dighevan

telij ke.
Cromstert, cruen -, -start, -steert, - ster, znw. m.
Eene kleine zilveren munt, genoemd naar een leeuw
met een naar binnen krullenden staart.
Cromvoet, cromjt., -voetich, bnw. Scheeve . of
verdraaide voeten hebbende.
Crepe, croon, znw. vr. i) Krans; c. dragen, skantien, de kroon spannen, boven anderen uitblinken of
geëerd worden; enen (dat.) c. s,tannen, iem. den zegekrans opzetten. 2) kroon, vorstenkroon; c. dragen,
koning, koningin zijn; ook: zich tooien met de teekenen der vorstelijke waardigheid; enen die c. sj5annen, iem. kronen; ook van de doornenkroon, van
een vleeschachtigen uitwas op den kop van dieren,
van een versiersel in den vorm eener kroon. 3) vorst,
koning, koningin; ook overdr.; aller vrouwen ene
C. zijn, de eerste, uitgelezenste zijn van alle vrouwen;
koningschap, de koninklijke waardigheid; de regeering; het rijk, 4) kroon, lichtkroon; verklw. croonkijn,
croonken, croontgen. 5) kroon, naam van verschillende gouden en zilveren munten. .6) krans of kring
van haar van iem. die de tonsuur heeft ontvangen;
een kring, rand of lijst om iets; croonkj/n, -ben;
kring of rand van wit om het oog, om den oogappel:

CROTSE.

Crone, croon, crops, znw. vr. Beklag, klacht.

Croneeratut, znw. o. Smeerwortel.

Cronement, znw. o. Kroning, troonsbestijging.
Crones, zw. ww. tr. i) Kransen, bekransen. 2)

kronen.
Crones, zw. ww. intr. i) Klagen, kreunen, stenen,
jammeren. 2) pruttelen`, morren, brommen, tegen iets
opkomen. 3) klagen of. zich beklagen over; het (dat)
c., over iets klagen, ook in rechte; ruzie hebben,
kijven.

Groner, croonre, znw. m. Klager; ook: hij die
eene klacht in rechte indient.
Croneren, -eimen, zw. ww. tr. Bekransen, kronen.
Cronet, croont, deelw. bnw. Gekroond.
Cronge, crongie, croengie, croendie, znw. vr. Dood

beest, aas, kreng.

Cronike, coron-, corn-, znw. vr. Kroniek, geschiedboek; ook cronikel. — CronikensehriTer;
cro eiste, coronisie.
Croninge, znw. vr. Kroning.

Cronin e, znw. vr. Beklag, klacht.
Cronkel crunkel, znw. m. Kronkel, draai, bocht;
krul. — Cron
kelen, tr.

Cr00e, croke, znw. m. Lange of krullende lok-

ken; ook: kuif.

Croon, znw. Hetz. als c r o n e. Klacht.
Croonachtich , bnw. i) Klagend. 2) kijvend.. —
Croonachticheit.
Croonbrief, cruen -, znw. ni. Schriftelijke klacht

of aanklacht.
Croongetal, znw. o. Het getal kronen waarop
het goed van een belastingschuldige wordt geschat.
Croongelt, znw. o. Eene belasting in kronen berekend.

Croonoandelaer, znw. m . Luchter.
Croos, crose, croes, znw. o. Ingewand, afval van

een geslacht dier, vooral van ganzen en eendeíi.
Croos, crose, znw. o. Kraakbeen.
Croos, crois, znw. m. (vla.). Aanwas; interest,
rente.
Croon, znw. o. Waterlinze, kroos, eendenkroos.

Croosenke, znw. vr. Eene verwonding ieen. toegebracht in het kraakbeen, bep. in oor of neus.
Croosheemraet znw. m. Heemraad in de dorpen van verschillende zuidhollandsche waterschappen.
Croont . Hetz. als c r o o s, i) en 2).
Croostel, znw. Kraakbeen. Vgl. c r o s e 1.
Groot, znw. o. Hetz. als c r o t.
Grootse, croodse, crotse, croche, znw. vr. Herdersstaf in geestelijken zin. Hetz. als c r o m s t a f, pre laat, hooge geestelijke.

Crop , cro) e. znw. m. i) Knoest, knot, een ineengedraaid voorwerp; lijf, lichaam (gemeenzaam).
2) voormaag van vogels, krop; kropgezwel onder de
kin, krop. 3) keel, strot, hals; gorgel; die c. van der
magen. 4) blaas. 5) knop, bladknop, bloemknop;
verklw. croj5kijn; krop, van salade. — Cropachtich .
Giropel, crue.kel, cruhel, bnw. en znw. — I. bnw.
Verminkt, gebrekkig, kreupel; ook cropelich. — II.
znw. Een gebrekkige, verlamde; kreupele.
Cropelen, creuelen, zw. ww. tr. Verminken.

Cropeline, znw. o. Naam van een gebak niet
vleesch toebereid, spekpannekoek.
Cropeline, znw. m. Kleine stokvisch.
Cropen , zw. ww. Hetz. als c r u p e n.
Croppel . Hetz. als crop e 1.
Croppen, zw. ww. wederk. Een krop zetten.
Croppieh, bnw. Een kropgezwel hebbende.
Cropwale, znw. m. Een Waal met een krop, een
bewoner van het Alpenland in Frankrijk en Zwitserland. — Croplant.

Crose. Hetz.

als

c r o e s e en c r o os.

Crosel, crosele, znw. vr. Kraakbeen . Croselieh .
Grot, crod, znw. o. en m. (oostmnl.). Moeite, last,

hinder, belemmering, die men aandoet en onder vindt; hetz. als c o m m e r.
Grote, znw. m. Dwerg, ónderkruiper.
Crotse. Zie c r o o t s e.

CROTTEN.

CRUCWARER.

Crotten , zw. ww. tr. (oostmal.). Belemmeren.
Croawel, erouwen. Zie c r a u w e 1, c r a u w e n.
Crousel> crouwsel. Zie crause1.
Crouwer , znw. m. (oostmnl.). Krabber.
Crouwich, bnw. Jeukerig, zich krabbende of

..schurende.

OroWeye. Zie corweye.
truce, cruse, cruyse, cruus, cruys, znw. vr. en
o. i) Kruis, het strafwerktuig, vooral het dwarshout;
-de rechte paal heette des crucen stake of boom, ook
cruceboom ; ook : galg. 2) de straf der kruisiging;
,dat c. dragen, ramp, treurige toestand, kruis. 3) het
kruis als kenteeken van het christendom, kruisbeeld,
crucifix. 4) het kruis als zinnebeeld van het christelijk
geloof; dat c. van den toren. 5.) het kruis als beschermmiddel (tegen den duivel); een c. maken, hem
metten C. segenen, verklw. crucekijn. 6) kruis als
zichtbaar teeken gedragen op de kleeding; dat c.
ontfaen, een kruistocht ondernemen. 7) het kruis als
zinnebeeld van het gezag; buten onser stat v, ede
van den marktvrede; binnen staende c. van-erucn;
de marct, gedurende den tijd dat ieder, ook hij op
wien het gerecht vat had, er vrij mocht komen. 7)
het kruis als heraldische figuur; in siere baniere een
c. van kelen. 9) het kruis op muntstukken; c. ende
munte, een dobbelspel ; het muntstuk zelf; c. no
munte, geen cent. xo) het kruis als teeken van geloof.
waardigheid, in de plaats van eene handteekening.
ix) eene kruisvormige figuur; ane, in c., kruiselings;
hem in c.. strecken, zich plat op den grond werpen
met wijd uitgestrekte armen; een kruisboog; rasterwerk, een slot; het kruis als verwijzingsteeken. 12)
breedte; over c., in doorsnede, in middellijn. ra)
de stuit, ruggegraat van paard en ezel. 14) een
tiental (X), bij verpondingen; naam van een maat
voor wijn en bier; een tiental huiden.
Crneeadere, .znw. vr. Een ader der hand.
Cruceavont, cruys-, znw. m. De dag vooraf
aan een kerkelijk gevierden „crucedach . -gande
Crucebant, znw. m. Kruisband, schoor (bouwk.).
— Crucebanden, een dwarshout aanbrengen tot
-

„

stevigheid.

Cruceldach. Hetz. als c r u c e d a c h.
Crueemeye, znw. m. Hetz. als c r u c e b o 0 m, 2).
Cr i1Cemunten, zw. ww. intr. Kruis -of-munt.

spelen.

Crucen, zw. ww. tr. i) Kruisigen. 2) pijnigen,
martelen. 3) het teeken des kruises op iem of iets
maken ; hein (wederk.). c. ende segenen. 4) een kruis
op de kleergin maken ; hem c., het kruis aannemen.
5) een kruisje bij iets zetten. 6) den jienninc c., de
dubbeltjes omkeeren, op den penning zijn.
Crucenaer, znw. m. Kruisvaarder.
Crueepennine, znw. m. Muntstuk met een kruis.
Crucermarot, znw. m. en vr. De groote jaarmarkt (te Leiden).
Cruceside, cruus-, znw. vr. Kruiszijde van een
muntstuk (waarop het kruis of de beeltenis van den
vorst staat).
Crucestaf znw. m. Geestelijke herdersstaf.
st, bijw. Dwars.
Crncet, cruu
Cruceteken, znw. o. Ht teeken des kruises; een
figuur in den vorm van een kruis.
CrucoYaert, znw. vr. Tocht naar het H. Land;
vooral: kruistocht.
Crucevane, znw. vr. Kruisbanier.
Crneeverheffinge, vindinge, znw. vr. Zie
,

Crucevoute, znw. vr. Kruisgewelf.
Crueeweeh, znw. m. Kruisweg.
Crucoweke, znw. vr. Zie c r u c e d ach, s).

Crucewere, znw. o. i) Kruisbeuk, transept. 2)

greep, van een zwaard.

Crucewise, -wijs, bijw. In den vorm van een

kruis, kruiswijs;
(cru ce, xi).

Crucowort, znw. vr. Kruiswortel, kruiskruid,

Cruchen, Crucht. Zie crochen, crocht.

Crucifix, znw. o. Kruisbeeld.
Craeigen, -egen, zw. ww. tr. i) Kruisigen. 2)

martelen.

Crucinge, crusinge, znw. vr. i) Van crucen,
2) van hem crucen, kruistocht. 3) lijden,

Craeebeelde, cruus-, znw. o. Kruisbeeld.
Cruceboge, cruus-, -booch, znw. m. en vr. An-

koek.

of voetboog.
Cruceboom, cruus., znw. m. i) De wonderboom
{wonderolieboom). 2) de in den grond staande kruis
aal .
-p
Crueeboter, znw. vr. De eerste grasboter.

dere naam voor „armborst"

Crueebro ader, znw. m. i) Kruisvaarder. 2) li d

eener geestelijke orde; ook: kruisridder. i) geeselbroeder, flagellant.
Crucedach, znw. m. i) Naam van elk der drie
dagen voor Hemelvaartsdag, soms ook de beide dagen daarna, in de „cruceweke". 2) dag der kruis
Mei. 3) dag der kruisverheffing, i 4 Sept.-vindg,3
Crncedac, znw. o. Kruisdak.
Crucedrager, znw. m. i) Hij die bij processies
met het kruis vooraangaat. 2) hij die een kruis draagt
als boete. 3) kruisvaarder.
Cruee$geren, cruus-, -eeren, zw. ww. tr. Aan
het kruis nagelen.
Crueeganc, znw. m. i) Processie. 2) zuilengang,
kloosterhal, kruisgang.

Craoegelt, znw. o. Geld gegeven aan iem. die
voor een ander een tocht doet naar het H. Land.
Cracegetide, znw. o. en vr. Getijde of litanie
waarbij de gekruisigde Christus wordt aangeroepen.
Craeehere, znw. m. Kruisridder (Maltezer, Tempelier, van de Duitsche Orde).
Crucehoe , znw. m. Overdwars aangebrachte lat.
Crneehout, znw. o. 1) Hout van het kruis. 2
dwarshout.
Crucecule, znw. m. Twee elkaar onder een ze
hoek snijdende kuilen. --_ Cruceculen, crues-,-kern
zulke kuilen maken.
)

met horizontaal uitgestrekte armen

springkruid.

Crucebedinge1 cruus-, znw. vr. Een gebed waarmen „in cruce” (ii) ligt.

-

crucedach.

kruisiging.
ellende.

bij
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Crudecoehe, cru -, -coec, -couc, znw. m. Kruid-

Cruden, cruiden, zw. ww. — I. Trans. i) Duwen,
voortduwen; persen. 2) een handkar voortduwen,
kruien. — II. Intr. i) Schuiven, opdringen; drukken.
2) met een handkar of kruiwagen rijden.
Cruden, zw. ww. tr. Kruiden, met specerijen bereiden. — Crudinge.
Crudenaer, -ere, -ier, znw. m. Handelaar in
kruiderijen, drogist. -- Crudenersche.
Cruder, znw. m. Hij die vrachten vervoert met
hand- of kruiwagen, kruier.
Crudewagen, znw. m. Duwwagen, schuifkar. -Crudewagenaer.

Crudieh, bnw. z) Grasrijk. 2) gekruid.
Cruen-, Craepel. Zie croon-, crop ei.
Cruice, Cruine enz. Zie c r u c e enz.
Cruegalge, cric-, znw. vr. Galg met een dwars.
hout, in den vorm van een T.
cric-, znw. o. Iets in den vorm van
Cr
een kruk, dat tot steviging dient.
Cruegehange, -gehanc, ook cruchange, znw. Eene
soort van scharnier.
Cruchouder, cric-, znw. m. Een rechterlijk ambtenaar in West- Vlaanderen; hetz. als a in in a n en
schout. -- Cruchouderschap.
Cruke, cruyke, ook crucke, znw. vr. Kruik; ver klw. cruucskijn.
Crucke, cricke, crocke, znw. vr. i) Kruk; haak;
iets met een dwarshoµt. 2) stok met een dwarsstuk
of knik; kruk waarop men gaat; ook: stelt; staf,

rechterstaf.

Crucken, zw. ww. tr. Van een kruk voorzien.
Cruckestoel, znw. m. Krukje.
Cruowarer, -waerre. Hetz. als e r u c ho u d e r.
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CRUCWERC.

CUPE.

Cruowere, znw. o. Voorwerp in krukvorm.

Crn1 , bnw. Krullend, kroes.
Crane, crolle, znw. vr. Krul.
Crullers crollen, zw. ww. -- I. Intr. Krullen. —
H. Trans. kollen, oprollen ; doen krullen.

Crume, mum, cruime, znw. vr. i) Binnenste van

brood, kruim. 2) stuk of brok van het binnenste van
brood, overgelaten stuk eten; misschien ook: krui.
met. Verkiw. cruumlijn.
Crumen 1 zw. ww. tr. Brokkelen.
Crumheit, Cru nier. Zie c r o m h e i t enz.
Zie c r o m.
Crump.
,
cruine, znw. vr. i) Krans van haar bij
,
(Aline,
iem. die de tonsuur heeft ondergaan ; de tonsuur.
2) het kaalgeschoren gedeelte van het hoofd, kop,
kruin; ook van een berg en een toren.
,Crunen, zw. ww. tr. Iem. eene „crone" scheren.
Crupen , cruy^ien, zw. ww. intr. Kruipen; op den
buik gaan; op handen en voeten gaan; haast niet
voortkomen. 2) buigen, zich verootmoedigen. 3) sluipen, ongemerkt naderen.
Crnper, znw. m. Verspieder, spion.
Crnpiere, znw. • vr. Staartriem.
Crusaet, znw. m. Dukaat.
Crasehen, cruuschen, zw. ww. intr. Schreeuwen;
krijschen, kermen. — Cruschinge.
Cru8e. Zie croese.
Crusemunte, znw. vr. Kruizemunt.
Crasen, Inge. Zie c r u c e n; •i n g e.
Crnsieheit. Zie c r o e s-.
Crute, znw. o. Zooveel als te gelijk gekruid of
op een handkar vervoerd wordt, karrevracht.
Cruu.f bnw. Krullend, kroes.
ran f, cruuft. Zie c r u v e t.
ins cruys, bnw.; ook cruust. i) Kroesharig;
, met omgekrulde bladen, kruis. 2) opvlievan planfen
gend, onstuimig, twistziek. — Cruushaer, -harich .
mat cruyt, znw. o. i) Kruid, gewas, groen ;
dekjn, kruidje, plantje; quaet c., onkruid.
verklw. cru
2) eetbaar groen, groente; verklw. cr. udek jn. 3) ge.
neeskrachtige plant; geneesmiddel; tooverkruid; toovermiddel. 4) kruiderij, specerij ; gebacken c., gedroogde oostersche vruchten, confituren, reukwerk;
koloniale waren (i 6de eeuw). 5) buskruit; ook dondercruut.

Cruutbedde, znw. o. Groentebed; verklw. cruut-

beddekijn.

Cruatbusse, znw.

vr.

Bus voor specerijen en

reukwerk.

Cruntdra gende, bnw. Kruiden voortbrengende.
Cruutgelt znw. o. Geld gegeven voor den aan koop van „cruut''.
Crauthafe, znw. vr. Hal waar „cruut" werd
verkocht; o. a. overdekte groenmarkt.
Cruuthof, znw. m. en o. Moestuin, tuin.
Crauthuus, znw. o. Apotheek; ook cruutcrame.
Cruuteoeke, -coec, znw. m. Kruidkoek, peper'

koek.

Cruutilap, znw. m.

gemberkom.

Cruntrlve,

-rijf,

Kom voor specerijen,

b.v.

znw. vr. Muskaatrasp.

Crautsae znw. m. Kruidzak, kruidenzakje.
Cruutsehove, znw. vr. Schoof van sommige te
veld staande gewassen.
Cruutseve, znw. vr. Kruid- of specerijzeef; ook
cruutsifte.

Crautsteen, znw. m. i) Steenen vijzel voor specerijen. 2) steenen kogel.

,Crautwi!nge, znw. vr. De dag der hemelvaart
van Maria, i5 Aug., op welken dag allerlei kruiden,
werden gewijd, welke men als voorbehoedmiddelen
beschouwde tegen ziekten.

Cve, cruuf, znw. m. Haarkrul, gefriseerde lok.

Ci A9en, zw• ww. tr.

Krullen,

friseeren.

Cruyet, cruuft, deelw. bnw. Krullend, kroes.
Cabbe , znw. i) Mand, ben. 2) aalfuik, fuik. 3)
rieten dak; veestal, loods, schuur. — Cubbenpóst,
stijl waarop het rieten dak van een stal enz. rust.

Cabbinge, znw. Het rieten dak van boerderij of

: schuur.
Cubebe, cobebe, znw. vr. Naam van eene indische

veestal; ook
pepersoort.

Cabite, znw. m. El; ook cubitus.

Cao ben . Zie cochen en crochen.

Caddo,
,
znw. vr. en o. Kudde; van menschen,
troep, hoop, bende.
Cudde, znw. vr. Keu, zeug. Vgl. c o d e.
Cadele, cude1, ook tuil, znw. m. Bodem van een
vischnet of vischkorf, kuil, wonderkuil.
Cadens cuyden, zw. ww. tr. Ruilen.
Cederen, zw. ww. intr. Sukkelen, ziekelijk zijn.
Cadse, znw. vr. Knots, knuppel.
Caë , Cueillote. Zie c u w e, c u l i o t e.
CQel enz. Zie c o e 1.
Caenen . Zie c o n n e n.
Caerbroeder . Zie coorbroeder.

Caerhuus . Zie coerhuus.
Caere, quere . Zie core en cure.
Cueten . Hetz. als c o ten.
Caevel, Caeweide . Zie cove1, coeweide.

Cuy. Zie c u-.
Cuken, cuycken. Hetz. als k i e k ij n.
Cneknnt . Zie c o c k u u t.
Caeulle, cucule, znw. vr. Ordegewaad, mantel
met of zonder kap ; monnik, ordebroeder.

Cacumer. Hetz. als comcommer.

Cacarbite, znw. Pompoen. — Cncnrbitensaet.

Cul, culte, znw. m. Teelbal; verklw. cullek jn;

ook : zaadbolletje van planten. — Culbaleh, culten.;

cnlsac.

Cole, cuile, cuul, znw. vr. en m. Kuil, groeve;
in zee, kil; hol, vooral onder den grond;
gansecule, ganzenkom; coolcule, houtskoolkuil; c. van
metale, mijn, ertsgroef; ook: de kuil waarin iem.
levend begraven wordt; put, waterput.
"e cuul, znw. m. Achterste, aars.
diepte

)

Cale, cuyle, znw. vr. (oostmnl.). Knots.

Caliere , znw. vr. Staartriem.
Calioothnns, calioot-, cay foot-, quelloot-, znw.

o. Kantoor der „culiote" .
Culiootmeester, call-, znw. m. Ontvanger der
,culiote".
Caliote cuillote, quilliote, eueilliote, caellioie,
keliote, coilloite, cayllote, -.00t, znw. vr. Inzameling
of heffing van belastingen, ook de belasting zelve;
vooral: de belasting op levensmiddelen, door Philips
den Goede ingevoerd in Vlaanderen; collecte, inzameling van liefdegiften.
Culioter, znw. m. Ontvanger der „culiote".
Cube. Zie colt.

y

mate, culct, cuelct, culcste, culte, eulctre, culter,

znw. vr. en o. i) Matras, kussen, opgevuld zitkussen.
2) sprei, gestikte deken. — meetsticker.
CII11oos, bnw. Gesneden, ontmand; ook als znw.
Calmesse, coul- , mes, znw. o. Mes met een
kromme punt, of: ponjaard.
Cutter, znw. o. Mes; ploegmes, kouter.
('ome,
,
euyme, cuum, cuym, come, bijw. i) Met
moeite, nauwelijks, ternauwernood. 2) bijna; c.:eman,
bijna niemand; c. enich, bijna geen; c. iet, bijna
niets; c. ie, ooyt, bijna nooit. — Cumellke.
-

Cunien, cuemen, zw. ww. — I. Intr. Stenen, klagen, kreunen. -- II. Wederk. Hetz. als Intr. —
Cumer.
Cumjn, culler. Zie c o m ij n, commer.
Cumpaen, -post. Zie c o m p a e n, -p o s t.

Cunde enz., Ome. Zie c o n d e, c o n n e.
Cunnon, cunste. Zie c o n n e n, c o n s t e.
Cape, cuype, cuu jt ; cuppe,znw. vr. i) Kuip,

ton, vat; ook: badkuip, waschkuip; ook als inhoudsmaat en strafwerktuig (waarin bepaalde misdadigers
in kokend water werden verbrand). 2) rondtoren,
cylindervormige versierselen (bouwk.). 3) grond en

eener stad, het lichaam van eene gemeente, het gemeene land, een waterschap; hetz.
als b u u c. Verklw. cujek jn.
grondgebied

CUPEN.

LABEUR.

Capers zw. ww. — I. Intr. i) Kuipen maken,

2)^ het opzicht hebben over de wijnvaten. 3)
door listen zijn doel bereiken. — II. Trans. Kuipen,
in eene kuip doen.
Cnper, cuy6er, znw. m. r) Kuiper. 2)
knecht, bediende in een wijnhuis.
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Custebot, sust -, custing-, znw. o. Betalingsbod,
; openbare verkooping;
veiling.
,. Custeet , znw. m. Eed van een hoofdpersoon en
zijne eedhelpers, om te bewijzen dat eene aanklacht
ongegrond is; onschuldseed.
Castel#c. Hetz. als c o s t e l ij c, 2).
ook bij openbaren verkoop

kuipen.

Zie coppe en cupe.
Curabel, bnw. Achtbaar.
Care, cuere. Zie core.
Cure, znw. vr. Vlaag van de eene of andere
ziekte; vlaag van verstandsverbijstering.
Cure, cuere, znw. vr. i) Zorg, verzorging, toezicht; aandacht, opmerkzaamheid; gevaar; gevaarlijke taak, taak. 2) behandeling van den geneesheer,
geneeswijze; operatie; zorg voor de ziel, voor iemands
eeuwig heil; de waardigheid van pastoor, pastoors plaats ; de parochie.
Careit , cured, znw. m. Parochiepriester, pastoor.
-- Cureitschap. Cureittij onger, kapelaan.
Caren . Zie c o r e n en c o e r e n.
Caren, cueren, cuyren, zw. ww. -- I. Trans. i)
Om iets geven, zich om iets bekommeren. 2) iets
uithouden, verduren, gedoogera. 3) (een zieke) behandelen, genezen, cureeren; als znw., behandeling.
4) uitrichten, tot stand brengen. —. II. Intr. i) Zorg
dragen, bezorgd zijn voor iets. 2) het uithouden, in
denzelfden toestand blijven.
Cureren, zw. ww. tr. Hetz. als c u r e n, 3).
Curie, cone, znw vr . Lederen kolder, soms ook
van metaal; verklw. curiekijn.
Curie, znw. vr. Kooksel, mengsel; een deel der
ingewanden van een geslacht dier.
fringe. Zie coringe.
Curloos , bnw. i) Zorgvuldig, angstvallig, bezorgd; kieskeurig, veeleischend. 2) zonderling, vreemd.
3) zorgvuldig gekozen, uitgezocht. -- Curloosheit,

Cuppe .

.

curioseli jcheit, curiosioheit, curioselike.
Curliaen, curmede . Zie c o r-.
Curren , zw. ww. intr. Kirren.

Gasten, costen, zw. ww. tr. z) Iem. voldoen, hem
gerust- of tevreden stellen ; ook als wedark. 2) iem.
zekerheid geven door een eed, een bewijs- of zuiveringseed doen.
Gasten , cosien, caste, znw m. en vr. Rente getrokken uit een zakelijk verband, rustende op een
onroerend goed; misschien ook: koopsom, termijn
van eene koopsom.

Cttstenote, znw. m. Medezweerder, eedhelper.
Custinge, costinge, znw. vr. z) Rente op een
onroerend goed gevestigd ; betaling, termijn eenar
koopsom. 2) volgeed; onschuldseed; boedeleed.
Custode znw. m. z) Opziener, ook: van eene
kloosterorde in een gewest. 2) doos; ook custodie.
Cute, cuyte, cuut, cuyt, znw. vr. en o. Kuit;
milt; het vleezige aan een dierlijk lichaam.
Cute, cuyte, cuut, klei, znw. m. en o. Kuit van
visch, vischzaad.

Cgtemuten, cuyte-, zw. ww. tr. Oneerlijke praktijken bedrijven.
Gaten, zw. ww. intr. Brommen, grommen, schimpen.

Cuts, znw. m. (vlaamsch). Koopman, venter; ook
cuiser, ketsen; vr. cufsige.

Cuupboter, cztyp-, znw. vr. Boter die bewaard
vatboter.
Cuupsetel, znw. m. stoel met een geheim gemak,

kan worden,
stilletje.

Cuups 's, znw. m. Accijns van in de stad gebrouwen bier (te Utrecht).
Cuupstro, znw. o. Stroo bij het kuipen ge
-bruikt.

Cnnpwero, znw. o. Kuiperswerk.
Cnusbane, znw. vr. Kolfbaan.

Cursael , cuer-, bnw. en znw. Harddraver; kemel

c., cursar js, dromedaris.
Curs-. Zie co r s-.
Carts, curtse . Zie c o r t s, c o r t s e.
Gus, cusch, znw. m. en o. Kus.
Case, cuyse, cuese, znw. vr. Knots, kolf; usen -

drager.

Gassen, cossen, cusschen, zw. ww. tr. Kussen;

znw., kus. —. Cussinge, cusser.
Gassen, cuss,n, cussin, znw. o. Kussen, oorkus -

als

sen, zitkussen; verklw. cussenkijn.
Cassenblat, cus-, znw. o. Kussenovertrek, de ge-

werkte zijde van een zitkussen.
Cussentike, cussin-, znw. vr. Hetzelfde.
Cassineel, znw. o. Kussentje, een met pluksel

opgevuld of uit zachte stoffen bestaand doekje of
lapje, dat men op een gewond lichaamsdeel legt;
ook: breukverband. Verklw. cussineelkijn.

Cussinelen, zw. ww. tr. Een „cussineel" leggen

-op (eene wond) .
Gust, custe, znw. m. en vr. z) Wat iem. verkiest
of kiest, keus. 2) wil, wensch.

Custbaer cus-, bnw. Wat voldoet aan eene be.
paalde verord
ening, gangbaar; deugdelijk, ongeschonden, in goeden staat. — Custbaerljjeheit,
-like.

Cuusch , cuysch, cuus, bnw. i) Zuiver, zindelijk,
schoon; schoon, keurig, van vrouwen; cuussche smale.
2) rein, zuiver, kuisch, eerbaar. — CuII88chelike Canschbaer, cuus-, cuys-, bnw. Zuiver, behoorlijk, in een goeden staat verkeerende. — Cuusch -

baerlike.
Cnnsschelipc, cuss-, .bnw. z) Netjes, fatsoenlijk.
2) kuisch, rein, maagdelijk. — Cuussahelijcheit .
Cuusschen, cuuschen, cusschen, cuyschen, zw.

ww. tr. i) Schoon maken; opruimen ; als znw., rei
zuivering. 2) reinigen, heiligen, het gemoed.-nig,
Cuuscheit, cusch-, cuysch-, cuus-, znw. vr. i)
Uiterlijke reinheid, zindelijkheid. 2) fatsoen. 3) reinheid van gemoed, kuischheid, eerbaarheid, maagdelijkheid.
Cnust . Hetz. als cuse en cunst (const).
Cuustieh, cuystich • Hetz. als c u n s t i c h (c o nstich).
Cuut. Zie cute en coet.
CAWe, Gauwe, couwe, keuwe, ook cuve, znw. vr.
Kuip, vat. — Gwen, in eene kuip doen.
Cuwe, znw. vr. Kieuw; kinnebak, kaak.
Cowen. Zie G o u w e n.

Cawoerde . Zie cauwoerde.

L.
La, znw. Zie lade.
La , znw. Naam der muzieknoot.
Labay, labbay, labaye, znw. m. en o. Eene oude
vlaamsche munt, braspenning.

Labapbroot, znw. o. Wittebrood, fijn brood.
Labaster, -ire, znw. o. Albast; ook: een voor
albast.

-nverpa

Labberen, zw ww. tr. Bevlekken, bezoedelen.
Labbermnlen, zw ww. intr. Likken, kussen.
Labeel , znw. m. Lap, strook.
*Laberdaen . Zie aberdaen en habourdaen.

Labeur, laboor, labuer, -eure, -ore, -ure, znw.
m., vr. en o. i) Werk, arbeid. 2) werk op het land,
veldarbeid. 3) moeite, pijn, ellende; ook van de hel.
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LABEUREN.

Labeuren, -bueren, - buren, - boren, zw: ww. intr.
Werken, arbeiden ; op het land werken. — La-

borepert.

Lab oreren, zw. ww. intr. i) Te werk gaan. 2)
gebrek lijden.

Lace , laes, lacen, laren, laesse, lacy, tusschenw.
Eilaas, helaas ; o laren, ey laren.
Laceren. Zie t a c h e ren.
Laeerte, -eerie, znw. vr. Hagedis.
Lach, znw. m. Lach, lachbui, het lachen ; enen
lach geven, in lachen uitbarsten.
Lach, znw. o. i) ,Laag, hinderlaag; enen 1. leggen.
2) kosten voor vertering; vertering, gelag; dat 1. betalen, het gelag betalen, het kind van de rekening
zijn. 3) het, eten en drinken, vertering. 4) maaltijd,
drinkgelag; dat hoge l., de hemelvreugde.
Lachachtich, bnw. Schertsend, niet ernstig ge-

meend.
Lachalne. Zie 1 i c h a m e.
Lachen, lachgen, st. en zw. ww. intr. i) Lachen,
glimlachen, een vriendelijk of vroolijk gezicht zetten;
92 enen l., iemand zijne gunst toonen ; als znw., lach.
2) in eene aangename stemming, in zijn schik, geluk.
kig zijn; als znw., vreugde, blijdschap; deeles. lachende, vroolijk, lachend, van de oogen.
Laeheren, -ieren, *laceren, zw. ww. tr. Vastbinden, vastmaken, vooral den helm.
Lach - fiere, znw. vr. Lachlust.

Lachinge, znw. vr. Het lachen; lachlust.
Lachterp lochter, znw. m. en o. i) Als toestand,

schande, gekrenkte eer; 1, moet u geschien, schande
moge over. u komen; ellende, ramp; der hellen l.,
het eeuwig verderf. 2) als bejegening, schande, krenking, smaad, hoon, door daden en woorden; sinen
1. wreken; te enes lachiere, om iemand te hoonen ;
enen (dat.) 1. doen, sjreken, seggen; iet in lachere leggen,
ergens schande van spreken; enen iet te lachere
trecken, iem. iets tot schande aanrekenen. 3) eene
boete wegens smaad of beleediging. 4) zedelijk kwaad,
schuld. 5) schandvlek,. gezegd van een persoon; een
vlek op iemands naam.
Lachteraer, znw. m. Kwaadspreker.
Lachteren, lachtren, zw. ww. tr. Brandmerken,
schandvlekken, onteeren; af keuren, berispen; lasteren, God; hem l., zich te schande maken ; iet l.,
schande van iets spreken, wraak over iets roepen ;
enen iet l., iem. iets tot schande aanrekenen, iem.
van iets een grief maken; iem. iets euvel duiden.
Laehterheit, znw. vr. Hetz. als l a c h t e r, i).
Laehteringe, - Cringe, znw. vr. i) Het verkor ten of aanranden van iemands eer, door daden,
vooral door woorden. 2) aangedane smaad of hoon.
3) voorwerp van schande, schandvlek.
Laehterljjc, bnw. Schandelijk; smadelijk, hoo-

nend.
Lachterlike, bijw. Op eene voor iemand zelf
schandelijke of voor een ander smadelijke wijze.
Lachterne, znw. vr. Smaad, hoon; voor iem.
schandelijke of eerroovende woorden.
Lacy . Zie 1 a c e.
Ladder. Zie l a d e r e.
Lade, laeye, lacy, la, znw. vr. i) Een houten
voorwerp waarin iets geborgen wordt, kast, kist, koffer; verklw. ladekijn, laykijn ; in sine lade sluten,
in verzekerde bewaring nemen, inpalmen. 2) plank,
balk (oostmnl.; misschien is dit een ander woord).
Lade, znw. vr. Spruit, twijg, teen.
Lade,, znw. vr. Met (bi) liever (lichter) lade(n),
langzaam, bedaard, op zijn gemak, geleidelijk (ndl.
„van lieverlede ").
Ladebrief, znw. m. Schriftelijke dagvaarding.
Ladegelt., znw. o. Recht geheven van het ver
zekere waren.
-kopenva
Lademaker, znw. m. Schrijnwerker, kastenmaker.
Laden laeyen, st. ww. — I. Trans. x.) Laden,
op-, inladen. 2) ophoopen, bijeenbi engen; geladen
sijn, in grooten overvloed voorhanden zijn; oppakken,
meevoeren; stapelen op, voegen bij iets anders; hi loet

oh sine sonde overtale ; opdoen, opdragen, van spijzen. 3) beladen, bevrachten, laden, een vaar- of
voertuig. 4) bevrachten, beladen, bezwaren ; ruim
voorzien van ; opvullen, opproppen ; licht geladen,.
onbeduidend ; vervullen, het gemoed ; geladen ssn
met minnen, blischa^, dogeden. 5) aan iem. een last
opleggen ; deelw. geladen, onder een zwaren last
gebukt gaande; iem. een last of taak opleggen of
voorschrijven; deelw. geladen, bezwaard van gemoed.
6) iem. iets opdragen, iem. met iets belasten; deelw.
geladen sin, belast zijn met. 7) dragen; ook geladen
hebben ; enen anderen last g. h., zich om andere
dingen bekommeren. 8) opdoen, eene lichamelijke.
aandoening, eigenschap, ook : ziekte ; dat water 1.,
waterzucht krijgen ; ook rouwe l., droeven moet laden.
9) iem. duchtig onder handen nemen, afranselen, met
slagen overladen. io) met aen (.ontleening"), putten
uit. i i) bergen, stoppen ; int herte laden. 12) een
boog, van een pijl voorzien; een vuurwapen, laden
(16de eeuw) — II. Intr. Kleven, hechten. — III.
Wederk. i) Zich beladen. 2) zich bezwaren, gebukt
gaan. 3) zich voorzien van. 4) zich belasten ; ook
met de zorg voor iemand. 5) zich aan iem. gelegen
laten zijn,. zich met iem. inlaten.
Laden, zw. (en st.) ww. tr i) Roepen, oproepen;.
in rechte roepen, dagen. 2) noodigen, uitnoodigen.
3) uitdagen. 4) lokken.
Lader, znw. m. Hij die oproept, nl. getuigen of
anderen in rechte.
Laderboom, ladder-, leder -, znw. m. Ladderboom, een der stijlen of boomen, waartusschen de
laddersporten zijn bevestigd.
.

Laders, fir, ladder, ledder, leider, leder, znw.
m. en vr. Ladder, leer; brand-, stormladder; galg ladder; een ladder waarop men werd uitgerekt tot
dat men een misdrijf bekende.
Ladereprot, leder-, -sport, znw. vr. Laddersport.
Ladle, -icke, -eke, -ich, znw. m. i) Tamme en
wilde latuw. 2) waterzuring (vgl. 1 a dike n). 3) werktuig waarmede planten enz. uit het water gehaald
worden.

ike, ledike, -icke, znw. Wilde zuring.
Ladic, znw. m. Verklw. van 1 a d c. Kistje.
Ladiken, -icken, laycken, leicken, zw. ww. tr. De

Ladie,

-

„ladik" wegnemen; (slootkanten en weteringen) zui
veren van oeverzuring en ander vuil, (een water)

schoonmaken.

Ladinge, znw. vr. Het laden, van vaar- of voer -

tuig.

Ladinge, znw. vr. i) Oproeping, dagvaarding. 2)
uitnoodiging.
Laeeh , bnw. en znw. Zie 1 a g e.
Laeehlegger . Zie l a g e l e g g e r.
Laeehheit, leechheit, znw. vr. Laagte.
Laefnesse. Zie 1 a v e n e s s e.
Laeye, znw. vr. Kistje, doos.

Laeye, lacy, lay, znw. vr. Vlam, gloed of schijnsel der vlam.
Laeye, lacy, znw. vr. Boschweg, bosch (?); grond
waarop men recht van hopw of houtkapping heeft.
Laeyen . Zie 1 ad e n.
Laec. Zie lake.
Laeeken, LaeCkinge. Zie laken enz.
Laecwjjn, znw. o. Wijn die bij het tappen uit
den tap druipt en opgevangen wordt, goedkoope of
slechte wijn.
Laen. Zie 1 a n e.
Laen, oostmnl. Hetzelfde als

l a t e n.
Laengout, -golt (oostmnl.), znw. o. Bladgoud.

Laenre, lanier, znw. m. Steenvalk.

Laenwere, znw. m. Akker of land bij eene laan(?).
Laer, bnw. Ledig.

Laer, znw. m. Woning (?); open veld, onbebouwd
land ; broekland.
Laer, znw. m. Meeuw.
Laerd, Laerdier . Zie 1 a r d enz.

Laerso, Laee. Zie leerse, lace.
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ge, znw. vr. Hetz. als 1 a e y e en loge. Gloed.
Lage. Zie dootlage.

laaet, late, znw. m. Hoorige, hoorige landge
brniker ; ,onvrije cijnsplichtige ; later: vrijgelaten ei
genhoorige ; sterveljc l., een „laat" wiens rechte:
als zoodanig niet vererven; onderhoorige; vrij loei
onderhoorige die aan al zijne verplichtingen heeft vol
daan ; vr. lange, latesse.
Laet, bnw. en bij w. Zie 1 ate.
Last znw. m. i) Het laten gaan, verlof om t
gaan. z? het laten wegvloeien (van water), waterlaej
Iet, znw. o. Houding. Hetz. als g e 1 a e t.
Lastavond, znw. m. De late avond.
Laetbano, znw. vr. Rechtbank waarin door „la
ten" over „laten" en „laatgoederen" werd geoor
deeld (vgl. 1 a e t).

j

Lage, leech, lege, leech, bnw. t) Laag, vlak. 2)
laag bij den grond, niet hoog. 3) laag van stand,
gering; lage (lege) cameraer, de laagste van de ambtenaars belast met geldelijk beheer (Utr.) ; lage (lege)
cnáfren, dienaars van minderen rang ; lage banc,
gerechte, recht, rechtbank, rechtsmacht in kleine mis
zaken; lage - heerljckeit, hetz.;-drijven,col
met hoge ende met l., met halsrecht en de lage ge-

rechten.

bijw. Laag.
Lagebloe, Leech-, znw. o. Laag stuk land, aan
of in water gelegen akker.
Lagede, lgede, leechde, znw. vr. Laagte.
Lagelet lagel, legde, legel, znw. vr., m. cao. i)
Kruik, urn. flesch; verklly. lagelkin, legeik jn, lagelijn. z) lederen zak. 3) ton, vat.
Lagelegger, leech-, znw. m. Belager.
Lagen, zw. ww. tr. i) Ism. belagen, op iem.
loeren ; jagen naar iets, zich op iets toeleggen; ook
intr., lagen na enes l jf.. 2) leggen; met gelaechdsr
lage (zie l a g e). 3) ruilen, verruilen.
Lagen laeckgen, zw. ww. — I. Trans. i) Laag
maken, verl
agen. 2) verlagen, vernederen. -- II.
Intr. Dalen, zinken.
Lagenoot, znw. m. Deelgenoot aan een gelag.
Lager. Hetz. als lagelegger.
Laginge, znw. vr. Belaging.
Irae. Zie l a e y e en lade.
La diageren, - ieren, zw. ww. tr. Beleedigen,
Lage l lege,

Laetbrief, znw. m. Verklaring van een lid eene:

„laatbank ".

Laetgoet, -guet, znw. o. Goed aan het „laat
recht" onderworpen, cijnsgoed.
Laetheit, znw. vr. Traagheid, lauwheid.
Laethere, -keer, znw. m. Eigenaar van een „laat.
goed ", cijnsheer.
Laethof, znw. m. en o. Hetz. als l a e t b a n c.
Laeteop, znw. m. Laatkop, glazen of metaler
kop om ader te laten.
Laetlant, lalant, znw. o. Land door een ,,laat'
bewoond, cijnsland.
Laetmeester, - meister, znw. m. Chirurgijn, heelmeester, barbier.
Lastmeester (oostmnl.). Zie 1 o t e in e e s te r.
Laetffieyer, znw. m. De voorzitter van een ,,laatbank" of „laathof".
Laetpanne, znw. vr. Het deel van een vuurwapen waarop het laadkruit, gedaan wordt, pan.
Laetpanne, znw. vr. De pan of het bekken waarin bij het laten het bloed wordt opgevangen.
Lastrecht, znw. o. Het voor „laten" (zie 1 a e t)
geldige recht.
Laetsehap, -sckeje, -sckiz4, znw. vr. en o. i)
Toestand van den „laat"; cijnsplichtig leen, 2) gebied van een „laatbank ".
Laeteahepen, znw. m. Rechterin eene „laatbank ".
Laetse. Zie lets e.
Laatste, lastsi, freest, laets, bijw Laatst, onlangs;
kort te voren; het laatst; int laetste, aan het eind
van het leven, vóór den dood.
Laststede, leed-, znw. vr. Laadplaats.
Laetstleden, bijw. Laatstleden, onlangs.
Laeu, lee, bnw. t) Lauw, half warm; metier lauwer kant, nog bij iemands leven. 2) lauw, onverschillig, flauwhartig.
Laeuheit, laukeit, laeuweit, laweit, znw. vr. Lauwheid, eig. en overdr.; traagheid, onverschilligheid.
Laeulike, laeuwelike, bijw. Op eene koele of
onverschillige wijze.
Laeuwen, mouwen, zw. ww. intr. Lauw worden
of zijn; koel of onverschillig worden.
Laeawiaheit lauw -, lawicheii, znw. vr. Lauwheid, koelheid, on
verschilligheid, traagheid, vadsig ,

heid.

Laf,

bnw. Slap, flauw, week, krachteloos.

Laefniese. Zie lavenisse.

Laffen, zw. ww. intr. Babbelen.
Lagaen, znw. m. of o. Strandrecht.

Lage, znw. vr. i) Ligging; houding; gelegenheid; plaats waar men vinden kan hetgeen men
noodig heeft. 2) nachtverblijf, logies. 3) bergplaats,
schuur, magazijn. 4) laag; steenlaag; onderlaag. 5)
hinderlaag; strik, valstrik; lage leggen, loeren op,
zijn best doen om iem. in de val te lokken of iets
te weten te komen of te verkrijgen; ook: zijn best doen;
de in hinderlaag liggende personen; lagen leggen,
gewapenden in hinderlaag leggen; 1. doen, maken;
in die 1. sin, liggen ; bi (met) gelaechder lage, geleider laag, met voorbedachten rade; vijandige aan
geschiedt van uit een huis; valsch--valdieopm.
heid, verraderlijkheid. 6) legerafdeeling, bende. 7)
toestand, gesteldheid. 8) uitwisseling, ruil; lage cede

weder lage.
-

smaden, hoonen.
Layken. Zie 1 a d i k e n.
Laiseren, -ieren. Zie l a c h e r e-n.
Laitiere . Zie litiere.
Lao znw. m. en o. i) Gebrek, mankement; vlek,
smet, in zedelijken zin; en verstast hierin eregenen l.,
zie er geen kwaad in; sonder lac, onberispelijk,
waarop niets te zeggen is, ook als bijw.; van een
persoon, schandvlek. 2) blaam, verwijt, beschuldiging; enen (dat.) lac segg-en, sfreken, iem. -smaden,
hoonen. 3) een gebrekkige toestand, kwaad, nadeel.
Lag, znw. o. Strip, snoer.
Lao, znw. Hetz. als 1 a k e. Meer, plas, zoetwater

-plas.
Lao, bnw. i) Loszinnig, dartel, wulpsch. z) flauw,
laf, zouteloos; slap, 'zonder kracht. 3) slap, traag, loom.
Lao, bnw. Lek.
Lake, laec, znw. m. i) Gebrek, vlek in zedelijken zin. 2) een geurige of slechte toestand.
Lake, znw. vr. Hetz. als 1 i e k e. Bloedzuiger.

Lake, laec; znw. m., vr., o. i) Pekel. 2) poel,
plas, meer. 3) een waterloop of beek; scheisloot,
grens; misschien vermengd met een ander woord,
dat „merk, teeken, grens" beteekende; vanwaar lake5oom, lakesteefa.
Laken, zw. ww. — I. Trans. t) Bevlekken, schen
te kort doen aan de eer van iemand of de-len,
waarde van iets. 2) laken, afkeuren, berispen; iets
aken, tegen iets opkomen; afkeuren hetgeen aan
)epaalde voorwaarden moeten voldoen, eetwaren,
lijken e. a., het tegengestelde van loven. -- II.
^ntr. i) Een smet of vlek krijgen, bezoedeld worden.
,) ontbreken, te kort . schieten. 3) minder worden,
Lfnemen ; verminderen in gewicht, hoeveelheid,
vaarde gedurende de bewerking (eener stof).
Laken, zw. ww. intr. Lekken, druppelen, vloeien;
00rtvloeien, - spruiten.
Laken, zw. ww. intr. en tr. Vuil uit slooten ham; modderen, baggeren.
Lagen, lakene, Thicken, lake, znw. o. t) Doek
an linnen stof; tafellaken; beddelaken; handdoek;
ekkleed, vgl. s a c 1 a k e n. 2) laken, de stof; kerdaken, laken voor een „kerle" (tabbaard) ; covelrken, kaplaken. -- Lahena8eise.
LakeIIbaniere znw. vr. Banier van laken.
bereder,
znw. m. Bewerker van
Lakenbereider,
Lkensche stoffen, appreteur of volder.
,
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LAKENBLEKER.

Lakenbleker, - blekere, znw. m. Linnenbleeker.
Lakenboeter, znw. m. Kleederlapper.
Lakengelt, znw. o. In de lakenhal gebruikelijke
munt.
Lakenhalle, znw. vr. Overdekte lakenmarkt,

verkoophuis van laken.

— Lakenhuur .

Lakenjjn, -en, bnw. Lakensch.
Lakeneoper, znw. m. Lakenkooper.

Lakenmaker, znw. m. Lakenfabrikant.
Lakenreider . Hetz. als lakenbereider.

Lakenseider, lakin•, znw. m. Linnenkoopman;

lakenkoopman.

Lakenstriker, znw. m. Beëedigd lakenmeter.

— Lakenstrikerschap.
Lakenvaruwer, -verwer, znw. m. Lakenverver.

Lakinge, znw. vr. i) Vermindering, slijtage, van
de eene of andere waar of stof gedurende de bewerking of door gebruik; ook: het daardoor geleden
verlies. 2) berisping; het opkomen tegen iets.
Lakinge, znw. vr. Het brengen van vuil op de
kanten van slooten; het uitbaggeren van slooten.
Lackay, znw. m. Lakei.
Lacken, zw. ww. tr. Likken, lekken.
Lacken, zw. ww. tr. (oostmnl.). Laken, berispen.
Lacker, bnw. Lekker, smakelijk; walglijk zoet.

Lacmoes . Zie l e c m o e s.

Laerisse, lacer-, lecor., licor-, liquir-, znw. vr.
Zoethout.
Laeteke l lack/eke, znw. vr. Latuw.
Lactuarie, lachtin-, la/u - , znw. vr. Dikke zoete

medicijn, likkepot.
Lalant. Zie l a e t l a n t.
Lam, laem, bnw. i) Zwak van leden, gebrekkig,
lam. 2) slap, flauw, mat, machteloos.
Lam, lamb, lamb, znw. o. (en m.). i) Lam, het
jonge schaap; verklw. lammekijn, lamkijn, lemmek^n, lenakijn, lemnbkijn, -ken, lammetje; mv. lammerkine. 2) naam van eene gouden munt. Vgl. in o tt o e n en ofr. „altnel, agnelet".
Lambersade, uit „lanspesade'-*, znw. m. Onderofficier van den laagsten rang (i6de eeuw).
Lambel, Lamble . Zie le m m e 1.
Lambjj n . Zie lam mij n.
Lalnbourde, znw. Zolder -, vloerrib, steunbalk.
Lambrosuere, znw . Lambrizeering, paneelwerk
(16de eeuw).
Lalnbruce, znw. vr. Wilde druif, onrijpe druif.
Lame, znw. vr. Lamheid, lichaamsgebrek; zede.
lijk gebrek.
Zamen lammen, zw. ww. — 1. Trans. Verminderen, be3erven.
II . Intr. Te kort schieten.
Lamentatie, - cie, znw. vr. Weeklacht.
Lamenteren, -eeren, zw. ww. intr. Weeklagen,
klachten aanheffen.
Lamfeter znw. m. Lamfer, krip, fibers; ook: de
chte jachtvogels (?).
kap voor afgeri
Lamheit, znw. vr. Lamheid, verlamming.
Laminge, znw. vr. Verlamming.
Lammen, zw. ww. intr. Lammen werpen.
Lammen, zes. ww. intr. Verlammen. Vgl. 1 a m e n.
Lammerjjn, lamb., lemm-, -en, bnw. Lams-, lammer-; van lamsvel gemaakt, wollen. — Lammerijn werker , lammijn-, lammer -, de werkman die
kleederen voert met lamsvellen, foureur; Lammerijn—

voeder, -wolle.
Lammertiende, znw. vr. Tiende van blatende

lammeren, krijtende tiende.

Lammertj)nsteen, znw. m. Naam van een ron-

den edelen steen.

Lammertine, -fin, znw. Beetwortel, biet.

.Lammjjn, -min, -men, lamb,n, bnw. Hetz. als
1ammerijn.
Lammieheit, znw. vr. Hetz. als 1 a m h e i t.

Lamoen, lemoen, limoen, znw. o. Disselboom met
twee armen; int 1. sjn, in 't gareel loopen.
Lamogie, lamoegie, Jim-, -isle, znw. Fazant.

Lampade, ruw. vr. Lamp, kaars, fakkel.
Lampde . Zie t a m p t e.

Lampe, lamb , znw. vr. Ieder brandend licht, ook:
kaars, fakkel; ook : een klein lichtje; verklw. lam
(lemfi ), -ken.

Lampensmeer,

znw. o. Stof die dient om een
licht te voeden, b.v. kaarsvet.
Lampers, lam,¢er, znw. m. Bene fijne doorschijnende stof; ook: een kleedingstuk daarvan ver-

vaardigd.

Lampet, znw. Handwaschkom, lampetkom ; ook:
schenkkan, lampetkan.
Lampraes, znw. m. Konijntje; ook lamjbreel.
Lampreide t Lereide, -j5ereie, znw. vr. Lamprei.
Lampte, lamde, znw. vr. Een licht, lamp; ook:
fakkel; kaars ; het licht in een klooster.
Lamptesmout . Hetz. als lam p ensmeer.
Lamsbloet, lam- ; Lamáhovet; -ore, ook be namin
ll gvan eene plant, - smout, -vel, -vleesch,
0 e.
Lamsuchtieh , bnw. Verlamd.
Lamtiende . Hetz. als J a m m e r t i e n d e.
Lamwerker . Zie bij l a m m e r ij n.
Lance, lancke, znw. vr. Lans.
Lanceren, -ieren, zw. ww. intr. Vooruitschieten.
Laneetonge, lance-, znw. vr. Lanspunt.
Landen, enden, zw. ww. intr. i) Landen, aan
wal komen of stappen. 2) palen, aangrenzen.
Landenote, znw. m. Hétz. als 1 a n t g e n o t e.
Landewaert (te -), bijw. uitdr. Landwaarts, naar

het (platte)land ; op het (platte)land.

Landegelike, bijw . Naar gelang, naar evenre-

digheid.

Landouwe, znw. vr. Landouw, beemd, weilanden.

liane, leen, znw. vr. Laan, een weg met boomen ;
ook: een weg tusschen korenvelden; een weg op
buitendijksche gronden.
Lane, znw. (oostmnl.). Leuning. Vgl. l a n i n g e.
Langde . Zie f a n g e d e.
Lange, lang, lanc, langen, bijw. i) Lang, ver;
over de geheele lengte; lanc ende breei, naar alle
kanten, overal heen. 2) lang, langen tijd; altijd door,
gedurende de geheele tijdruimte van, den nacht l.,
een jaer lanc; comp. langer, ook lane; ie (in) 1. so
mee(r); lanes (lanx) om quader, hoe langer hoe erger,
allincx so bet (i6de eeuw).
Lange, lenge, znw. vr. i) Lengte. 2) ob die l.,
op den langen duur, .gedurende een langen tijd.
Langede, langde, lengede, lengde, znw. vr. Lengte;
als bijw., in de lengte.
Langedurich, langegedurich, bnw. Langdurig;
als bijw., op den langen duur, gedurende langen
tijd.
Langen, zes. ww. — I. Intr. r) Langer worden,
ook van tijdsbegrippen. 2) raken, aanraken. 3) verlangen naar. 4) langen, ook langen in iween borden,
een spel. -- II. Trans. z) Langer maken, verlengen,
van ruimte- en tijdsbegrippen. 2) uitstellen, verschuiven. 3) aangeven, aanreiken. 4) voor den dag halen,
krijgen. — III. Onpers. Iet langet mi, iets valt of
duurt mij lang; ik verlang.
Langenisse, znw. vr. Verlangen, begeerte.
Lang'érent, bijw. Hetz. als 1 a n c ere. Voor
eenigen tijd, voor een poos.
LaIIges, lanes, lanx, bijw. en voorz. — I. Bijw.
In de lengte, overlangs, in zijne volle lengte, recht
ook allanges. — II. Voorz. Langs; ook al langes;-uit;
al 1. den rugge gestr^j^t.
Langen lanc-, lang-, bijw. Langen tijd.
Lan$ewfe, bijw. Hetzelfde. Vgl. l a n c w i l i c h.
Lanf nge znw. vr. Borstwering, kampanje (?).
Lane, lang, bnw. i) Lang, van ruimte en afstand; voeis lane; groot; een lanc sier (een jachthond); een 1. boec. 2) slap, krachteloos, dun, niet
goed voor het gebruik, van vloeistoffen - misschien
ook: dik, drabbig. 3) lang, langdurig; een 1. jaer,
een groot jaar; die lange weke, een der weken tusschen Paschen en Pinksteren, ntisscbien : de week
voor Pinksteren ; die lange vaerf, henenvaert, de
lange reis, de reis naar de eeuwigheid; die lange

LANC.

LANTHONT.

dooi, ween, de eeuwige pijn. 4) langzaam, lang over-

j5ende l., ploegland ; saeyende l., zaailand ; winnende

dacht of voorbereid ; lanc raet.
Lane, znw. o. i) Onverbogen. Van ruimtebegrippen. Lengte ; over 1. ende over breet, in alle richtingen, overal ; in lanes, in het lange en breede,
uitvoerig. Van tijdsbegrippen; eer iet lanc, eerlang;
over lane : a) voor lang, al een geruimen tijd. b) na
een poos, na een (vrij) langen tijd ; eindelijk ; over
niet lanc, voor een poosje ; na een poosje; omme l.,
na een geruimen tijd; eindelijk. 2) Verbogen. Het
lange deel of einde; het gaet omt lange, men treckel
omt lancsie, het spant er, het is er op of er onder;
in langen, lang; sedert of gedurende langen tijd;
omme lange, na langen tijd; int lange stellen, opstellen, samenstellen, een boek.
Lancaehtieh, lang-, -echtich, bnw. Meer lang
dan breed, langwerpig.
Lancarm, lang-, znw. m. Iemand met lange
armen.
Lancbaerdich, bnw. Met een langen baard;
znw. lancbaert.
Lanebeen, lange-, znw. m. Langbeen.
Lanebeidende, bnw. Geduldig, lankmoedig, van
God. Vgl. gebeidich.
Lanodurich. Zie 1 a n g e d u r i c h.
Lanka znw. vr.; lanc, znw. m. Het weeke deel
erlijf; zijde, flank; heup, lende; onder
van het ond
onderbuik; moederlijf; bi den lanken, bij-lijf,es
de zijden (van Christus) !
Laneevel, -oevel, znw. o. Onderbuikspijnen,
ngewanden, koliek.
in de ingewanden,
Lane ebaert, bnw. Hetz. als 1 a n c b a e r d i c h.
ls lang-, znw. m. Langhals.
ancha
ancheit j, lang-, znw. vr. i) Lengte, van ruimte en tijdsbegrippen.
Lancljjc , bnw. Langdurig, veel tijd vereischende.
Lanclivieh, bnw. Lang levend, een hoogen ouderdom bereikende. — Lanclivicheit.
Lancmesse, lang-, -mes, znw. o. Dolk, ponjaard,
jachtmes, Nertsvanger.
Lancmoedich, bnw. Geduldig. — Lancmoe-

t

dicheit.
Lanenasich, bnw. Met een langen neus.
Lancoevel. Zie lanceve1.
Lansrecht, znw. o. Hoog gerecht (drent.). —
Lancrechter.
Lance. Zie Langes.
Lanosam, -saam, -sem, -som, lanssem, lanzem,

lancsen, lanisem, bnw. Langzaam, traag, lang werk
hebbende. —
-saem, bijw.

Lancsamheit, -like, lanesame,

Lanesocht, -such!, znw. vr. Hetz. als 1 a n c e v e 1.
Lancstlevende, znw. m. en vr. Langstlevende.
Lanete, znw. vr. Hetz. als f a n g e d e.
Lanctee, lang., znw. m. Iemand met lange teeën

of toonen.

Lanctongich, bnw. Kwaadsprekend.
Lanoveter, - veder, znw. m. Leizeel, halsterriem;

werpriem, bij de vogeljacht.
Lansvoet, znw. m. Iemand met groote voeten.
Lanswagen, lang-, lange-, znw. m. Boom waar.
mee de vooras van een wagen aan de achteras is
verbonden.
Lanewarich, lang-, bnw. Langdurig.
Lanewarpelt. Zie lancwerpe1.
Lancwellë, lang-; -well, znw. o. Naam van bier
dat op eene zorgvuldige wijze, door lang koken,
bereid wordt; ook lancwellwort (of zijn hier wellicht kruiden bijgevoegd ?).
Lancwerpel, -war'Pel, -worjbel, -alt, bnw. Langilg vierkant.
ewilieh, lang-, bnw. Langdurig (16de eeuw).
Lansera. Zie 1 a n c s a m.
Lant , land, znw. o. i) Land, tegenover water;
ie lands legere ende te mannes levene, zoo lang er
vaste grond is en er menschen leven; oever, strand,
land dat door water wordt bespoeld. 2) land, grond,
grondbezit; verklw. landekijn, akkertje; landje; lo-

wez
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l., bouwland; ban of gebied van eene gemeente;
1. winnen, veld winnen, voordeel behalen (op) ; lant
ende sant, bebouwd en onbebouwd land ; ook : al
wat iemand heeft; vlak land. 3) land, tegenover de
steden, platteland ; ten platten lande. 4) land als
eenheid, rijk, staat; dat Zant van Sassen, die Clerc
uien lagen landen bi der see (Nederland) ; 1. ende
liede, het rijk en de leenmannen ; het land en de
onderdanen. 5) vaderland : uien lande varen; te lande,
in (naar) zijn eigen land, naar huis, te huis; ie lande
comen, te recht komen ; des lants verdreven, vetje.
gen, verstoten, hit zijn land verbannen; het hemelsche
vaderland, ook drat ander Zant. 6) de weerbare manschap.
Lantbloe, znw. o. Stuk land, akker.
Lantbot. Hetz. als 1 a n t g e b o t.
Laatbouwer, znw. m. Lantbouwinge, vr.
Lantbraken, zw. ww. intr. Land voor bebouwing geschikt maken.
Lantbreke, znw. m. Overweldiger, geweldenaar;
ook lantbreker en bnw. lantbrokicle.
Lantbrief, lesnis-, landes-, znw. m. Privilege
door den landsheer aan de bewoners van een gebied gegeven.
Lantbrokieh, bnw. Zie 1 a n t b r e k e.
Lantcedele, - cedel. Hetz. als 1 a n t b r i e f.
Lantehartre, zarter, znw. m. Hetzelfde.
Lantci jns, -sins, -chins, -cheins, - drens, znw.
m. Grondrente.
Lantdach, znw. m. Landsvergadering, vergadering der Staten van land of gewest: ook lantdacli-

veert, -daclhfari.

Lantdaginge, znw. vr. Oproeping ter vergadering van den landdag.
Lantdeken, lantdeecken, lan(d)deken, znw. ni.
Deken, een geestelijke aan eene doopkerk (moeder
toezicht heeft over geestelijken en lee--ker)diht
ken in het gebied; voorzitter van een geestelijke
rechtbank (seen!).
Lantdelinge, lanis-, znw, vr. Verdeeling van
landerijen tusschen verschillende gerechtigden.
Lantdjjc, znw. m. Dijk met voorland.
Lantdine, znw. o. Hetz. als g a d i n g e, 2de Art.
Lantdrossate, -drost(e), znw. m. Landdrost (in
Gelderland).
Lantdwinger, znw. m. Straatroover.
Lanterne, laterne, latterne, -eerne, znw. vr. en
m. Lantaarn; ook: kaars; verklw. lanternekijn, lan— Lanternemaker.
Lantfolc. Zie l a n t v o l c.

teern-, laterne-, -ken.

Lantgane, znw. i) Strooptocht, landing met het
doel om te rooven. 2) landsgebruik, landrecht ; na
laniganc.

Lantganc, -gang, bnw. In het land of algemeen
gebruikelijk. Vgl. kercganc.
Lantgebot, znw. o. Gerechtelijke aanmaning.
Lantgemarke , -gemerke, znw. o. i) Landgrens,
grens. 2) mark, distrikt, gewest. Vgl. l a n tm a r k e.
Lantgenaehte, znw. o. De gewone terechtzitting.
Lantgenoot, -genote, znw. m. Een gezeten burger, geërfde, ingeland.
Lantgeseheit, -gescheet, znw. o. Grensscheiding,
afpaling tusschen de landen van verschillende eigenaars.
Lantgifter, znw. m. Hij die de „gifte" heeft
van cijns- of tjnsgoed, door wiens tusschenkomst
het oorspronkelijk moest worden overgedragen.
Lantgrave, znw. m. Landgraaf, hij die namens
den vorst of ook als soeverein als graaf een bepaald
land bestuurt. — Lantgravesehap.
Lanthase, znw. m. Haas, tegenover den „seehase"
Lanthere, lanis-, -heer. i) Landsheer, vorst. 2)
landheer, landeigenaar.
Lanthoede, znw. vr. Landsverdediging.
Lanthof, lesnis-, znw. m. en o. Boerenwoning,
landhuis, hofstede.
Lanthont, znw. m. Kettinghond, waakhond (?).
21

322

LANTHOUDER.

Lanthonder,
Lanthouw(e),

znw. m. Een burgerlijk ambtenaar,
bestuurder eener gemeente (in Vlaanderen).
znw. m. De toepassing van het
recht van houw of houtkapping naar landsgebruik.
-huur, -huyr, znw. vr. Landhuur,
pacht van land.
znw. o. Rechthuis, gemeentehuis (16de
eeuw).
Zie l e i t i e r b o o m.
znw. o. Een plechtige kampstrijd
van verschillende rederijkerskamers en de daarmee
gepaard gaande feesten; op het platteland heette
het „hagespel."
, -carte, znw. vr. Handvest voor eene
bepaalde landstreek.
Zie 1 a n t c u s t e n.
lams., znw. m. Gerechtsdienaar,
gendarme, maréchaussée.
-commelduur, znw. m. Land.
commandeur, eene hooge waardigheid bij de gees.
telijke ridderorden.
-cundich, bnw. Door het geheele
land of overal bekend.
lams-, znw. m. i) Prijs of waarde
van het land, de gewone prijs. 2) koop van land.
3) wettige koop; na lantscooj5, hetz. ongeveer als na
lamsrecht, volgens de in het land geldige rechts
-regln.
znw. vr. Hetz. als 1 a n t c a e r t e.
znw. m. mv. Gemeente -, dorpslasten.
-kesten, znw. in.; -custinge, znw.
vr. Koopsom van land.
-lude. Zie 1 a n t m a n.
znw. m. Landlooper, vagebond; vr.

Lanthure,
Lanthuug,
Lantierboom.
Lantjuweel ,

Lanteaerte
Lantkesten.
Lanteneeht ,
Lantcommandoor,
Lantcondich,
Lantcoop,

Lantcore,
Lantcosten,
Lantcusten,
Lantliede,
Lantloper,
lantloojbster.
Lantmaer, -sneer. Hetz. als 1 a n t c o nd i c h.
Lantman, lams-, lents-, znw. m.; mv. lant(s)liede,

-lude. i) Buitenman, landbewoner. 2) ingezetene,
bewoner van een land; medeburger, landsman.
, znw. vr. Landgrens. —
, -merke
Vandaar belantmarci; z. aid.
znw. vr. De gewone, inheemsche maat.
oester, - meister, znw. m. i) Hetz. als lantcontmandoor. 2) persoon belast met het technisch of
finantieel beheer in sommige waterschappen (Zeeland, Voorne) ; hoofdopzichter in dijkszaken.
lants-, znw. m. Landmeter.
ruw. vr. Het boerenbedrijf, vee.
landbouw.
teelt en
znw. vr. Landhuur, grondrente, erfpacht van land.
znw. m. Boerepummel.
jboorter, znw. m. Bewoner van het
platteland die het burgerrecht in eene stad had ver
-kregn.
Hetz. als 1 a n t r o e r e n.
znw. o. Het in een land(streek) geldendé recht; ook : het recht der bewoners van het
platteland; ten lantrechte liggen, beheerscht worden
door het landrecht (van land); ten 1. set/en, de voor.
schriften er van op iem. toepassen; te Utrecht: de
rechtbank, gespannen door den bisschop en zijne
mannen.
znw. m. i) De gewone rechter. 2)
rechter in zaken van landeigendom.
- meister, znw. m. Ambtenaar
belast met het bestuur der landsheerlijke inkomsten.
znw. m. Hetz. als 1 ants c n e c h t.
znw. m. Grootste grondeigenaar,
voornaamste ingeland.
znw. vr. De in een land(streek)
gebruikelijke roede; roede waarmee land gemeten
wordt.
zw: ww. intr. Aan land komen;
landen.
-rueringe, znw. vr. Stranding,

Lantmarke
Lantlnate
Lantn

Lantmeter,
Lantneringe,
Lantpacht,
Lantpol,
Lantporter,

Lantraken.
Lantrecht,

Lantrechter,
Lantrentmeester,
Lantri(d)der,
Lantrijcste,
Lantroede,
Lantroeren,
Lantroeringe,

LANTTELINGE.
het op het land (of strand) geworpen worden of
daarmede in aanraking komen ; 1. doen : a) op het
strand stooten. b) het aan land stappen, landing.
znw. m. Roof op den openbaren weg
of onrechtmatige inbezitneming van land?
bnw. Alom bekend (oostmnl.).
bnw. In ballingschap zijnde.
znw. vr. Ontruiming van land of
onroerend goed.
znw. vr. Uitspraak in geschillen over
grondeigendom, zeventuig.
znw. vr. vooral mv. Geschillen betreffende land- of grondeigendom ; de rechtsregelen
geldende voor - alle zaken het land betreffende (belastingen, onderhoud der wegen, watergangen enz.);
ook : eene boete voor overtreding der keuren op de
landzaken.
lansate, -se/c, znw. m. Ingezetene des
lands; de vrije bewoner van een land maar zonder
grondeigendom, cijnsboer of pachter.
znw. vr. Afkondiging van landsverkoop.
-schep, - schip, znw. o. en vr. i) Gewest, landstreek, provincie; landstreek ten opzichte
van de luchtsgesteldheid ; statenvergadering van een
gewest. 2) land, rijk. 3) geboorteland, vaderland;
dat salige l., het hemelsch vaderland.
lande -, - schede, znw. vr. Grensscheiding tusschen twee grondstukken; ook: tusschen
twee gemeenten of landstreken.
-scheder, znw. m. Landmeter.
znw. vr. Hetz. als 1 a n ts c hei d e.
- scheet, znw. o. Hetzelfde.
znw. m. Schepen in eene dorpsgemeente.
znw. vr. Recht van korentiencle,
schoofrecht.
znw. o. Verschillende lasten die op
het morgen worden omgeslagen.
-schult, znw. vr. Grondlasten, grondcijns.
-zede, znw. m. Landsgebruik; mv.,
de zeden en gebruiken des lands.
znw. o. Landszegel; ook: zegel van
een ambacht.
Zie l a n c s a m.
- einde, znw. m. -en o. Landsgrens,
landsgebied; ook: land.
Zie 1 a n t s a t e.
znw. vr. Grondlasten.
znw. o. Gebied.
Zie l a n t h e r e.
-sic, znw. vr. i) De naar het land toegekeerde zijde. 2) de landzijde, het platte land, tegenover „portside".
Zie 1 a n t-.
-hof,
znw. vr. Naam van het raadhuis
te Maastricht.
Zie bij l a n t.
znw. m. Naam waarbij iemand bij
ieder bekend is.
znw. vr. Landsgrens (oostmnl.).
znw. vr. en m. Een zoen of verzoening, het geheele land omvattende; verzoening met
het openbaar gezag, met het vaderland, van een
balling.
znw. vr. Landtaal.
znw. vr. Landweg, landpad.
znw. vr. Landtaal.
znw. vr. Openbare weg, de groote
weg.
znw. m. Hetz. als 1 a n t lop e r.
lams-, -sticke, -stuc, znw. o. Een
stuk inheemsch laken.
znw. vr. Het aantal akkers in eerre
dorpsgemeente.
Hetz. als 1 a n t n e r i n g e.

Lantroof,
Lantruchtieh,
Lantrnmieh,
Lantruminge,
Lantsage,
Lantsake,

Lantsate,

Lantsbodinge,
Lantschap,

Lantseheide,

Lantscheider,
Lantseheidin e,
— Lantsoheidingsbrief.
Lantscheit,
Lantschepen,
Lantsohoof,
Lantsehot,
Lantschout,
Lantsede,
Lantsegel,
Lantsem.
Lantsende,
Lantsete.
Lantsettinge,
Lantsgebiet,
Lantshere.
Lantside,

Lantscneeht,
Lantscrone,
Lantsleger.
Lantsnanle,
Lantsnede,
Lantsoene,

Lantsprake,
Lantstege,
Lantstonge,
Lantstrate,
Lantstriker,
Lantstucke,
Lanttale,
Lanttelinge.

-man.
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LANTTUUCH.

Lanttnneh , znw. o. Getuigenis in een geschil
over landeigendom, zeventuig.
Lantvast, bnw. Geheel op het land of strand
liggende, van aangespoelde voorwerpen.
Landveste, zuw. vr. Verankering van landhoofden en schoeiïngen.
Lantvinchtieh, bnw. Voortvluchtig ; ook vore vluchtich.
Laatvoet. Vgl. 1antroede.

Lantvoget, znw. m. Een met een bepaald ge-

zag over eene landstreek, ook : over het platte land,
bekleed persoon.

Lantvolc, folc, znw. o. De inwoners van een

land ; bewoners van het platteland.

Lantvorste, lam-, vorst, znw. m. Landsheer;
vrijheer, misschien ook : edelman.
Lantvrede, znw'. m. Algemeen vredegebod dat
een geheel gebied omvat.
Lantvrouwe, lams , znw. vr. i) Landvorstin. 2)
eene vrouw van het (platte)land, boerin.
Lantwaerts, -werts. Hetz. als 1 a n d e w a e r t (t e-).
Lantweeh, znw. m. Weg over of door land,
landweg.
Lantwere, -weer, znw. vr. i) Landsverdediging;
de vijandelijke aanval; ook: verdediging tegen het
buitenwater. 2) verdedigingswerken; ook: de ter
verdediging opgeroepen manschap; het dijkleger;
een verdedigingswerk tevens dienende tot grensschei-

-

Lare. Zie 1 a e r.

Laren, zw. ww. tr. Leeg maken; een schip, uit
-hozen.
Largier, znw. m. Zie 1 i g u r i u s.
Largier, -meester, znw. m. Hetz. als 1 a r

diermeester.
-

Lag„ bnw. Slap, mat, uitgeput ; o wi, o las ! helaas, eilaas!
Lasanus, bnw. Melaatsch. — Lasaru siec,

-siecte.

Lasch, bnw. Slap, los, zwak.
Lasohiser, znw. o. Een spijker tweemaal zoo
groot als de „bortspiker" ; dubbel l., van de dubbele
grootte daarvan.
Laschnagel, lassche-, znw. m. Spijker, lasch
-spijker.
Lase, Lasen . Zie 1 a ce.
Laser , bnw. Hetz. als Tas e r s c h. — Laserheit,

Laserich, Laserpine, Lasersocht, - schap.

Lagerla, lasarae, znw. vr. i) Melaatschheid. 2)
leprozenhuis ; ook lasariënhuus.

Lasersch, lasarsch, lasaers, -sars, -saris, bnw.
Melaatseh; ook malaetseh, ackersiee, jackers; en
utesetlich (16de eeuw).
Lasers, znw. m. Een melaatsche; ook lasersman,
-mensche, -waf.
Lassche, ach, lasse, las, znw. i) Een bepaalde
soort houtverbinding. 2) geer, schuine lap. 3) strik,
snoer

ding, barrière.

Lautweringe, znw. vr. Hetz. als 1 a n t were, i).

Lantwere, znw. o. i) Landbouw. 2) allerlei ver richtingen op het land. 3) inheemsch werk, van laken.
Lantwif, znw. vr. Boerin.
Lantwijn, znw. m. Landwijn (die Zuid- Neder-

land opleverde).

Lantwinne, w - -ene, znw. m. Landbouwer.
Lantwinnen, znw. o. Landbouw.
,

-

Lantwinner, winre, Hetz. als 1 a n t w i n n e.
-

Lantwinninge, znw. vr. i) Land-, akkerbouw.

2) de te veld staande oogst; bebouwd veld, landerijen. 3) van land in de bet. „geboortegrond ", de
vrijheid om ongedeerd in het land terug te keeren ;
ook: de uitkeering waardoor zij werd gekocht; 1.
doen, zijn land terugkrijgen; ook: zijn land verdedigen tegen een vijand. 4) een recht van overgang,
te voldoen aan den landheer bij verandering van erfpachter of cijnsman in geval van overlijden of verkoop.
Lantwise, znw. vr. Landsgebruik.
Laatwissel, znw. m. Ruiling van land.

Lantwrake, znw. m. Iemand zonder vast ver-

blijf, zwerveling.

Lang. Zie langes.

Lapaert, znw. m. Schooier, een in lappen of

lompen gekleed persoon.

Lapaten, znw. Stompbladige zuring of bitterblad.
Lapen , zw. ww. tr. Likken, slurpen, leppen.
Laper(e), znw. m. Lepper, slurper, drinker.
Lapidaer, znw. m. Bewerker van of koopman in
edele steenen; ook laj5idarjs.
Lapidaries, znw. m. Een boek over edele stee

hunne krachten.
-ne
Lappa, laai, znw. m. i) Lap, van goed, leer enz.;
een los stuk papier, klad, minuut; een lap grond.;
verklw. lajtjekijn, lçb^erkijn, lad ietiaen (noordpoll.).
2) deel van de wapenrusting, waarschijnlijk hetzelfde
als a r m s c h e n e, 2). 3) een lap stof aan den helm
die hoofd en hals beschermde tegen de zon.
Lap p en, zw. ww. tr. Lappen, opknappen, linnen goed, boeken, schoenen; iem. opknappen door geneesmiddelen. — Lapper .
Lappinge, znw. vr. Opknapping, het aanbrengen van herstellingen, ook van houtwerk, b.v. bruggen.
Laps, znw. m. Verloop, bi lafs van tide.
Lard, laerd, znw. Spek, varkensvleesch.
Lardeersel, znw. o. Lardeerspek. — Larderen .
Lardier, laerdier, znw. o. Bewaarplaats van varkensvleesch; vleeschkelder, -huis. —
-

ter, ook largier, largiernzeesíer.

Lardierniees

(?).

Lasschen, zw. ww. intr. Verslappen, verzwakken, minder worden. Vgl. 1 a s c h, bnw.

Lasschen, zw. ww. tr. Een „lasch" (znw.) aanbrengen, samenvoegen, - koppelen, verbinden.
znw. vr. Verbinding, voeg.
Last, laste, znw m., vr. en o. z) Last, vracht, al
wat zwaar is of (op) iem. of iets drukt; enen iet ie
laste leggen, iem. iets te dragen geven; hetgeen een
mensch draagt of in het gemoed heeft, ook van iets
niet lrukkends; 1. van minnen; de aan een boom
hangende vruchten; 1. dragen, met vruchten geladen
zijn; ook: van veel gewicht zijn, veel beteekenen.
2) taak, plicht, zorg, verplichting; 1. nemen, op zich
nemen; burgerplicht, ambtsplicht. 3) opdracht, last,
mandaat; betrekking, functie; dwingend advies vin
eene hoogere rechtbank aan een lagere. 4) hetgeen
iem. drukt of onaangenaam is, moeite, last, verdriet,
verd ri etelijkheden. 5) beschuldiging of schuld die op
iemand rust. 6) aan iets bestede moeite, inspanning.
7) een gewicht en inhoudsmaat, van koren, visch,
turf, steen, boter, honing, spek enz., ook: van natte
waren; inhoudsmaat van schepen.

Lasschinge,

Lastage, -aedse, -aedze, znw. vr. i) Ballast. 2)
laad- en losplaats van schepen.
Lastageboot, znw. vr. Een schuit voor laden
en lossen gebruikt (?).
Lastaan, - aedsen, zw. ww. tr. Ballasten.
Lastelic, bnw. i) Zwaar. 2) lastig, bezwarend,
tot last zijnde; schandelijk voor iem.; enen (dat.)
1. sin: a) iem. zwaar vallen. b) iem. lastig vallen.
Lastelike, bijw. i) Met moeite, moeilijk. 2) op
eene voor iem. bezwarende of schandelijke wijze.
Lasteloos, last-, bnw. Vrij van rechtsvervolging.
Lasten, laste, znw. Eene soort bontwerk.
Lasten, zw. ww. tr. — I. Trans. i) Beladen,
laden, bevrachten, vullen; deelw. gelast, bezield, vervuld, met minnen, met sonden g. 2) iem. bezwaren,
hem een last opleggen; iem. bezwaren met eene
aanklacht. 3) aan iem. lasten of verplichtingen, ook
belastingen, opleggen. 4) iem. overlast aandoen. 5)
iem. een last of opdracht geven, iem. iets belasten.
— II. Wederk. i) Zich belasten met iets, zich moeite
voor iets geven. 2) zich verbinden, zich verplichten
tot iets.
Laster, znw. m. Hetz. woord als l a c h t e r. i)
Schande als toestand, gekrenkte eer. 2) schande als
bejegening, smaad, hoon. 3) schandvlek, een voorwerp van beschimping.
Lasteren, lastren, zw. ww. tr. Schandvlekken,
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LASTERLIJC.

te schande maken ; afkeuren, berispen ; enen dijc l.,
afkeuren (zie 1 a k e n) ; wederk., hein l., zijn eigen
gedrag afkeuren, zich beschuldigen.
LasterUic, les/er., bnw. Schandelijk voor iemand.
-- Lasterlike, bijw.
Lastgelt, znw. o. Belasting op de schepen naar
gelang van het aantal lasten.
Lastich, leslich, bnw. i) Zwaar, een zeker gewicht hebbende: a) zwaar, hevig. b) koppig, bezwarend, van wijn. c) deftig, ernstig. 2) met moeite gepaard gaande, bezwarend, lastig; enen 1. sin, vallen.

— Lasticheit.
Lastinge l znw. m. i) Geldelijke lasten. 2) be-

schuldiging. 3) last of bevel der overheid. 4) belas
-tingof
bezwaring van gevangenen.
Lasttale, lastale, znw. vr. Het aantal lasten dat
een schip inhoudt.
Lastwagen, znw. m. Vrachtwagen.
Lasurijn, -en, bnw. Azuren, hemelsblauw.
Lasuur, -uyr, -zeer, -oer, znw. ó. Het blauw,
hemelsblauw ; vooral in de wapenkunde.
Lat, bnw. Traag, mat, lui, lusteloos.
Lat, znw. m. Hetz. als 1 a e t , znw. m.
Late, znw. vr. Onachtzaamheid, nalatigheid (i6de
eeuw).
Late, znw. vr. Het loslaten, van jachthonden.
Late, znw. m. Zie 1 a e t, znw. m.
Late, lael, bnw. Laat ; later ; latest, hest, lest;
bijw., laat.
Latelbloet, znw. o. Door aderlating afgetapt
bloed.
Lateltijt, znw. vr. en m. Geschikte tijd voor eene
aderlating, laattijd.
Laten, st. ww. — I. Trans. i) Laten, maken dat
iem. in een zekeren toestand blijft of komt; enen
levende t.; enen 1. voor dat hi is, iemand in zijne
waarde laten; enen quite ende vri l., iem. van rechts.
vervolging ontslaan; enen iet quite l., iem. iets
kwijtschelden. 2) met een ander ww. (ook met te),
laten, doen; laten staen, daarlaten. 3) van zich laten,
Bane stof, een geluid; sine orine l., snenigen traen 1.,
die scelle l., de bel doen hooren of luiden; bloei l.,
bloed storten, verliezen; zie bij 13). 4) iem. ongemoeid laten, zijn gang laten gaan; iem. met rust
laten; iets laten blijven waar het is. 5) van zich
laten gaan: a) iem. ontslaan uit zijn dienst: b) loslaten, ook: een tot de jacht afgerichten vogel. 6)
van de hand doen, eene zaak; afzetten, een koopwaar. 7) iets aan iemand laten: a) iem. iets laten
houden. b) iem. de beschikking over iets laten. c)
iem. opdragen, een leen. 8) overlaten, overig laten,
niet gebruiken. 9) nalaten, achterlaten, iem., iets.
io) nalaten, laten, niet doen; niet meer doen, met
iets niet voortgaan, het staken; sin kernen 1.; die
sonne laet haer schinen. ii) laten, verlaten; alleen
laten, in den steek laten; iem. laten loopen, niet
meer van iem. willen weten; God, verzaken, verloochenen; iets laten varen; van iets afstand doen.
12) toelaten, toestaan, gedoogen; niet laten, beletten;
ook met eene onbep. wijs: a) toelaten, gedoogen. b)
veroorzaken, doen; ook in het pass., daeroj was hi
(ge)laten gaen; met een dat. die in 't ndl. door „door"
moet worden weergegeven: God helse (de Joden)
geeselen den Ammoriten. 13) tappen; bloei laten (ter
aderen), aderlaten, ook: zich zelf aderlaten en: gelaten worden (zie bij 4). — II. Wederk. i) Zich
houden, zich gedragen. 2) zich verloochenen, zich
onderwerpen aan Gods wil; hem Gode, onder Gode
1.; zich onderwerpen, in iets berusten, het er niet
bij laten (met eene ontk.) ; als znw., zelfverloochening; deelw. gelaten als bnw. 3) zich verlaten op.
4) zich tot iets zetten, iets over zich verkrijgen. —
III. Intr. z) Er uit zien, zich vertoonen, een zeker
uiterlijk hebben. 2) zich houden, eene zekere houding
aannemen. 3) zich gedragen, zich voordoen. 4) het
feet, het staat, past, van kleeding, manieren, gedragingen. 5) zich aanstellen, misbaar maken, te keer
gaan. 6) loslaten, los gaan. -- IV. Hulpw. In den

LECHGAERDE.
imperatief, ter omschrijving van den adhortatie
loet ons vechten; ook reeds laten wi; laten wi in

Gods geleide varen ; laten wi ons cronen mit rosen.

Later , znw. m. Hetz. als b l o e t l a t e r; vr.

latersse, latigge.

Later, znw. Vadem.
Latheit, laet-, znw. vr. Slapheid, traagheid.
Latjjri, znw. o. i) Latijn. 2) eene voor oningewijden onverstaanbare taal ; eene geheime taal ; dieventaal; onbegrijpelijke of duistere woorden; de taal
der dieren.
Latijn, latijnsch, bnw. Latijnsch.
Latineerre, -ere, znw. m. Tolk.
Latinge , znw. vr. i) Opdracht van een goed;
leninge einde l., de paarden, gereedschappen enz.,
die den aankomenden pachter tegen „prisie" (taxatie)
worden overgelaten. 2) aderlating.
Latiser, znw. o. Eene bepaalde soort van spijkers, latspijker ; ook latnagel.
Latoen, Zetoen, lettoen, znw. o. Geelkoper, mes sing, latoen. — Latoenijn , - en.
Latrine, znw. vr. Bestekamer, beerput.
Latrine. Zie lectrine.
Latsure, znw. vr. Strik.
Latte, lat, znw. vr. i) Lat. 2) daklat, panlat. —
Latten, van latten voorzien, een dak.
Latuarie. Zie 1 a c t u a r i e.
Latuke, znw. vr.; wilde l., veldsla.
Latuwe, lattuwe, la/u, znw. vr. Latuw. — La-

tuwensaet.
Lau, -heit, -like. Zie 1 a e u enz.
Laumaent, znw. vr. en m. Louwmaand.
Laurijn, bnw. 'Olie l., laurierolie.
LauweII tr. Zie louwen.
Lauwen, intr. Zie 1 a e u w e n.
Lauwer, Lauer, znw. m. Laurier; lauwertak. -Lauwerboom, -blat.
Lauwerbacke, znw. vr. Laurierbes. — Lauwer
-bes.
-bes,
Lavament, znw. o. Een middel, waarmede men
een lichaamsdeel wascht; ook lavatie.
Lave, znw. vr. Lafenis, verkwikking, troost.
Laveye, znw.; ter 1. gaen, gaan slenteren; ook

laveyen, ww.

Lavel, znw. Kruik. Hetz. als level.
Laven, zw. ww. tr. i) Laven, verkwikken, vooral
met spijs en drank. 2) sterken, troosten. 3) door.
trekken, doorweeken.
Lavender, znw. vr. Lavendel. — Lavendel
stoel, de struik.
-bloem,
Lavendier, -gier, znw. m. Waschmeester. — vr.
lavendierigge, lavendierster; lavengierster, lavenier-

ster.

Lavenisse, .fen-, laefn-, laefen-, znw. vr. i)
Verfrissching, opkweeking, verkwikking; een ver
2) troost, opbeuring; geestelijke-kwiendra.
troost, troost voor de ziel. 3) kwijtschelding van straf.
Laveren, -eeren, zw. ww. intr. Laveeren, van
een schip; ook: zeilen, met een onvasten gang loopen,
van beschonkenen; si laveren die straten over als
een sci16 dat laveert.

Lavetse. Zie l e v e s t o c.
Lavinge, znw. vr. Lafenis, verkwikking.
Lavoor, lavoir, znw. o. Waschbekken, -kom;

badkuip.

Lavure, -eure, znw. vr. Wassching.
Laweit. Zie laeuheit.
Lawerke. Zie leewerike.
Laweit. Hetz. als a w e i t.
Laxeren, zw. ww. tr. Den stoelgang bevorderen.
Leael, ligel, bnw. Hetz. als 1 o y a e 1.
Lebbe, znw. Onderlip (oostmnl.).
Lebber libbe, lib, hij', znw. vr. Stremsel.
Lech, leg, znw. m. Schoofrecht (?).
Lechame. Zie lichame.
Lechambacht, znw. o. Tapijtweversgild.
Leehgaerde, leg/I-, -garde, -gerde, znw. vr. Teen

die voor het maken van daken gebruikt wordt.

LECHGELT.

LEENBINT.

Lechgelt, leg-, znw. o. i) Plok, strijkgeld. 2)
hetz. als lechpenninc.
Lechpennine, znw. m. Rekenpenning.
Lechsehat, leg-,. lec-, lex-, znw. m. Aandeel uit
de opbrengst van uitgedolven moer of darink, te
betalen aan den landsheer of andere rechthebbenden, waarschijnlijk als afkoop van turftiend.

van land, onbebouwd. 6) vergeefsch, vruchteloos,
nietig. 7) onbeduidend, ijdel. 8) ruim, onbezet, van
plaats ; ledich maken, ontruimen (oostmnl.)
Ledichgaen, znw. o. Ledigheid, werkloosheid.
Ledichganger, leech-, znw. m. i) Leeglooper.
2) een niet - werkend lid van een gild. 3) hetz. als

Lecht, Lechten . Zie licht, lichten.
Lechter . Hetz. als l a c h t e r.
Lechwere, -warc, znw. o. Tapijtwerk. — Lechwerken, -werker, lech(werkers)ambacht, het
gild der tapijtwevers, Lechwever .
Lede , leide, lee, znw. vr. i) Onaangename stem-

ming, vijandige gezindheid. 2) leed, verdriet, zoowel
het leed dat men ondervindt (als toestand), als leed
dat men iemand aandoet (als -bejegening).
Lede, leede, leide, znw. vr. Waterloop, watergang; wetering, afvoerkanaal.
Lede. Zie 1 a d e (bi lievere.).
Lede, znw. vr. i) Lid, gewricht; uier lede. 2)
scharnier.
Lede, leide, bijw. Op eene onaangename wijze;
lede doen, pijn doen, zeer doen; verdriet aandoen; -

benadeelen ; comp. leder, leider.

Lede . Zie 1 i e d e.
Ledegans, bnw . Gezond van lijf en leden.
Ledecant, lidecant, znw. o. Ledikant.
Ledecruut , znw. o. IJzerkruid.
Ledelam, leden -, bnw. Het gebruik van een of

meer zijner leden missende.
Ledeljj c. Zie Ie l ij c.
Ledel i$e. Hetz. als l e d i c h l i k e.
Ledemate . Zie l i t m ate.
Leden . Zie leiden.

lieve leiden.

Ledequetsinge, znw. vr. Verminking.

Leder, lader, leer, znw. o. Leder, leer; Le.der -

en.

Leder . Zie leider.

Leder, leer. Zie l ad e r e.

Leder

1edichman.

Ledichganc, ruw. m. i) Lediggang. z) werkstaking ; verbod om te werken. 3) het niet bekleeden
van een door de stad bezoldigd ambt, het niet uitoefenen van het eene of andere bedrijf.
Ledicheit, ledech-, leech-, znw. vr. i) Werkeloosheid, ledigheid. 2) ijdelheid, tijdverbeuzelen.
Ledichltjc, bnw. Vrij, door niemand belemmerd,
van bezit.
Lediehlike, bijw . i) Onbelemmerd; op eene vol
wijze, geheel en al. 2) in ledigheid, zonder-komen
iets uit te voeren.

Lediehman, znw. m. Term in het leenrecht. Een
van anderen vrij leenman, die zijn heer tot krijgsdienst en bijstand verplicht was.

Ledigen, -egen, zw. ww. — I. Trans. r) Vrijmaken, bevelden. 2) lossen, een pand. 3) ruimen,
wegdoen (oostmnl.). — II Wederk. i) Zich vrijmaken, zich ontdoen ; zich verheffen boven het stof
(myst.). 2) met te, gelegenheid hebben voor.
Lediginge, znw . vr. Bevrijding, verlossing.
Lee, znw. Heuvel (in ,,Heiligerlee").
Leech . Zie l e d i c h en lage.
Leedsdiep. Zie 1 e e t s d i e p.
Leefachtich, bnw. Levend, leven hebbende. Vgl. 1 i v i c h.
Leefdaeh, leve , znw. m. Levenstijd.
Leeftocht, - toocht, - tucht, znw. vr. Leeftocht,
levensonderhoud; het leven, levenstijd; hetz. als 1 ij ft o c h t, vruchtgebruik. — Leeftochter .
Leec, bnw. Niet geestelijk, leeke.. a) onbeschaafd,
ongeleerd, onontwikkeld.
Leee , leic, znw. m. i) Leek, niet - geestelijke. 2)
een onkundige in het eene of andere vak van we-

Leden, leeden, leiden, zw. ww. — I. Intr. i)
Aan iemand onaangenaam zijn, leed doen; iets tegen iets hebben (met veranderd ondw.). 2) leed
ondervinden. — II. Trans. i) Deren, leed aandoen;
iem. haten, een afkeer van iemand hebben. 2) gehaat maken; in haat doen verkeeren; des anders
bereider, - touwer, - snider; lederijn,
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comp. Zie lede.

Leder poom. Zie l a d e r b o o m.
Lederen, leideren, zw. ww. intr. Minder dan

vroeger deelen in iemands gunst.

Lederhose, znw. m. Lederen broek. Zie leers e.
Ledermarsse, -merse, znw. vr. Lederwaar.
Ledersmout, znw. o. Vet noodig voor de leder.

bereiding.
Ledewise, bijw. Lid voor lid, bij gedeelten; ge

-deltijk.
Ledleh, -ecu, bnw. — I. Van personen. i) Vrij,
onbelemmerd, ongehinderd; met van of een gen.,
vrij van; 1. sin, bevallen of verlost zijn; enen 1.
houden, in iemands onderhoud voorzien. 2) zonder
werk, ledig: a) werkeloos, niets doende uit vrije verkiezing ; 1. sin, 1. geen, 1. rinnen, leegloopen. b)
zonder werk zijnde, werkloos; 1. man, liede; ook
ledichman; ambteloos burger, rentenier. 3) van eene
vrouw: a) ongehuwd. b) licht; 1. waf, lichtekooi.
4) zich onttrekkende aan, zich vrij houdende van

iets; 1. steen, zich niet met iets inlaten, ergens niet
van willen weten. 5) vrij van hoorigheid. — II. Van
zaken. i) Vrij, van lasten; vrij, door niets ingenomen, van den tijd; ledige doch : a) een dag waarop
de tegenpartij niet in rechte verschijnt. b) rustdag,
vierdag. 2) onbevangen, boven het aardsche verheven; met ledig..n gemoede. 3) vrij, ter beschikking
staande; 1. huus, hetz. als open huus, huis van
een leenman, dat door den leenheer ook tegen zijne
vijanden mocht worden gebruikt; van leengoederen,
ter vrije beschikking staande. 4) zonder berijder,
van een paard. 5) waaraan niets gedaan is of wordt;

tenschap.
Leec , znw. m. Lied.

Leecbroeder., znw. m. Kloosterbroeder die de
monniken bedient, een niet geordende monnik.
Leecman, znw. m. Hetz.

als

1 e e c, znw., i). —

Leec9olc, de leeken.
Leelijc, leellijc, Zie 1 e 1 ij e.
Leem, leme, leien, hem, znw. o. Leem, klei. —

Leemachtich.
Leemachtich, bnw. Gratig, van visch.
Leemde, lem(^)de. Hetz. als l e e m t e.
Leemde deelw. Verminkt, gebrekkig. Zie 1 e men.
Leemplacken, liens-, zw. ww. intr. Met leem

bestrijken.

Leemplacker, znw. m. Leemer, hij die muren
en daken met leem bestrijkt.
Leemte, liemte, lem(h)te, znw. vr. i) Lichaamsgebrek; ziekelijke toestand, ziekte. 2) zedelijk gebrek. 3) verlamming, het onbruikbaar zijn van een
lid van het lichaam, verminking.
Leen, lien, znw. o. en m. i) Een door den heer
(leenheer) aan een ander (leenman) verleend of teil
gebruike afgestaan grondstuk, tegen hulde en „manschap" en van de rechten der hooge heerlijkheid;
opbrengsten van onroerende, ook: geestelijke, goederen, waarvan aan iem. het genot wordt verzekerd;
eigen ende l., allodiaal en feodaal goed; man van
lene, leenman; mansman van leve, achterleenman;
te lene ontfaen, houden, in leen; tot wederopzeggens toe; sin leen houden van, om iem. of iets ge
als houden van. 2) ambt, bediening; be--ven,htz.
voegdheid; post; recht van tolheffing. 3) macht, ver
bezit, bezitting; die hemelsche l., de hemel -mogen;
-sche
gelukzaligheid; gave, gift; lot, toestand.
Leenachtich, bnw. Tot een leen of het leen-

recht behoorende.

Leenacker, znw. m. Een akker in leen bezeten.
Leenbint . Zie l e n e m e n t.
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Leenboes -buec, znw. o. en m. Register van
leenen ; een klein leenhof.
Leenboort, znw. m. en o. Leuning.
Leenbrief, znw. m. Brief van beleening, leenakte.
Leendrager, znw. m. Leenman.
Leenset, znw. m. Eed van trouw, waartoe de
leenman jegens den leenheer verplicht was, leeneed.
Leenerfname, -erve, znw. m. Leenvolger, opvolger in een leen.
Leengedinge n -gedinc, znw. o. Overeenkomst
over een leen.
Leengoot, lien-, .guel, znw. o. Leengoed, leen.
Leenhere, lien-, -heer, znw. m. Leenheer.
Leenhof, znw. m. Y) Gerechtshof in leenzaken. 2)
hofstede. — ILeenhoveboec, register. der „leenhoven".
Leenhorich, bnw. Leenroerig.
Leenhouder, znw. m. Leenman; vr. leenhoudige (vla.).
Leenoneeht, znw. m. i) Leenman. 2) tolbeambte;
Leenenechtgelt, inkomend recht op het Zwin.
Leenman, znw. m. Leenman; mv. leenmanne,

leenliede (-lude).

Leenre. Zie lener.
Leenrecht, znw. o. i) Het in leenzaken geldende

recht.

leengerecht, rechtbank in leenzaken; leen
rechten en bevoegdheden van leenheer-rechtda.3)
en leenman.
Leenroerieh, -ruerich, bnw. Leenroerig, van een
leenheer afkomstig en afhangende.
Leensch, bnw. Als leen, feodaal; in leenscher
ware, were, bezit als leen.
Leenschap, znw. o. en vr. i) Beleening. 2) leen.
Leenschepen, znw. m. Schepen in een ,,leenhof".
Leenschriver, znw. m. Griffier van een-„leenhof '.
Leensel, znw. o. Stut, steun.
Leensinninge, znw. vr. Verzoek om met een goed
beleend te worden (oostmnl.).
Leensleen, znw. o. Achterleen.
Leenstoel, znw. m. Leunstoel.
Leenvinder, znw. m. Ambtenaar bij een leenhof, belast met het opsporen van verzwegen en ver
-duisterlnm
dagvaardingen.
Leenvolger, znw. m. Opvolger in een leen, leenerfgenaam; vr, leenvolchsier.
Leenwachter, znw. m. Leenman.
Leenware, lien-, -were, -waerde, znw. vr. en m.
Het bezitten van iets als leenman.
Leenwisinge, znw. vr. Aanwijzing van een leenheer.
Loep, bnw. i) Schuinsch. 2) slecht van gehalte, ellendig. 3) gevat, sluw, bijdehand; leehaert (16de eeuw).
Leep, bnw. Leep, van de oogen, druipoogig,
leepoogig. -- Leepheit.
Leer. Zie l e r e en l e r e r.
Leer. Zie ladere en leder.
Leerhuus, znw. o. School.
Leerj aer, znw. o. Leerjaar.
Leerjonge, -jongen, nw. m. Leerling, leerjongen (16de eeuw).
Leerkint, znw. o. Leerling. — Leerkintsgelt.
Leercnape, -onecht. Hetz. als 1 e e r j o n g e n.
Leerl ij s, bnw. i) Act., leerzaam, vatbaar. 2) Pass.,
leerzaam, waarvan of waaruit men leeren kan; leerrijk.
Leerlias, lere-, znw. m. Leerling, leerjongen;
ook lerinc. — Leerlineschap.
Leermaget, -rnaecht, -meget, -meecht, znw. vr.
Vrouwelijke leerling.
Leermeester, -meister, znw. m. Leermeester.
Leernen, .lerenen, zw. ww. intr. Leeren, zich
laten onderwijzen; misschien ook: onderwijzen.
Leernisse n znw. vr. Leering, onderrichting.
Leerre. Zie l e r e r.
Leersam, bnw. Geschikt om te leeren, vatbaar.
2)

-- Leersamheit.

Leerse, laerse, terse, leersse, znw. vr. Uit 1 e d e r.
(h o) s e. Lederen beenbekleeding, laars; verklw.

lrer skijnr, -ken.
-
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Leerstal, znw. o. Leertijd, leerjaren.
Leerster, znw. vr. Leermeesteres.
Lees -. Zie Ie s e-.
Leesehap. Zie l e i t s c h a p.
Leesche. Zie lies c h e.
Leosster, leester, znw. vr. Voorlezeres.
Leest, leist, znw. m. Model, vorm; vorm van den

voet.

Leeste, leiste, leest, znw. m. en vr. Het inliggen,
in gijzeling liggen (oostmnl.). Vgl. i n 1 e e sten.
Leesten, leisten, zw. ww. — I. Trans. i) Iets
nakomen, gestand doen; ene bede l., aan een verzoek voldoen; enen lust l., een lust inwilligen; enen
dach l., eene conferentie houden. 2) tot stand brengen ; ene historie l., een geschiedboek of roman
schrijven, voltooien. 3) verzamelen, bijeenbrengen.
— II. Intr. i) Ergens „inliggen” (2) of „inleesten".
2) blijven staan, stilhouden, stilstaan.
Lesster, leisier, znw. m. Hij die „inligt" of in
gijzeling ligt.
Leestéren, leistéren, -eeren, zw. ww. tr. Tot
stand brengen ; wat ic 1. mach, met alle macht, uit
alle kracht, naar iemands beste vermogen.
Leestinge, leistinge, znw. vr. i) Het volbrengen
van eene verplichting, eene belofte. 2) het in gijzeling liggen of „inliggen" (2); verbintenis tot ,,leesting".
Leestmaker, znw. m. Leestenmaker.
Lest (leit), bnw. i) Onaangenaam, hatelijk; ver
afschuwelijk; dat leetste kin!, waarvan men-wenscht,
het minst houdt; gehaat, geminacht ; met den dat.
onaangenaam voor iemand, een oorzaak van leed gevoel of spijt voor iemand zijnde; het is mi feet;
leef hebben, haten, een afkeer hebben van, het land
hebben aan; enen 1. gewinnen, haat tegen iemand
opvatten. 2) treurig, droevig.
Lest, leit, znw. o. i) Leed, subjectief; onaangename of treurige toestand; verdriet, kwaad, leed dat
men ondervindt; maect van uwen lieve niet u leef,
van uw geluk niet uw ongeluk; ten lede, tot iemands
ongeluk of verdriet. 2) leed, objectief; kwaad of
leed iemand aangedaan, met daden en woorden; te
lede enes, om iemand te grieven. 3) leed, als feit
gedacht; ramp, nadeel, ongemak; een loet, een ongeluk, ongeval; schuld; lichamelijk ongemak, ziekte;
zedelijk kwaad, zonde.
Leetgetal, bnw. Gehaat (16de eeuw).
Leetsam, bnw. Moeite aandoende, hatelijk, lastig (met een datief).
Leetsohap, leit-, znw. o. en vr. Leedgevoel, leedwezen, spijt, berouw; walging, weerzin.
Leetsdiep, leeds-, bnw. Een vingerlid diep.
Leetsin, znw. o. Leedwezen; ook leetwesen,
- wesinge.

Leetverdrijf, leit-, znw. vr. Afleiding; ook van
een echtgenoot gezegd, troost.
Leenwe l leuwe, leve, leeu, lou, znw. m. i) Leeuw;
Leeuwenhaer l -Warer, oppasser van leeuwen,
Leeuwinne. 2) naam van gouden munten. — Leeuwenhalve, halve leeuw. -- Verklw. leeukijn.
LeeWerike, leewerke, liewerke, lawerke, leeuwe-

ric, znw. vr. Leeuwerik. — Verklw. leuwercxken.

Left, lefter. Zie 1 u c h t, bnw.
Logast, znw. m. Gezant, vooral: van den paus.
Legel, legelen. Zie 1 a gel.
Legel ; znw. m. Verblijfplaats; (hoofd)kwartier.
Legeljjc, bnw..Geschikt gelegen (drent.).
Legen. Zie leggen en lagen.
Legende znw. vr. De voorlezing van een ge-

deelte uit de Heilige Schrift of uit de levens der
heiligen; een boek met heiligenlevens; het verhaal
of de verhalen die aangaande één heilige in omloop
waren; het verhaal of de geschiedenis van een persoon uit de oudheid.
Legenheit, legent-, znw. vr.. Gelegenheid: a)
ligging. b) toestand.
Legenisse, znw. vr. Stand, toestand.
Leger, znw. o. en m. r) Ligging, het liggen of ge-
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legen zijn ; te landes l-e ende te mannes levene,
(zie 1 a n t). 2) belegering. 3) plaats waar men ligt
of gelegen (gelegerd) is. a) leger, legerstede; rustplaats na den dood. b) leger van dieren. c) leger
gewapenden. d) het gelegerd zijn aan-platsvn
een dijk, dijkleger. 4) beschrijving van vaste goede.
ren ; een daarvan gehouden register, legger; ook

brengen, aanbrengen, brengen ; geleit comen, gebracht
worden; enen utewaert l., iem. leiden ter terechtstelling ; met, vore hem l., meenemen ; met een Wagen ergens brengen; water, in eene zekere richting
leiden. 2) in rechtstermen; enen 1. in iet, iem. in
het bezit van iets stellen ; getugen l., voorbrengen.
3) brengen in een zekeren toestand; leiden, aanvoeren ; aan de praat houden naar zijne hand zetten; om den tuin leiden. 4) leiden, regelen; orloge l.,
oorlog voeren; inrichten; zijne woorden naar een
bepaald doel inrichten; richten, wenden; in een bepaalden zin opvatten, woorden. 5) verwijzen naar
een anderen rechter. 6) leiden, doorbrengen, den
tijd, het leven; zijn voedsel zoeken of vinden, van
dieren. — H. Wederk. Hein 1. met, zich ophouden
of afgeven met.
Leider. Zie l a d e r e.
Leider, .. leder, leeder, znw. m. Geleider, gids;
die ogen sin leiders ter herten; aanvoerder; vr. lez-

legerboec.

Legerachtich, bnw. Een tijd lang ergens vertoevende of verblijf houdende.
Legerdaeh, znw. m. Dag waarop dijkleger gehouden werd.
Legeren, zw. ww. — I. Trans. i) Legeren, doen
liggen ; die bussen l., het geschut stellen. 2) regis.
treeren (?). — II. Intr. Verblijven, vertoeven; eene
legerplaats opslaan.
Legerstede, -stat, znw. vr. i) Verblijfplaats. 2)
grafstede.
Leggaerde. Zie 1 e c h g a e r d e.
Lege, znw. vr. Legplaats, bergplaats; leger van
een dier.
Leggecone, znw. vr. Turfvlijster.
Leggeit. Zie 1echge1t.
Leggen, lecgen, legen (zeldzaam), leigen, zw. ww.
tr. -- A. Met eene zaak als obj. i) Leggen, doen
liggen; begraven. 2) stellen, plaatsen. 3) zetten, vaststellen, bepalen; enen lack van rechte 1.; een caj5ittel 1. 4) besteden, gebruiken, te koste leggen;
aanwenden, besteden; sin aen iet l., zijne aandacht
aan iets wijden ;zijne zinnen op iets zetten; sine sinne
1. aen, zijn gemoed stellen onder (iemands macht).
5) met ok, toeschrijven aan, op rekening stellen van;
te laste leggen. 6) met jegen, vergelijken. 7) te boek
stellen. 8) maken, vervaardigen. 9) rekenen, eene
rekening opmaken. zo) neerleggen, staken. -- B.
Met een levend wezen als object. i) Leggen; gevangen zetten; ook in enen kerker, iem. doen ,,leesten" of „inleggen" (2); heffen ende l., (een zieke)
oppassen; onsen Here heffen ende l., de hostie in
de hoogte heffen en doen dalen. 2) in rechtsuitdrukkingen; enen wetteloos, vredeloos l., iemand stellen buiten
de wet, den vrede; enen te wette l., iemand in rechte
betrekken; met in, iem. betrekken in, aanklagen
wegens; een geslagen man l., het aandeel bepalen
dat elk der bloedverwantenkringen van den dood
weergeld zal hebben te betalen. 4)-slagerinht
vergelijken, gelijkstellen. — II. Intr. Leggen na,
strikken spannen, er op uit zijn (eig. lagen leggen)
om iets (een dier) te vangen; na Zeewerken 1. —
Legger, vogelvanger.
eggen, zw. ww. intr. Liggen; begraven wor
den; in gevangenschap liggen.
Legger, znw. m. Legger, register.
Legger, znw. m. De onderste der beide molen.
steenen, ligger.
Legger, znw. m. Dijkverzorger, gecommitteerde
tot de dijkszaken.
Leggeschat. Zie lechs chat.
Legginge, znw. vr. Het deponeeren van eene
zekere som gelds.
Legieren, zw. ww. tr. Goud met zilver of koper,
zilver met andere metan vermengen.
Legioen, znw. vr. en o. Legioen.
Legiste, znw. m. Wet-, rechtsgeleerde.
Legitime, bnw. Wettig, wettelijk; als znw., legitieme portie.
Lei, ley, bnw. Lui. — Leyaert, Leien, luieren;
Leifaes, luiaard (16de eeuw).
Leidac, znw. o. Leien dak.
Leide. Zie led e. — Leidebeke, afleidingsbeek.
Leido, Lei. Zie le y e.
Leidecker. Zie 1 e y e.
Leidegatte, leidgat. Hetz. als leid ewe c h.
Leidegrave, lei-, znw. m. Hoofdsloot, waterleiding, ook: leidegracht.
Leideman, lei-. Hetz. als 1 e i t s m a n.
Leiden, leden, leeden, zw. ww. — I. Trans. i)
Leiden, voeren, ergens brengen; geleit bringen, mee0

-
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derinne, leiderse.
Leider, leder, leyer, tusschenw. Helaas.

Leidesage, - sterre. Zie 1 e i t-.
Leidewech, lei-, znw. m. Een rijweg van een

bepaalde breedte voor het vervoer van graan door
het land.
Leidjjc, znw. m. Dijk aangelegd om water af te
leiden of te keeren.
Leidinge s ledinge, znw. vr. i) Leiding, bestuur.
2) gerechtelijke inbeslagneming; ook: hetgeen daar.
voor wordt betaald.
Leye, lei, lai, leide, znw. vr. Lei; een lei of leisteen voor daken gebruikt; schrijflei. — Leidac,

leyen- ; leideeker, leyen- ; leinagel.
Lege, lei, znw. vr. Zang, lied; zangwijze; mis-

schien ook: blijdschap, genoegen.
Leye, lei, leide, znw. vr. Soort; alre-, meniger-,
elker-, geenre-, ander-, drierleye e. a.
Leye, lei, znw. m. Leek. — Leyebroeder.
Leigracht, -grave. Zie leide-.
Leim, leimen, leimde. Zie 1 e e m enz.
Leine, lens, znw. Verzachting van leed, troost.
Leinwort, znw. Naam van eene biersoort.
Leise, lese, znw. vr. Spoor.
Leise, leisen, leisene, znw. vr. en o. Een, meestal kerkelijke, beurtzang, waarin ééne stem door alle
stemmen worden afgewisseld.
Leisse, leire, znw. vr. Koppe]riem, leiband.
Leist, leisten enz. Zie 1 e e s t.
Leisteen, znw. m. Rots, rotssteen.
Leit. Zie l e e t.
Leithont, leide-, leits-, znw. m. Jachthond, speur-

hond.

Leitierboom, latier-, lantier-, litier-, znw. m.
Stalboom, boom in den stal tusschen de paarden.
Leitsage, leide-, leet-, znw.. m. Gids; loods. —
Leitsagegelt, loodsgeld.
Leitsehap. Zie l e e t s c h a p.
Leitschap, lee-, le-, znw. o. Gehucht, buurtschap.
Leitsman, leets-, znw. m. Leidsman, gids; bestuurder, meester.
Leitster, leid-, znw. vr. Leidster, geleidster; ook
leitsvrouwe, leitswijf, leitsterse.
Leitsterre, leide-, leef-, znw. vr. Poolster, noord.

ster; ook van Maria.
Leittoge, leef-, znw. m. Legeraanvoerder; stuurman, voerman.
Lee, lac, bnw. Lek, water doorlatende. — Leo,
lecke, znw., een lek; plaats in een dijk die water
doorlaat.
Lekelijo, bnw. -Van een leek of de leeken.
Leken, st. ww. -- I. Intr. i) Lek zijn, eene
vloeistof doorlaten. 2) leken, vloeien, doorsijpelen;
druppelen. — II. Trans. Doorlaten, eene vloeistof.
Leckaetse, leccage, znw. vr. Lekkage.
Leekebaerden, - berden, zw. ww. tr. Vleien,
flikflooien.
Lecken, zw. ww. intr. Lekken, reten hebben.
Leeken, zw. ww. tr. Overhalen, distilleeren.
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Leeken licken, lachen, zw. ww. tr. i) Likken;
oplikken. 2)^ likken, flikflooien.
Locker, bnw. i) Gesteld op lekker eten en drinken; voor den buik levende, ook: voor het vleesch
levende, zinnelijk. 2) lekker, lekker smakende. 3)
blufferig, hoovaardig. — Lockeraehtich .
Looker, -ere, -aert, -ert, znw. m. i) Lekkerbek,
slemper; vr. leckerse. 2) losbol, wellusteling; smeerlap,
gemeene kerel ; verklw. leckerkjfn ; minnaar, boel, pol.
Leckerbeetk.Rn,

-ken, -gen,

znw. o. Hetz. als

leckerkijn (bij lecker).
Leekerdie, -ardie, znw. vr. Leven voor den buik,
wellust.

Léekerheit, znw. vr. Het leven voor den buik,
ook : voor het vleesch ; gulzigheid, zinnelijkheid ; eene
daad uit wellust voortspruitende.
Leekerie, znw. vr. i) Hetz. als 1 e c k e r h e i t.
2) dartelheid, uitgelatenheid, aanmatiging.
Leckeringe, znw. vr. Onzedelijkheid.
Leckerltj c, bnw. Hetz. als 1 e c k e r, i) ; ook
leckerich.

Leekerlike , bijw . Lekker, zóó dat iemands smaak
gestreeld wordt; op eene weelderige wijze.
Leckermensehe, znw. m. Lekkerbek.
Leckernie , znw. vr. i) Lekkerbekkerij, leven
voor den buik; vleeschelijkheid; wellust, wulpschheid. 2) lekkernij.
Leckerton ge, znw. m. Lekkerbek; ook leckerkele.
Lesmoes `eec-, lijc-, znw. o. Lakmoes.
,

Lecorisse. Zie lacrisse.

LeC lateel, znw. m. Pannelikker, klaplooper.
Lecte znw. vr. Gebrek aan eene waterkeering.

Looter, znw. (Kerk)lessenaar; ook lectrine, latrine.

Leetje, znw. vr. Het lezen of voorlezen der H.
Schrift.
Leliaert, znw. m. Aanhanger der Franschgezinde partij in Vlaanderen, het tegengestelde van
Liebaert en Claeuwaert; naam eener zilveren munt.
Lelie, lilie, znw. vr. Lelie; ook van eene engel.
reine vrouw; het wapen der Fransche koningen. —

Lelieblat, -bloeme n -gaart, -kun, -wit.

Lelieplacke, znw. vr. Een plak (muntstuk) met
eene lelie.

Lelij c, leelijc, leellije, leedlijc, leetlijc, bnw.

i)

Een onaangenamen indruk makende, onaangenaam
aandoende, afkeer inboezemend, schandelijk, kwetsend, stuitend; leeljc feit, schanddaad, onteerend
feit; soms van personen; als znw., schandelijke kerel,
booswicht. 2) onaangenaam, ongunstig, van het gelaat, het weder; er leelijk uitziende, van wonden. 3)

leelijk, mismaakt, wanstaltig; niet mooi.
Lel ^j] cheit, leeljfc-, lieljc-, znw. vr. i) Schande
schande. 2) schande, smaad, hoon; enen 1.-lijkhed,
doen, iem. schande aandoen; iem. leelijk toetakelen;
enen 1, zeggen, spreken, toespreken, o iseggen, iem.
hoonen. 3) wanstaltigheid, mismaaktheid; leelijkheid ;
iets dat het lichaam ontsiert.
Lekke, lee-, Zeel-, bijw. i) Op eene wijze die
weerzin wekt, op eene onaangename wijze, schandelijk, hoonend, leelijk. 2) zóó dat iets zich slecht
laat aanzien, ongunstig. 3) leelijk, 1. staen.
Leliken, lee-, zw. ww. — I. Trans. Mismaken, misvormen. — II. Intr. Leelijk worden.
Lem, znw. o. Gebrek, mankement, smet; t. driven,
een gebrek of schade veroorzaken; Bonder l., onberispelijk.
Lematé. Zie lenement.
Lemde. Zie leemte (leemde).

Lemde, znw. Gerucht, roep, naam.

Lome, leeme, znw. vr. Verminking.
Leme, leeme, znw. vr. Graat, vischgraat; stoppels

van vlas, doppen van koren, zaadstroo en dgl. Zie
1eemachtich, gratig.
Lemelt, Lemont, Lemet. Zie 1 e n e m e n t.
Lemen, temmen, zw. ww. tr. Verlammen, ver-

minken, verwonden; die ere l., de eer schenden.
Lemen, leemen, liemen, leimen, zw. ww. tr. Met
leem of klei bestrijken, leemen.

Lemer, leemer, liemer, znw. m. Leemwerker, de

werkman die muren en daken van huizen met leem
bestrijkt; ook leemhlacker.
Lemete. Zie leemte (leemde).

Lemieh, leem., leim-, bnw. Leemig, Kleiïg.
Lemtjn, lemen, leemen, bnw. Van leem gemaakt

of er mede bestreken.

Leminge, znw. vr. Verminking door het toebrengen eener wond.
Lemmele, lemmel, lemmer, lemmet, znw. vr. en
o. i) Plaat of blad van metaal. 2) kling.
Lemmen . Zie l e m e n , ww.

Lommer, znw. m. Hinder, belemmering, last.
Lemmet. Zie lemmer en lenement.
Lemte, znw. Hetz. als l e e m t e.
Lende, leinde, linde; lenden, lendine, lindine, znw.
vr. Lende ; geslachtsdeelen.
Lende znw. m.; mv. lenden. Naastgelanden,

aangelande
n ; ook : de aanliggende landen.
Lenden, zw. ww. — I. Intr. Landen, aan land
komen. — II. Trans. Een einde aan iets maken

(oostmnl.).

Lendenbeen, lendin-, znw. o. Dijbeen, heupbeen.

Lendenerordel . Hetz. als l e n d e nier.
Lendenier, lendenaer, znw. m. Gordel, riem;

broek.

Lendine, -ene. Zie l e n d e, ie Art.
Lone, leune, lone, lenie, znw. vr. i) Stut, schraag.

2) leuning.

Lenement, leen -, le-, lemate, znw. o. Lampepit,

lampekous, lemmet.

Lenen, leenen, lieven, zw. ww. tr. i) Leenen, te
leen geven. 2) leenen, in leen ontvangen; iet van
Gode houden ende l., God als zijn Heer erkennen.
3) iem. iets verleenen, toestaan, ter beschikking stel-

len; geven; leen mi u lecht, licht mij voor met uwe
kennis; hem 1. te, zich ter beschikking stellen, zich
aan iem. of iets wijden.

Lenen, leihen, Zoenen, leunen, luenen, zw. ww.
— I. Intr. Steunen, leunen op of tegen iets of iemand.
— II. Trans. Doen leunen, rusten of steunen; ook
als wederk. ww.
Leng; e, linge, znw. vr. Lengte.
Lengede, lengde, lingede, lingde, lenste, znw. vr.
Lengte; over die l., in de lengte; lengte van tijd;
afstand.

Lengen, Zingen, zw. ww. -- I. Trans. i) Langer
maken, lengen, verlengen, van ruimte- en tijdsbegrippen. — II. Intr. Langer worden; langer duren;
grooter, meer worden.
Lenie . Zie lene en linie.
Lenimge , znw. vr. i) Het leenen, leening. 2)
beleening; het begeven van een geestelijk ambt.
Leninge, znw. vr. Leuning, borstwering.
Lengde, lenste. Zie 1 e n g e d e.
Lenkine, bijw. Hetz. als a 11 e n k i n e.
Lense, znw. vr. Hetz. als 1 a n c e.
Lente, linie, lenten, lentin, ben/ene, znw. m. Lente;
zaaitijd; sine 1. doen, het land in het voorjaar bewerken . — Lentenbede, -dash, -tijt. Lenteljjc,

lentensch, lentich, lente

-.

Lente, znw. Lins. Zie 1 i n s e.
Lonten, zw. ww. intr. Hetz. als s i n e 1 e n t e
d o e n.
Lenter e linter, znw. m. Hetz. als 1 e n t e, ie Art.
Lentpennlne, znw. m. Eene vergoeding aan een
lid van een „zeventuig ".

Lentworm . Zie lindeworm.

Leoen. Zie lioen.
Lepel, lepel, znw. m. Lepel; 1. lecken, met een

lepel eten; ook bij sommige spelen gebruikt en als
graanmaat; deel van een molenrad; verklw. lebel-

Lepelmaker.
Lepelaer, znw. m. Naam van een vogel.
Lepelrecht, znw. o. Het recht om van elk „sea-

kijn

. —

ter" graan één lepel graan te heffen.
Lopen (van de oogen). Zie gele p e n.
Leper, znw. m. Lip (limb.).

LEPICHEIT.
Lepicheit, znw. vr. Het druipen der oogen;

ziekelijk oogvocht.

Leppen, zw. ww. intr. Met dikke lippen spreken,
— Lepper.
Lepperkjjn, VerkiW. van lajJe.
Lore, Zeere, leer, znw. vr. i) Leering, onderwijs,

stamelen.

leer, geloofsleer. 2) les, voorschrift; geschiedboek,
- verhaal ; leerstelling, beginsel. 3) leering, het zich
eigen maken van kennis; geleerdheid.
Lore, leerre. Zie 1 e r e r.
Leren, leeren, zw. ww. tr. i) Leeren, onderwijzen ; africhten, ook ene die bant 1. z) mededeelen,
verhalen. 3) leeren, onderricht ontvangen, kennis
opdoen. 4) vernemen.
Lerenen. Zie l e e r n e n.
Lerer, leerre, Zere, leerrer, leeraer, znw. m.
Leeraar, onderwijzer; godsdienstleeraar, prediker;
vr. leerster, lererse.
Leringe , znw. vr. i) Leering, onderwijs ; in die
1. sijn, in de leer zijn; ook: het niet verder brengen, ergens niet ver mee komen ; godsdienstonderwijs, opleiding tot den geestelijken stand. 2) les,
voorschrift; leer, geloofsleer. 3) het leeren, studie.
Lerine , znw. m. Leerling.
Lesarde, lezarde, znw. vr. Hagedis.
Leschap. Zie l e i t s c h a p.
Lose, znw. i) Spoor, groeve, vore. Vgl. 1 e i s e.
2) vore in het gelaat, rimpel; ook lesen.
Lesebane , lees-, znw. vr. (Kerk)lessenaar.
Leselfje, bnw. Leesbaar. — Leselike, bijes.
Lesemeester, lees., les-, - meister, znw. m. De
geestelijke belast met het onderwijs der kloosterlingen in godgeleerdheid en wijsbegeerte.
Lesen , st. ww. tr. i) Verzamelen, bijeenbrengen;
oprapen, lezen, plukken; enen die j5lumen l., pluimstrijken; wederk., hem l., zich verzamelen, bijeenkomen. 2) kiezen, uitkiezen; 1. uie, afscheiden. 3)
vouwen, opvouwen, plooien; deelw. gelezen, ge ri mpeld. 4) lezen; vooral: hardop lezen; voorlezen; 1.
sonder brief, mededeelen, verhalen; buien boeke l.,
uit het hoofd opzeggen, van buiten kennen; enen
ene lesse l., iem. eene duchtige vermaning geven,
hem zijn straf aanzeggen; lesende vinden, vinden
lesen, in de boeken lezen, vermeld vinden; het lezen of opslaan van bepaalde boeken om daaruit een
geheim te ontdekken, de toekomst te voorspellen
enz., lezen in de sterren; als znw., hetgeen de
wichelaars voorspellen. 5) opzeggen, prevelen, van
gebeden, litanieën, tooverspreuken e. a.; bidden;
lesende misse, waarbij alleen gelezen, niet gezongen
wordt. 6) onderwijzen, les geven. 7) verklaren, mededeelen ; 1. ende Bingen, zie s i n g e n; daer ic af
las, van wien ik boven sprak; als znw., een l., een
zeggen, een gezegde. 8) leeren, studeeren, int herte
l., in zich opnemen ; 1. na ere dinc, ergens over
peinzen, door nadenken of studie achter iets trachten te komen (hier schijnbaar intr., door weglating
van boeke).
Laser, -ere, znw. m. i) Verzamelaar, oogster. 2)
voorlezer, leeraar. 3) lezer.
Leserse, znw. vr. i) Oogstster; wolplukster. 2)
voorlezeres. 3) lezeres; ook lesester.
Lesestede, znw. vr. Katheder; leesvertrek.
Lesestoel, znw. m. Katheder.
Lesinge, znw. vr. i) Oogst. 2) voorlezing.
LessChe. Zie laschen lisch.
Lessohen, st. ww. intr. Uitgaan, van vuur; ongeleschen vuur; kwijnen, te niet gaan.
Lessehen, leseen, les/een, lessen, zw. ww. '— I.
Trans. Verslappen, verminderen in kracht; uitdooven, blusschen; te niet doen; delgen; bevredigen,
stillen, lenigen; verkleinen (iemands goeden naam).
-- II. Intr. Te niet gaan; bedaren, gestild worden;
uitgaan, van vuur. — Lesschinge.
Lesse, les, znw. vr. en o. i) Lezing, voorlezing;
voorlezing van een gedeelte der H. Schrift bij kerkdiensten; het gedeelte dat voorgelezen wordt; ritueel gebed, gebedsformulier. 2) les, voorschrift, ver-
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maning. 3) straf; treurige toestand; enen die (ene)

1. lesen (zie le sen) ; ook : iem. in een onaangenamen
toestand brengen; enen ene 1. beraden, iem. een kool
stoven. 4) leering, onderricht. 5) verklaring, mede
verhaal; geschiedverhaal ; die ware l., de-deling,
waarheid; seit die lesse, aanduiding eener werkelijke
of voorgewende bron van een schrijver; die heilige
lesse, de heilige schrift; in waerre lessen, in waarheid. 6) formulier; spreuk, spreekwoordelijk gezegde;
tooverspreuk. 7) les, hetgeen iemand leeren moet;
ene zelve lesse l., doen wat een ander gedaan heeft.
9) wetenschap, kennis.
Lessenaer, -are, znw. m. Lessenaar.
Lest, leest, list, bnw. superl. i) Laatst, lest; jongst
(van het jongste gericht); dat leste, het laatste oogenblik, de laatste tijd ; int leste, ten slotte; ten lesten,
te lesten, te lest, ten laatste, eindelijk, ten slotte. 2)
laatst, minst.
Loste, bijw. Ten laatste, ten slotte ; het laatst.
Lestent, bijw. Hetzelfde.
Lestgeleden, -leden, bijw. Laatstleden.
Lestwerven, -werf, bijw. Het laatst, voor de
laatste maal ; ten . laatste.
Let. Zie lit
Lot, znw. o. i) Verhinde ri ng, belemmering, beletsel. 2) hinder, schade. 3) vertraging, verwijl, vertoef; Bonder l., onverwijld.
Letanie, znw. vr. Gebedsformule, plechtig gebed;
processie.
Letargle, litargie, litaergie, znw. vr. Slaapzucht,
staat van verdooving. — Letargicien.
Letierboom. Zie l e i t i e r b o o m.
Letse, lets, li/se, laetse, znw. vr. en o. Snoer, strik;
snoer, waarmede men den helm vastbindt; snoer,
waarmede een zegel aan een oorkonde wordt bevestigd; riem waaraan jachthonden worden vastgebonden; strik om een dier te vangen; strikken van
den duivel; int 1. bliven, het onderspit delven.
Letsel, znw. o. Belemmering, letsel.
Letsen, zw. ww. tr. Knoopen, binden, met eene
„letse" vastmaken; den helm Zetsen.
Letst. Hetz. als l a etst en lest.
Lette, let, znw. vr. i) Belemmering, beletsel;
sonder l., rustig, ongestoord. 2) hinder, schade, nadeel. 3) lichaamsgebrek; zedelijk gebrek, tekortkoming. 4) oponthoud, tijdverlies, vertraging; Bonder l.,
onverwijld.
Lettel enz. Zie luttel.
Lettelije, bnw. i) Actief. Hinderlijk. 2) Passief.
Die aangehouden of in verzekerde bewaring gezet
mag worden.
Letten, zw. ww. — I. Trans. i) Vertragen, in
zijne bewegingen belemmeren, beletten, verhinderen.
2) ophouden, tegenhouden; stelpen, bloed; tegen werken; uitstellen, verschuiven; verbieden. 3) vangen, opsluiten, aan iem. zijne vrijheid benemen;
beslag leggen op een persoon of zaak. 4) hinderen,
schaden, benadeelen; zonder obj., nadeelig of schadelijk zijn. 5) hinderen, deren. 6) ontsieren, de (zedelijke)
waarde verminderen. 7) feestelijk onthalen. — II.
Intr. i) Talmen, dralen, toeven; niet l., met een
bijzin, niet wachten met; Bonder l., onverwijld. 2)
vertoeven, zich ophouden, blijven; verblijf houden.
3) wachten, eene afwachtende houding aannemen.
4) ophouden, stilstaan, halt houden. 5) stilstaan bij
iets, zijne aandacht op iets vestigen, letten op; letten ob, ook: het er bij laten; niet letten -, en, niet
stilzitten maar. 6) ontbreken, te kort schieten; sonder l., zonder mankeeren, ontwijfelbaar.
Lettenisse, znw. vr. i) Verhindering, belemmering; hinderpaal, beletsel. 2) letsel, gebrek.
Letterage , let/rage, znw. vr.; mv. Allerlei geschriften; wettelijke bescheiden.
Lettere, lit/ere, letter, znw. vr. r) Letter; op-

schrift; verklw. letterkin; lombaertsche letteren, romeinsche schrijfletters. 2) letteren, geleerdheid, vooral:
de kunst van lezen en schrijven. 3) brief; 1. van
mate, aflaatsbrief, -bul; 1. van gelove, geloofsbrief;
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1. van blaccate, plakkaat. 4) een boek ; boeken ; de

dat oor, die oren l., het oor leenen ; van eene koop -

heilige schrift.

waar, leveren, maken dat iem. het gekochte in handen krijgt; enen iet l., in rechte, in het bezit stellen.
3) aanbieden, de gelegenheid tot een strijd ; strijt,

Letteren, zw. ww. intr. Letters schrijven; een

(schuld)brief schrijven.
Lettergelt, znw. o. Geld betaald voor het opmaken eener akte.
Letterl jj c, bnw. Letterlijk.
Letterwijs, bnw. Ervaren in de kunst van lezen,
in de letteren.
Lettinge, znw. vr. i) Belemmering, verhindering. 2) het leggen van beslag of arrest. 3) getalm,
verwijl, tijdverlies. 4) oponthoud, tijd die voor iets
noodig is. 5) het ophouden of gestaakt worden van
iets.
Lettrine. Zie lectrine.
Leuy enz. Zie 1 o y.
Leunen. Zie lenen en lonen.
Levedach. Zie lee f d a c h.
Level , lavel, znw. vr. Kruik.
Levolbecken, znw. o. Waschkom.
Leveljjc, leven -, bnw. i) Levens -; die levelicke
heffe. 2) levend ; bestaand. 3) levenskracht hebbende.
— Levelijcheit, onsterfelijkheid.
Lepen , zw. ww. — I. Intr. i) Blijven leven;
leven; si leven, er zijn er, ik ken er; sine 1. niet,
er is niemand (die enz.) ; 1. ter bede, van aalmoezen
leven. 2) leven, het leven inrichten, leven naar den
geest; 1. na, handelen naar; 1. met, na enes rade,
zich gedragen naar iemands raad. 3) handelen, omgaan, omspringen met. — II. Trans. i) Beleven,
een tijd. 2) naleven, in beoefening brengen.
Leven, znw. o. i) Het natuurlijke, physieke leven; gi sit min 1. ende min doof, mijn leven is in
uwe hand; na (naer) min l., na mijn dood; dit l.,
dat aertsche l.; dat lange l., de eeuwigheid; dat
helsche l., de hel. 2) zedelijk leven. 3) levenswijze,
-inrichting; dat gemene l., gemeenschappelijk leven;

broederschab des gemenen levens; ohenbaer l., dat
lichte l., het leven eener lichtekooi; ook deerne van

den levene. 4) genoegen, genot, leventje. 5) tijd; in
den ouden levene. 6) omschrijving voor: het gelaat;
het lichaam, lichaamsbouw; den persoon (vgl. lijf).
Levenachtieh, -kaftick, bnw. In leven (oostmnl.).
Levende, deelw. — I. Znw. a) m. en vr. In
leven zijnde; lanxtlevende. b) onz. Dat levende, het
leven; gemaect naer dlevende. — II. Bnw. i) Levende; 1. orconde, getuige; 1. kant, de verwanten
van hem die een doodslag gepleegd heeft, 1. cole,
glimmende kool; 1. calc, ongebluschte kalk; 1. water,
brandewijn; 1. dack, tit, levenstijd. 2) levenskracht
hebbende; levendig, krachtig; met levenden ernste

merken.

L evendel i c 9 bnw. Levend; krachtig, levendig.
— Levendeli l ee
Levendich, bnw. i) Levend, in leven; bi onsen

levendigen tide, bij ons leven. 2) levend, frisch, van
water; levendige barn, springende bron. 3) krachtig,

levendig, vlug, wakker. — Levendicheit.
Levendichmaker, znw. m. Hij die anderen het
leven geeft. — Levendichmakinge.
Levensboes, znw. o. Het boek des levens.
Levent , znw. o. Leven (oostmnl.).
Leventheit, znw. vr. Levenskracht.
Leverader, levere-, znw. vr. Ader die met de
lever heette in verband te staan.
Leveraer, znw. m. Hij die koopwaren aflevert,
doet toekomen aan hem die ze heeft gekocht.
Leverantie, znw. vr. Proviand, levensmiddelen.
Leverbloeme, znw. vr. Leverbloem, naam van
verschillende planten.
Leverdaeh, znw. m. De dag waarop iemand
moet gesteld worden in het bezit van een goed.
Levere, lever, znw. vr. Lever.
Levereye. Zie l i v e r e y e.
Leveren, leuren, lieveren, zw. ww. tr. i) Overleveren, in handen stellen; enen ter dooi l.; hem l.,
zich beschikbaar stellen. 2) leveren, overhandigen,
geven; vergunnen met iets te doen wat men wil;

baíaelge, ook velt leveren.

Leveren, zw. ww. intr. ; gelevert, gestold, ge-

stremd.

Levéren, -eeren, zw. ww. Hetz. als 1 a v é r e n.
Leverllige, znw. vr. i) Levering, inbezitstelling.
2)

Jiverei; ook levernoen.

Levermare, -male, znw. Leverbeuling.
Leversee, -mere, znw. vr. Een mythische zee

bestaande uit eene dikke stof, waarin de schepen
bleven vastzitten.
Leversoeht, -suchi, znw. vr. Leverziekte. —

Leversuchtich.
Levervaruwe, -verve, znw. vr. Leverkleur.
Levestoe, znw. vr. Eene plant; lavas, lubbestok;

ook livessche en lubbestekel.
jieyinge, znw. vr. i) Levensonderhoud, levensmiddelen. 2) levenswijze.
Levite, znw. m. Leviet.
Lewe s Lewerke. Zie l e e u w e, l e e w e r i k e.
Lexe, lezen, lexie, znw. vr. Voorlezing; een
voorgelezen gedeelte der H. Schrift.
Lexenaer, znw. Hetz. als 1 e s s e n a e r.
Liaert, hart, bnw. Appelgrauw; als znw., appelschimmel; ook liaertsch.
Liasse, liache, znw vr. Lias. — Liasseren.
Libament, znw. o. Plengoffer.
Libaert, -bart. Zie l i e b a e r t.
Libelle, libel, znw. o. Boekje, klein geschrift;
famose, difamose l., schotschrift; naam van verschillende processtukken.
Libellemeester, libel-, - meister, znw. m. Een
raadslid aangewezen tot het uitbrengen van rapport
over eene rechtszaak, door het geestelijk gerecht bij
den raad aanhangig gemaakt.
Liberael, bnw. Onbekrompen, mild ; liberale consten, de (zeven) vrije kunsten. — Liberaelheit,

Liberalicheit, Liberalike.
Liberteit, znw. vr. Vrijheid; mv., privilegiën.
Librarie, liber -, znw. vr. Boekerig, boekzaal;

ook librie, lzberie.

Librarier, liber -, znw. m. Boekverkooper.

Librarig s, liber-, znw. m. Afschrijver, ook: boek

-verkop.

Liceneiaet , znw. m. Benaming van een acade-

mischen graad, bevoegdheid gevende om in het eene
of andere wetenschappelijke vak onderwijs te geven;
ook licencieert, -ceert, -ciert.
Liehame , lichaem, lachame, znw. m. en o. i)
Lichaam, lijf; verklw. lichaemkijn; het lichaam van
Christus in het H. Avondmaal, de H. hostie. 2)
romp van het menschelijk lichaam; lijf, buik; lijf
ten opzichte der spijsvertering.; den 1. hebben, ontlasting hebben; den 1. stoften, de spijsvertering belemmeren ; moederlijf, baarmoeder. 3) dood lichaam,
lijk. 4) persoon. 5) lichaam eener gemeente, hetgeen
zij aan eigendommen bezit; corporatie; stichting;
huwelijk.
Lichamel-n c, lichaem-, bnw. i) Lichamelijk; 1.
misdoet, waarop lijfstraf is gesteld; 1. broeder, volle
broeder; 1. erfname, erfgenaam in de rechte lijn;
1. geselschab, vleeschelijke omgang. 2) zichtbaar, tastbaar, een gestalte of uiterlijk waarneembaren vorm
hebbende. — Liehameljjeheit.
Lichamelike, bij w. i) Naar of met het lichaam.
2) inersoon.
Licht
, lichte, bnw. i) Licht, niet zwaar; van
minder allooi of gehalte, van geld. 2) licht, licht
verteerbaar. 3) vlug, gezwind; licht, zich gezond
voelende; opgewekt, vroolijk. 5) gemakkelijk; met
lichten cofte, waar gemakkelijk aankomen aan is;
gemakkelijk te begrijpen, eenvoudig, duidelijk; met
lichen (dingen), lichtelijk, allicht; bi lichte, waarschijnlijk; allicht. 6) onbeduidend, gering, weinig
waard; ene 1. bede, niet nadrukkelijk gedaan, niet
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dringend. 7) los, loslijvig; loszinnig, lichtzinnig, wuft;

licht waf, lichte vrouwe.
Licht , lecht, bnw. Licht, niet donker, helder;
den lichten dach; helder, klaar; licht van kleur.
Licht, hecht, lechi, lucht, lochs, -te, znw. o. en
vr. i) Licht; daglicht; licht der hemellichamen ; zon,
maan; weerlicht; kunstlicht; vier ende l., het stoken
van vuur en branden van licht, als zinnebeeld van
een vast domicilie ; kandelaar, luchter ; licht van
edele steenen; openbaarheid; int l., in het openbaar;
licht, gezegd van een persoon. 2) licht der oogen,
oog. 3) verdieping.
Lichtavont, znw. m. De avond voor „lichtmesse",
de eerste Februari (?).
Lichtbringende, bnw. ; - drager, znw. Lucifer,
de ster.
Lichtbroot, - broil, znw. o. Luchtig brood, bol,
of wit brood, wittebrood.
Lichtdrager, -dreger, znw. m. Hij, die bij kerkdiensten de brandende waskaarsen draagt, kerkelijk
beambte die de hoogste der vier lagere wijdingen
heeft ontvangen, die van „acoluthus".
Lichte, luchie, licht, bijw. i) Licht, niet zwaar;

1. geladen. 2) gemakkelijk, zonder moeite; gaarne,
met genoegen; gauw, spoedig. 3) allicht ; lichte dat,

misschien; wellicht, misschien; vermoedelijk, naar
alle waarschijnlijkheid; ongetwijfeld; ten naasten bij,
ongeveer. 4) voor een geringen prijs. 5) lichtzinnig,
lichtvaardig.
Lichte, hechte, lucht, bijw. Helder, licht; licht,
bij kleurnamen.

Lichte,
Lichte, znw. i) Hefboom. 2) riem, treklijn.
licht, znw. Long.

Lichtelijc, bnw. i) Licht, gemakkelijk. 2) onbeduidend. 3) hetz. als 1 i c h t, 6); lichtelike bede.
Lichtelike, lucht -, bijw. i) Vlug. 2) licht, ge
gaarne, met genoegen. 3) allicht; mis--makelij;
schien, wellicht; naar alle waarschijnlijkheid; omstreeks. 4) in eene geringe mate. 5) op eene licht vaardige of lichtzinnige wijze. 6) zonder veel omslag
of drukte.
Lichtemisse. Zie lichtmisse.
Lichten, luchten, zw. ww. — I. Trans. i) Lich.
i gewicht; ook een schip, door er een
ter maken in
deel der lading uit te nemen. 2) verlichten, minder
zwaar of drukkend maken; iem. van iets ontheffen;
iem. bijstaan; lasten noch l., tegen noch vóór iem.
spreken, in rechte; krijgsvolk, ontslaan. 3) verminderen, een prijs. 4) lichten, opheffen, optillen; die
canne l., de kan optillen (en aan den mond brengen); geld, opstrijken; die bant l., zijne hand oplichten, opheffen tot het delen van een eed; ook:
zijne hand van iets oplichten of wegnemen, symbool van het afstand doen van eene vordering of
een recht; den anker l.; goederen, overladen in eene
schuit of lichter; een beleg, opbreken..— H. Wederk.
i) Zich oplichten, omhoog heffen. 2) zich verlichten ;
zich ontdoen van iets; hem 1. van wanenen. — III.
Intr. i) Lichter, minder zwaar, ook: draaglijker
worden. 2) goedkooper worden. 3) opgetild worden,
zich oplichten.

Lichten, luchten, hechten, hechten, zw. ww. —

I. Intr. Lichten, licht geven, schijnen; ook van een
mensch, licht verspreiden, schitteren; illumineeren.
— II. Onpers. Het licht, het daagt. — III. Trans.
I) Met kaarsen verlichten, eene plaats; doen branden,
eene lamp. 2) kaarsen branden voor, een overledene.
Lichtenisse, znw. vr. Verlichting, ontheffing,
onderstand; verlichting of verkorting van de pijnen
der ziel in het vagevuur.
Lichter, znw. m. i) Werktuig waarmee men iets
in de hoogte heft, hefboom. 2) doodkist; baar.
Lichter, luchter, znw. m. t) Hij die zorgt voor
het licht bij kerkdiensten; hij die licht om zich heen
.

verspreidt.

2)

luchter, kandelaar.

Lichtheit, znw. vr. i) Lichtheid, vlugheid. 2)

gemakkelijkheid. 3) lichtzinnigheid, wuftheid; wel

-lustighed.
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Lichtheit, znw. vr. Lichtheid, helderheid.
Lichthertich, bnw. i) Opgewekt, onbezorgd.2)
lichtvaardig, onnadenkend.

Lichtich, luchtich, bnw. Helder, schitterend.
Lichticheit znw. vr. r) Lichtheid, geringe

ndigheid, van den stijl. 3) lichtzin zwaarte. 2) leve
nigheid, wuftheid; eene wufte daad, eene dwaasheid.
Lichtiphjike, bijw. Met weinig moeite.
Lichtinge, znw. vr. i) Verlichting, vermindering
van lasten. 2) heffing, van belastingen.
Lichtinge n znw. vr. Schittering, flikkering.
Lichttoop, lichte-, bijw. uitdr. Goedkoop ; als
bnw., lichtvaardig, wuft (ook subst.); als znw. licht
-vardighe(.
bij het koopen?).
Lichtladen, bnw. Hetz. als lichte geladen,
eig. van een schip ; van een mensch, armoedig.
Lichtmakers znw. o. Illuminatie (?).
Lichtmisse, lichte -, -messe, znw. vr. en o. Maria
Lichtmis, Vrouwendag, 2 Febr. — Lichtmissedach, -avont (zie 1 i c h t a v o n t),
Lichtmoedich, bnw. Lichtzinnig. — Licht-

moedicheit.

Lichtschip, lichte -, znw. o. Lichter; ook 1 i c h t-

schute.

Lichtsterre, znw. vr. De poolster.
Lichtstoc, znw. m. Kandelaar.
Lichtvat, znw. o. Lamp.

Lichtverdelike, -vaerdelike, bijw. Op eene licht•

zinnige wijze.

Lichtverdich,

-vaerdich, -veerdich, bnw. i)

Licht in zijne bewegingen, vlug.
vaardig, lichtzinnig ; ook als znw.

2)

vluchtig, licht-

Lichtverdicheit, -vaerdicheit, -veerdicheit, znw.

vr. i) Vluchtigheid, vergankelijkheid. 2) lichtvaar digiwid, wuftheid.
Lichtvoerich, bnw. Beweeglijk, óf ook: lichtzinnig, wellustig.
Lichtwaerder, znw. m. Kerkelijke beambte belast met de zorg voor vuur en licht, kerkeknecht;
vr. lichíwaerdige.

znw. o. Lichtekooi.
Hetaan
gaan, g>tocht,> reis. 2)
ter Tide, in het voorbijgaan, terloops. 3) weg, gang, pad.
Lidel}j c , liden-, lijd-, bnw. i) Act. Voor lijden
vatbaar; lijdelijk; lijdzaam. 2) Pass. draagli jk, ver draaglijk. 3) betamelijk, redelijk. — Lidelijcheit.
Lidelijc, bnw. Voorbijgaand, vergankelijk.
Lidelite, bijw. Hetz. als te r lid e.
Lidelwech, znw. m. Hetz. als 1 e i d e w e c h.
Liden, st. ww. — I. Intr. i) Gaan; enen laten l.,
iem. laten loopen; aan zijn lot overlaten; iet laten l.,
iets laten loopen, laten varen; verzuimen, in den
wind slaan; staken, ter zijde stellen; opgeven; afstand van iets doen. 2) voorbijgaan, - komen, - rijden;
laten l., laten passeeren, ontwijken; laten loopen,
onopgemerkt of ongestraft laten ; van eene tijdruimte,
deelw. heden; des is leden, het is geleden (met eene
tijdsbepaling) ; aan een einde komen; leden, voorbij,
om, gedaan. 3) ergens door of af komen, . een gevaar; goedgekeurd worden, er door gaan, van een
post op eene rekening; volstaan, kunnen volstaan,
genoeg hebben. 4) vervallen, achteruitgaan. 5) tegenwoordig zijn, daar zijn, van een toekomend oogenblik; gebeuren, plaats hebben. — II. Trans. i) Voorbijgaan, passeeren, iemand, iets, eene plaats; doorgaan, doorkomen; die werelt l., het leven doorgaan
met zijne moeiten en verleidingen; overgaan, overtrekken, een berg; oversteken, een water; overschrijden, eene grens. 2) doorbrengen, een tijd. 3)
ten einde brengen. 4) doorstaan, verduren. 5) met
stilzwijgen voorbijgaan, overslaan. 6) voorbijloopen,
achter zich laten; v©orbijstreven, overtreffen. 7) het
liden, van iets af -, ergens door komen. 8) het biden,
standvastig zijn; het met iets doen of stellen.
Liden, liën, st. ww. — I. Trans. i) Dulden, verdragen, gedoogen; oogluikend toelaten; een gevoel
van iets onaangenaams hebben; honger l., honger
gevoelen; ook: lust gevoelen, hongeren naar (met

jol etwz nw? vr.
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om) geduldig verdragen, kunnen velen, kunnen tegen iets; verschoonend behandelen, iemand. 2) moeten ondervinden, moeten verdragen; te verduren of
te doorstaan hebben; als znw., lijden, smart, leed.
— II. Intr. i) Eene passieve houding aannemen;
geduld hebben ; 1. met enen, geduld, ook : medelijden met iem. hebben; 1. met ere dinc, met iets tevreden zijn; met zachtheid te werk gaan; te 1, sin
met, medelijden hebben, te doen hebben met. — III.
Wederk. i) Geduldig wachten, geduld hebben met
iets. 2) Geduld hebben, zich schikken in, berusten.
3) zich beheerschen of in bedwang houden. 4) het
stellen of doen met iets; hem 1. met, het uithouden.
;

5) hem ie 1. hebben, iets niet kunnen verdragen,

van hebben.
Liden, liën, zw. (en st.) ww. tr. i) Bekennen,
belijden ; op enen l., zich op iem. beroepen ; 1. aen
sin wort, zijn woord gestand doen. 2) verklaren,
mededeelen ; mei enen l., iem. naar den mond praten; 1. metten brode, de partij kiezen waar wat te
verdienen valt. Vgl. 1 i ë n.
Liden, zw. ww. tr. Leiden, brengen, voeren. Vgl.
ergens leed

leiden.

Lidende, deelw. bnw. i) Tijdelijk, vergankelijk;

dat lidende. 2) licht, van spijzen.

Lidende, deelw . bnw. Lijdelijk, niet werkzaam.
Lidenisse, znw. vr. Lijdelijkheid, slof heid, traag-

heid.

Lidentheit, znw. vr. Gebrek aan veerkracht,

doen; van dienst zijn; enen 1. geven, iem. zegenen;
met lieve, met genoegen, in vrede; in gezondheid,
in eene opgewekte, aangename stemming; ie lieve,
tot (iemands) genoegen ; te lieve nemen, voor lief
nemen; luttel l., hetz. als luttel geel, heel weinig.
2) geliefde, beminde; minnaar, uitverkorene; minnares, boelin; verklw. lief/zijn, lieve/zijn, liefje; minnares.
Liefde, znw. vr. i) Aangenaamheid, genoegen;
1. doen, genoegen doen, van dienst zijn. 2) genegenheid, gunstige gezindheid, vriendschap. 3) uwe
liefde, als vereerende aanspreekvorm van hoogge-

plaatsten.

Liefgetal, getael, bnw. Bemind, gezien, welgevallig, met met, bi, vore, van, bij of aan iem. ; met
eene zaak als ondw., aangenaam. — Liefgetalheit,
Liefgetallich, -heit.
Lief elt , znw. o. Douceur, geschenk in geld.
bben , zw. ww. tr. Liefhebbende f deelw.
Liefhe
bnw.

Liefhebber, znw. m. i) Minnaar; hij die God,
Christus, zijne medemenschen liefheeft; ook van
Christus. 2) beminnaar, begunstiger, aanhanger. —

Lief hebberse, -sche.
Liefhebbinge, znw. vr. Gehechtheid, genegenheid.

Liefkint, znw. o. Lieveling, bevoorrecht kind;

1. maken, het eene kind boven het andere in zijn

testament bevoordeelen; in den voc., mijn waarde;

slapheid.

ook liefman.

Lider g znw. m. Lijder.
Lider, znw. m. Belijder; ook: schuldenaar.
Lidesam, l jd-, bnw. Lijdzaam, geduldig. -- Lidesamheit, -like ; lidesamich, -heit, het bestand

met iemand spreken ; ook als znw.
Lie $^']^c , liefeljc, lieveljc, bnw. i) Vriendelijk,
beminnelijk ;innemend; bevall i g. 2) van zaken, vrien-

Lider g znw. m. Voetganger.

zijn tegen rampspoed en leed.
Lideweeh . Zie 1 e i d e w e c h.

Lidinge, znw. vr. Doorgang, doortocht.
Lidin ge, znw. vr. i) Hartstocht, passie. 2) het

ondervinden

of ondergaan van iets; lijden, leed,

smart.

Lidinge, znw. vr. Het erkennen eener zaak in

rechte.

Lidteken . Zie l i c t e k e n.
Lie. Zie lied e.
Liebaert, li-, -bart, -bard, lubart, znw. m. i)

Luipaard. 2) leeuw; ook als teeken van den dieren
(vooral) op wapens; in Vlaanderen, de-riemn
Vlaamschgezinde partij; patriot (tegenover leliaert) ;
verklw. liebaerdj/n, - dekgin. -- Liebaerdich, bnw.;

liebaerdinne, liebaertshuut.
Liecht. Zie licht.

Liede , lie, lude, luide, lede, -en, znw. m. mv.;
i) Menschen, lieden, lui, -lie (ook enkv. liet) ; die l.,
het volk, de menschen; enige l., sommigen; 1. een
ftaer, twee personen; goede l., notabelen; bij een
vnw., wi-, siliede; mv. gen. ook -lieder. Verklw.
liedekine, -kin, volk, klein van persoon en van
macht; volkje, lieden, lui; ook enkv. liedekijn. 2)
menschen, medemenschen; denkende, redelijke menschen; schepselen; mindere lui; mannen. 3) rijks
vazallen; onderdanen; lant ende 1.; onder -groten,
hoorigen; gewapende manschappen.
-

Liedevoic, znw. o. Volk, lieden.

Lied ij e, znw. m. Zie leid ij c.
Lief, bnw. i) Lief, geliefd, bemind; ene(n) 1.
i het pass. van allen menschen wert
hebben, ook in
si lief gekat; 1. mensche, minnaar, minnares; enen
1. gewinnen, lief krijgen; als znw., die lieve, de be
minde ; die liefste, de uitverkorene, van mannen en
vrouwen; dat lieve, eene oorzaak van vreugde; iet
1. hebben, iets gaarne hebben, op prijs stellen; iets
gaarne zien; na aan het hart liggende, dierbaar;
enes liefste wille, iemands vurigste wensch. 2) lief,
als epitethon; ook als znw., lieve. 3) lief, aangenaam, het is mi lief; mi is liever, ik heb liever.

Lief, znw. o. i) Wat iem. lief of aangenaam is,
vreugde, genoegen; enen 1. doen, iem. genoegen

Liefeoeke . Zie 1 ij f c o e k e.
Liefeosen, lieve-, zw. ww. intr. Innig of intiem
^^

delijk, minzaam; aangenaam, welgevallig.

Liefljjcheit , lieve-, znw. vr. i) Vriendelijkheid,

innemendheid, bevalligheid.

2) zoetigheid, lekkernij.

Lieflike, liefe-, lieve-, bijw. i) Welwillend, min-

zaam. 2) op eene wijze die aangenaam stemt; kalm,
rustig, in eene aangename stemming.
Liefnioet, znw. m. (oostmnl.). Vriendelijkheid.

Liefnisse, liefe-, znw. vr. i) Instemming; min-

nelijke schikking. 2) geschenk, schenking.
Liefschap, znw. vr. i) Liefde. 2) aangenaam -

heid, aantrekkelijkheid.

Lieftal, -tael, bnw. Hetz. als 1iefgeta1. —

Lieftalli ch.
Liefte, lieft, znw. vr. i) Aantrekkelijkheid. 2)

liefde, genegenheid; met lieften, met genoegen, van
harte. 3) als eeretitel ; vgl. 1 i e f d e, 3).
Liefte, znw. o. Van lieven. Te enes l-n, volgens
iemands wensch, naar zijn welbehagen.
Liegen, st. ww. -- I. Intr. i ) Liegen; enen heten l., iem. voor een leugenaar uitmaken; sonder l.,
naar waarheid, voorwaar. 2) enen (dat.) l., iemand
voorliegen, wat wijs maken; met eene zaak als ondw.,
misleiden, op een dwaalspoor brengen. 3) met het
als ondw., ontbreken, haperen, schorten; missen,
falen, mankeeren ; schelen, verschillen; afhangen van,

liggen aan.

— II. Trans. i) Loochenen, ontkennen,

2) iet l., (eene afspraak, overeenkomst) verbreken,

schenden.
Lie er,

znw. m. Leugenaar.
Lieke, leke, znw. vr. - Bloedzuiger.
Liem ene. Zie 1 e e m.
Lieme. Zie lime en dachlime.
Lien enz. Zie 1 e e n.

Liën, lyen, liken, zw. ww. — Trans. i) Belijden,
iets kwaads, ook in rechte; die waerheit l., de waarheid opbiechten; in vertrouwen iets mededeelen;
enen iet doen 1.. iem. tot eene bekentenis dwingen.
2) erkennen, inzien, eene verklaring of daad van een
ander als juist of goed erkennen; dankbaar erkennen ; erkennen in rechte (eene schuld) ; een gelove l.,
een leerstuk als waar erkennen; Godes l., God belijden; enen doen l., iem. dwingen tot de erkentenis
van iets, vooral door een gerechtelijken tweekamp;
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verwonnen, gelove (loves, loofs) l., zich voor overwonnen verklaren; den strijd opgeven; ook liën alleen bet.: zich overgeven, het opgeven ; 1. ende glen,

of in de noodzakelijkheid zijn ; oj5 sine reine 1. Io)
ergens toe overhellen, er moeite voor doen. — B.
Met eene zaak als ondw. I) Liggen; liggende orcon-

zich als den mindere erkennen, de gehoorzame dienaar zijn; enen doen l., iemand overwinnen. 3) toe.
stemmen, goedkeuren; enen iel l., iem. iets toegeven,
toestemmen; in rechte, een eisch toestemmen, ongelijk erkennen, schuld belijden. 4) een getuigenis
of verklaring aangaande iets afleggen ; dat gelove l.,
belijdenis doen van zijn geloof; sins namen l., zijn
naam openbaren; als znw., verklaringen, mededeelingen. 5) melden, vermelden, verhalen, gezegd van
een schrijver en zijne bron. — II. Intr. I) Gelooven
in (God, een heilige) ; zich beroepen op (iem. of iets) ;
1. 0ff , ene enen ; vertrouwen op, gelooven in iem.;
1. in enen. 2) ergens in toestemmen; iets gestand
doen, vervullen ; 1. aen iet, iets goedkeuren ; 1. van
ere dinc. 3) 1. van, van iets getuigen ; 1. met, het
eens zijn met iem., iem. aanhangen, zijne partij of
zijde kiezen ; 1. ,netten brode, zie li d en, 3de Art.
Lien , st. ww. tr. Leenen, in leen geven.
Liënisse, znw. vr. Bekentenis.
Lier, here, znw. o. Wang, koon; ook lier(e)wange.
Lier, znw. o. I) Borstwering, leuning. 2) houten
bank voor een huis.
Liere, lyre, znw. vr. Lier. — Lierenspeler .
Liere, znw. vr. Vleezig deel van het been, kuit(?).
Liesch, liesche, liese, znw. o. Bies.
Liesche, liesse/ie, liesse, liese, znw. vr. Lies.
Liese , liesse, liesche, znw. vr. i) Dunne huid,
vlies. 2) het dunne leder aan den buik van sommige
dieren. 3) buiksmeer van varkens. 4) zoom, rand, lijst.
-Liesen. Zie verliesen en *ontliesen.
Lieste, liest, znw. m. en vr. Lijst, boord.
Liesten. Zie leesten.
Liet, znw. o. Lied, deuntje; ook van een episch
gedicht; verklw. `liedekijn. — Lietspreker .
Liet, znw. o. Zie bij 1 i e d e.
*Lieu, bnw. Luw, tegen den wind beschut. Vgl.
gelie en luw.
Lieve, znw. vr. i) Aangenaamheid, genoegen;
dat wat iem. aangenaam is; mi geschiet l., het gaat
mij goed; dat u 1. geschie, God zegene u; te lieve,
naar iemands zin of genoegen; 1. doen, iem.; Gode
1. doen, een godgevallig werk doen; wil, wensch,
dat wat iem. aangenaam is; enen sine 1. ende wille
ontbieden. 2) genegenheid, vriendschap, liefde; het
voorwerp der liefde; dore enes l., uit genegenheid
voor iem., om iemands wil.
Lieve, lief, bijw. — A. In den positief. i) Met
liefde, op eene vriendelijke of aangename wijze; mi
is 1. te, ik heb lust, schik, genoegen in iets. 2) met
liefde, niet ingenomenheid, gaarne; 1. tomen, welkom.
-- B. In den comp. Liever, aangenamer; men doet
Gode liever daeran; liever, eerder; Z. hebben, liever
willen; mi liever, op eene voor mij aangenamer
wijze; het mochte mi Z. sin nacht dan dach, ik had
liever dat enz.; gi sweget mi 1. — C. In den superl.
Het liefst, met het meeste genoegen.
Lieve, znw. van lief; z. ald.; ook: eilieve.
Lievelj] c enz. Zie lie f1 ij c.
Lieven, zw. ww. tr. Beminnen.
Lieven, leven, zw. ww. intr. Lief zijn (met een

den, geschreven bewijsstukken; bi liggenden heiligen,

dat.), behagen; wedert mi heft oft led.
Liever. Zie lieve.
Liever, znw. m. Minnaar, vriend.
Liggelt, lick-, znw. o. Reis- en verblijfkosten.

Liggen, Zitgen, ligen, st. ww. intr. — A. Met
een levend wezen als ondw. i) Liggen; 1. ende,
liggen te (slapen b.v.); 1. ende, ook zonder veel beteekenis; 1. ende haken, naar iets verlangen. 2) te
bed liggen, van een zieke, eene kraamvrouw; 1. met,
bi, slapen bij. 3) begraven liggen. 4) in de gevangenis zitten. 5) liggen, gelegerd zijn; enen te na l.,
iem. bestoken, vervolgen. 6) verblijf houden, logee ren; thuu s I., in gijzeling 1' ggen ; zie in lig ge n.
7) in eene hinderlaag of op zijn loer liggen. 8) zich
bevinden, in een toestand zijn, zijn. 9) op het punt
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terwijl de reliquieën nog aanwezig zijn. 2) liggen,
gelegen zijn. 3) plaats hebben, gebeuren. 4) zijn,
gelegen zijn, zitten ; hi taste daer hem lach define.
,5) staan, van hetgeen in boeken te vinden is ; Ni-

codemus evangelie, daer van Jhesus vele in leghei.

6) gesteld zijn, geschapen staan. 7) gelegen zijn:

a) gelegen zijn in, vervat zijn in. b) gelegen zijn aan,
gepaard gaan met ; van dinghen deer twifel ane
Teil. c) gelegen zijn in, in de macht zijn van, afhangen van ; an u laf (leven) leget min welvaren.
d) een gevolg zijn van, met iets samengaan; mes -

daden daer lijf of let (het verlies van 1.) an legel,
e) eigen zijn aan; met veranderd ondw., hebben, bezitten; den milden man, daer so grootj5rjs belt an. f)
gelegen zijn aan, van belang zijn; aen mine dool en

laghe niet een twint. g) belang inboezemen, kunnen
schelen ; met veranderd ondw., om iets geven ; wat
legel mi aen den menschen ! h) baten, voordeelig
zijn, met veranderd ondw., er aan hebben. i) toebehooren, toekomen aan. 7) ergens heen gaan of
voeren, van een weg. 8) gaan liggen, bedaren, van
den wind. 9) rusten op. zo) gelegen zijn in, bestaan
in . II) ledich l., gestaakt zijn, van het recht.
Liggenisse, znw. vr. Ligging.

Ligger, znw. m. Commissionair, agent.

Ligginge, znw. vr. I) Het (te bed) liggen; legerstede. 2) belegering; hoofdkwartier. 3) tijdelijke
staking.
Lijf, znw. o. en m. i) Het leven; 1. hebben, leven ; dat 1. onthouden, ontdragen, verstoren, redden;
metten live ontgaen, hetzelfde ; dat 1. laten, verliesen;
ane enes 1. gaen, iemands leven in gevaar brengen;
in live, in leven; te live, in leven; voor het leven;
oj5 sin laf, op straffe des doods; 1. tegen l., op leven en dood. 2) het leven na den dood. 3) zinnelijk
of dierlijk leven; hooger of geestelijk leven; leven,
levensinrichting; levensgeluk; levensonderhoud. 4)
lichaam; 1. ende ziele; Baken den live aengaende,
lijfstraffelijke zaken; enen moet int Z. spreken ; sin
1. delen met, gemeenschap oefenen met; cnaji5e van
den live, lijfknecht, verklw. livekijn; Z. ende lit,
lede; behouden 1. ende lede, op voorwaarde van
lijfsbehoud; datter noch 1. noch let aen lach, dat het
geen kwestie van manslag of verwonding was. 5)
de romp; bovenlijf; onderlijf, maag en ingewanden,
buik. 6) persoon; van live te live, van den een op
den ander overgaande bij overlijden; een - hebben,
een - mensch zijn; Pilatus waf die hackle een harde
ontfermich laf.
L^pfachtich, liv-, bnw. i) Levenskracht hebbende.
2) lijfelijk, lichamelijk.
Lijfdine r lief-, znw. o. (oostmol.). Vruchtgebruik
of erfhuur.
Lijfgedinge, znw. o. Lijftocht, lijfrente.
Ljjf$" ewinne, znw. o. Een soort van leen- of
tijnsrecht.

Ljjfgifte, -gefte, giftinge, znw. vr. Lijftocht.
L4jfhure, -huur, znw. vr. Huur voor het leven.
Lijfsere, iser, znw. o. Harnas.
Lijfcnape, znw. m. Lijfknecht, lijfwacht, trawant.
Ltjfcoeke -toet, -tout, znw. m. Zoetekoek, peperkoek. — LIjféoeebacker,
Ljjfcoop, * lit-, lit-, liccooh, Zitooft, znw. m. Wijn.
koop (zie wij n e o o p), handgeld, goodspenning of
drinkgeld, door den kooper gegeven bij eigendoms-

overdracht.

Lijfeoopsliede, znw. m. mv. Getuigen bij een
gesloten overeenkomst, vooral bij een eigendomsoverdracht.
L ij fij s, live-, bnw. i) Lichamelijk; zinnelijk,
aardsch; l^(like magen ende vrienden, bloedverwanten. 2) met de zinnen waarneembaar. — Lij$jjc.

hede.

Lt$ike, live-, bijw. i) Naar het lichaam, door
of met het lichaam ; L straffen, buneren, corrigeren,
iem. aan het lijf straffen; 1. roeren, (de reliquieën)
met de vingers aanroeren bij het doen van een eed;
1. sweren.
Ljj$oos, bnw. Levenloos.
Lipfnere, -nare, znw. vr. Leeftocht, voedsel, levensonderhoud; geld daarvoor noodig; jaarlijksche
rente verschuldigd aan den landsheer (in Vlaanderen).

— L"fnerin^ e.

L oot `jfs-, znw. vr. en m. Levensgevaar.
Lefpacht, znw. vr. Levenslange huur of pacht.
Ltfpensie, jense, j5encie, znw. vr. Lijfrente.
Lijfrente, znw. vr. Lijfrente, rente gedurende
het leven.
Lijfrenteboec, znw. o. Het boek waarin de door
de stad verkochte lijfrenten staan opgeteekend.
Lijfschout, znw. vr. Onbetaalde levensmiddelen.
Ljjfstrafe, -strafe, znw. vr. Doodstraf (16de
eeuw).
Lijftier, znw. m. Levensonderhoud.
Lijftocht, - lucht, znw. vr. i) Levensonderhoud.
2) vruchtgebruik; lijfrente; weduwegift, douairie. —

L iftochtrente.
Lijftochten, ZW . ww. tr. Een kapitaal voor lijf.

rente voor eene vrouw vastzetten.
Lijftochtenare, -tuchtenaer, -tochter, znw. m.
Vruchtgebruiker,
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heifer eener lijfrente.

Ljjftoehtg" elt, znw. m.; -gulden, znw. m. Het

geld, de gulden ter loopende waarde van den veranderlijken prijs der lijfrenten.
Ljjftoehtigen, - tuchtigen, zw. ww. tr. Aan iem.

eene lijfrente toekennen.

Lipfvaruwe, -verwe, znw. vr. Vleeschkleur. —
L fvaruwich, -verwich.

lijfvoodinge,

foedinge, znw. vr. Levensonder-

houd, kost.

LiC, znw• o.; like, o. en m. i) Lijk. 2) begrafenis.
-1J C, in voornaamw. Zie g e 1 ij c.
js jc, in znw. Zie huwelijc, vechtelijc.
Ook in brouweljfc, -lic, brouwsel; backeljc, -lic,
baksel.

LLijo, bnw. (oostmnl.). i) Gelijk. 2) billijk, onpartijdid.

Lijcbroot, znw. o. Begrafenisbrood.

L1odorn, - doren, znw. m. Likdoorn.
Lij chare, znw. o. en vr. Het schaamhaar.

Lijcheit, znw. vr. Billijkheid, onpartijdigheid.
Li ehuus, znw. o. i) Sterf huis. 2) lij kenhuis ;

plaats ouder den toren eener kerk waar lijken (van
misdadigers en zelfmoordenaars) konden worden ge-

bracht.

Lipelauwe, lic-, -lawe, znw. o. Litteeken.

Lij Oman, znw. m.; mv. ljcliede. Gehuurde schrei
bij eene begrafenis.
-^rsofcheit
L ee nmoes. Hetz. als leecmoe -s.

L cseme, lic-, linc-, -sene; lixeme, -ene, -me,
zn . vr. Litteeken.
Iijcsteen, znw. m. Grafsteen.
Lij Cteken, lie-,lit-, -teiken, -tekijn, znw. o. i)
Litteeken; verwonding met blijkende gevolgen. 2)
kentéeken, kenmerk, herkenningsteeken; te (in, tot)
enen lijctekine, tot een teeken, ten bewijze. 3) geschreven bewijsstuk; getuigschrift, kerkelijk getuig
attestatie. 4) brandmerk. 5) de sporen of een-schrift,
spoor van iets. 6) voorteeken. 7) knik, wenk.
Lijcwech, znw. m. Weg naar het kerkhof.
Lij m, lime, znw. o. i) Slik, slijk. 2) slijm, speek sel. ^3) lijm . — Ltjmachtich,. -heit, lijmsiederie,
-siërie (i6de eeuw), lijmkokerij.
Lijn. Zie line.
js n, znw. o. Vlas.
Linde, znw. vr. Koord, touw.
Lijnden, linden, bnw. Linnen.

I4jnderecht, -treckinge, -wast. Zie 1 ij n-..
Lunge, znw. vr. Verklaring.
Ljngewaet, lin-, znw. o. Linnengoed.

Lij nlaken, lin-, linde -, lilaken, tinaken, znw. o.

i) Linnen laken. 2) doodkleed, lijkwa. 3) tafellinnen.

Lijnlant, znw. o. Vlasveld.

Lijnmeter, znw. m. Vlasmeter.
Lijnolie, line - , znw. vr. Lijnolie.
Ltjnrechte, * I
-, lijnt -, bijw. Lijnrecht, regelrecht.
Lijnsaet, tin-, znw. o. Lijnzaad, vlaszaad; lijnzaadje; also groot als .een lijnsaet. — Ljnsaetoorn,

-olie, -stoppel.
Lijnslager, -touw. Zie line-.
Lijntreekinge, lijnde-, znw. vr. Erfscheiding.
Ljnvolger, znw. m. Nakomeling.

Lp navader, - mayer, -wadenier, znw. m. Linnen-

wever.

Li jnwaet, line-, linne-, Zin-, lywaet, znw. o. i
Lijnwaad, fijn linnen. 2) ondergoed; hemd ; bedde linnen ; tafellinnen ; de fijne doek waarop bij de mis
het lichaam des Heeren wordt gelegd ; ook coiorael; doodkleed; banier, vlag. — Ljnwaethalle .

Lijnwaetreep, znw. m. Linnenmaat van io el.

Lijnwaetsnider, znw. m. Linnenkoopman.
Lijnwant, znw. o. Hetz. als 1 ij n w a e t. — Lij n-

wantcoper.
Lijnwantbanc, znw. vr. Bank op de markt voor

linnenkooplieden.

Li uwerc, tin-, znw. o. Linnengoed.

Lijpogen, zw. ww. intr. Leepoogen hebben. —
Ljjpoget, lippooch, ljjpogich.
Lijs. Zie lise.

Ljjskijn, znw. o. Lijsje; lichtekooi.
Lijspont, znw. o. Lijflandsch pond.
L ^jj ste, lijst, znw. vr. en m. i) Rand, boord, om
kleederen; zelfkant, rand. 2) rand, lijst, van timmer- en metselwerk; lijst om een schilderij.
Ltj stedraet, znw. m. Draad waarmede de rand
van een stuk laken geweven wordt.
Lijsten, zw. ww. tr. Eene rand of lijst om iets
aanbrengen.
Lijstere, lastre, lintre, znw. vr. Lijster.
Ltjt, znw. m. i) Plaats waar men voorbij komt
of moet, passage. 2) doorgang.
Lptsam, heit . - Zie 1 i des a m enz.
Like, znw. vr. Uiterlijk blijk, ook: van eene ge.
-

moedsstemming.
Like. Zie 1 ij c.

Like, liken, ljcke, tic, bijw. i) Gelijkelijk. 2) op
gelijke of dezelfde wijze (als). 3) naar evenredigheid.
4) even, in dezelfde mate. 5) juist, precies; enen 1.
comen, iem. te pas komen.
Likedach, znw. m. Dag voor het vereffenen van
geschillen.
Likedeler, lac-, - deelre, -deelder, znw. m. Naam
van friesche en oostfriesche zeeroovers (i 5de eeuw).
Likelijc, lac-, bnw. Billijk, redelijk. — Likelike.
Liken, zw. en st. ww. — I. Trans. i) Gelijk
maken; een dijk, effenen; ook: dekken. 2) vergelij ken, gelijkstellen. 3) gelijkelijk toedeelen aan verschillende genooten. — Likinge. — H. Intr. i)
Gelijken. 2) behagen, lijken. 3) passen, voegen.

Liken, zw. ww. tr. Een lijk afleggen.

Likenen, zw. ww. intr. Gelijken op.

Likenisse, lijc-, znw. vr. Uiterlijk voorkomen.

Likerhant (te -), bijw. Gemeenschappelijk.

Likermate, bijw. Op dezelfde wijze; ook likerwisc.

Likewel, -wael, voegw. Evenwel.
Licken , zw. ww. tr. i) Gelijk maken, zie b e 1 i ck e n. 2) glad maken, polijsten. — bicker .
Licoop. Zie l ij f c o o p.
Licoor, znw. m. Vocht, drank.
Liesode, lijc-, znw. vr. Zode om een dijk mede
gelijk te maken.

Lieware, 4 c-, -weer, znw. vr. Aandeel in de
mark met gelijke rechten als de anderen (?).
Lilie, -wit. Zie 1 e lie.
Lillen, zw. ww. intr. Trillen.
,
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Lime, znw. Zie d a c h I i m e; ook : avondschemering.
L1men zw. ww. — I. Intr. Slijm of ander kleverig vocht afscheiden. -- II. Trans. i) Lijmen; te
samen limen. 2) doen kleven.
Limieh, bnw. I) Slikkig. 2) slijmerig, beslijmd.
3) ' kleverig. — Limiehelt ; ook liminge.

Lippe p lejbj e, lij, znw. vr. Lip; ook: eener wond;
verklw.li/ekijn, liken.
Liquoor . Hetz. als 1 i c o o r.
Lire. Zie hier e.
Ligsche, lessche, lesche, lisch, lesch, lies, znw. o.
en vr. Rietgras, Tisch.
Lise, lis, znw. vr. i) Bank, zitbank; een bank
waar kastjes onder zijn. 2) voetbank(je).
Lise, znw. vr. Hersenvlies.
Lise, bnw. I) Zacht, kalm. 2) zacht, niet luid. 3)
zacht, niet snel. 4) licht, gemakkelijk.
Lise , bijw. i) Zachtjes, zoetjes. 2) stilletjes, ongemerkt. 3) ongemerkt, zachtjes aan. 4) zacht, langzaam (loopen). — Lieskina like.
Lisebedde, zijs- , znw. o.^ Draagstoel.
Lisebroot, l jsse-, znw. o. Lijnkoek.
Lisecleet, ij/s., znw. o. Bankbekleeding, tapijt.

Limoen, lemuen, znw. m. Kleine citroen ; sad
van lymoeny, limoensap.
Limo g e. Zie 1amogie.

Lindd rake znw. m. Draak; krokodil.

e, znw. vr. Linde; verklw. lindekin.,
linde, lend

— Lindenbloeisel, lindebloesem; - bloeme, -boom,
-loof, lindeblad; -schorse.
Lindelaken, linde -. Zie 1 ij n 1 a k e n.
Lindewaet. Zie 1 ij n w a e t.

Lindeworm, lind-, lint-, lent-, -woorm, znw. m.

Draak of reuzenslang, ook: krokodil.
Lindjjn, linden, bnw. Van lindenhout gemaakt.

— Lindencole, houtskool van lindenhout.

Line, lijn, .znw. vr. i) Touw, snoer, koord, lijn;
verkiw. linek,n, scheepslijn; éne 1. trecken, diefje en
diefjesmaat zijn; iet aen sine 1. trecken, zich iets toeeigenen ; bidsnoer (?). 2) meetkoord, meettouw, voor
erfscbeidingen. 3) touw of koord van landmeters ;
eene landmaat van ioo roeden; onderdeel of vak
van een dijk.
Line, znw. vr. Lijn; ook: van verwantschap.
Line, linne, znw. Naam van een vrachtschip.
Linedraeyer, znw. m. Lijndraaier, touwslager;
ook linemaker, -slager.
Linegaren, -gaern, Barn, znw. o. Garen voor
het linnenweven.

Linemenger, znw. m. Linnenkoopman.

Linen, zw. ww. tr. Met eene „line" richten of

afbakenen.

Linenet , znw. o. Linnen doek of lap, ook als

kleedingstuk.
LinetouW, lijn-, znw. o. Kabeltouw.
Linewever, znw. m. Linnenwever.
Lingo (d. i. linje), lingie, linie, znw. vr. Richt-

snoer.

Lingene, lingne, lingine, znw. vr. Vuilnis, slijk,

drek, modder.

Lingenvogel, znw. m. Drekvogel, hop.
Linfroot, znw. m. Stuk of klomp gesmolten metaal.

Linie, Lenie, znw. vr. Lijn, regel. — Liniën, ww•
Linjpn, linnen, linen, bnw. Linnen; ook als znw. o.
Linipn, linen, bnw. Van touw gemaakt.
Linijnamt, linen-, znw. o. Het ambacht van linnenwever.

L1nijndoec, ynen - , -duec, znw. m. Linnen stof.
Llnijnlaken, znw. o. Halflaken.
Linjjnmenger, linen-, znw. m. Linnenkoopman.
Linijnweeftouwe, «innen., znw. o. Weefgetouw.

Linijnwere, linen-, znw. o. Grondstof noodig

voor het linnenweven.

Linijnwever,

linie -, linen-, znw. m. Linnen-

wever . -- Linijnweverambacht.
Lino, bnw. Linker. — Lincsch.
Linke, znw. Litteeken.
*Linken, zw. ww. tr. Vouwen, ombuigen (oostmnl.).
Line, lans, bnw. Zacht, kalm.
Linse y linze, znw. vr. Lins.
Lint, lint, lynd, znw. o. Lint, band.
Linteel, znw. m. Bovendorpel en kroonlijst van
deur en vensters.
Lintjjn . Zie lente.

Lintworm . Zie lindeworm.

Ling, lynx, znw. vr. Lynx, los.

Linxeme. Hetz. als 1 ij c s e m e.
Lioen, leoen, znw. m. Leeuw.
Lip. Zie lippe en lebbe.

Lipen , luhen, zw. ww. intr. Scheel zien, schuin -

sche blikken werpen; een ho
Lip er.
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---

Lipich, bnw . Leepoogen hebbende. -- Lipicheit.
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— Lisecleetwever.

Lisp, lesj, bnw. Lispelend, stamelend. — LIS -

pelen, lesjelen; lispelaer; lispen, lesben; lisper.

List, liste, lust, znw. vr. en m. I) Kennis, wetenschap, kunde. 2) vaardigheid, kunstvaardigheid. 3)
behendigheid, schranderheid, gevatheid; slim beraamd
plan, list; bi lisle, op eene slimme wijze.
Listelije, bnw. Slim, behendig .
Listelike.

Listie , bnw. en bijw. --

Listicheit, ook: kwade

trouw, arglistigheid.
Lit, let, znw. o. i) Lid van het lichaam tusschen
twee gewrichten, gewricht; zaten lede, uit het lid;
ook uier leden ; verklw. ledekijn ; mv. lede, ledema.
ten; lichaam; laf ende lede, lit; hoge recht dat aen
laf ofte lit gaet, dat het leven kan nemen of lijf
toepassen ; te lede gaen, als een last op de leden-straf
drukken. 2) lichaamsdeel; dat beste, liefste l., het
hoofd (?) ; lid van den vinger; teellid; mv. lede ook:
do beenen (?). 3) lid als uitdrukking van den ver
eerste lit, een bloedverwant die-wantschpgrd;
iem. bestaat in één achtendeel, door hetzelfde paar
betovergrootouders; erste lit over, het kind van een
eerste lid. 4) lid, medelid van een genootschap enz.,
gezel, genoot, medeburger; Gods lede, ons Heren l.,
arme l., de door Christus op aarde achtergelaten
arme medebroeders, de armen en behoeftigen. 5) lid,
geleding, van zaken; schakel, schalm. 6) onderdeel,
ook: van een proces. 7) afdeeling. 8) opzicht, onderdeel; met (in, van) allen leden, in alle opzichten,
geheel en al; in (met) vollen leden, volledig (16de
eeuw). 9) artikel.
Lit, znw. o. Deksel.
Litaerge, znw. Glid, loodoxyde.
Litargie . Zie l e t a r g i e.
Literature, lilt-, znw. vr. Letterkunst, kunst van
lezen en schrijven.

Litierboom . Zie l e i t i e r b o o m.

Litiere, leit-, lait-, let-, lett., znw. vr. en m.
I) Ligplaats, slaapplaats; leger van dieren. 2) draagstoel, draagbaar.
Liteoop. Zie 1 ij f c o o p.

.
Litlike, bijw.; 1. delen, in stukken snijden.
-maet,
znw.
Lid
van
het
lichaam;
mv.,
Litmate,

ledematen.

Litse, I!ïise, litche, liclie, znw. vr. Verschansing;
barrikade; het strijdperk zelf.
Litre, znw. vr. Snoer, strik.
Littekijri Zie lij cteken.
Littel, Littie. Zie luttel, t u t t i c.
:

Livachtich, Livelije. Zie 1 ij f-.

Liven, zw. ww. — I. Trans. Op iemands leven
zetten, op zijn naam overschrijven, eene lijfrente.
— II. Intr. Liven ende leven, in leven zijn (oostmnl.).
Livereye,livreije, lev(e)reije, znw. vr. Livrei, ambts.
gewaad, bovenkleeding vanwege de stad verstrekt;
ook: een teeken (wapen, insigne) van den landsheer
door zijne ambtenaren of bedienden gedragen.
Livereren, lever-, zw. ww. tr. i) Bevrijden, in
vrijheid stellen. 2) overleveren, overgeven, iets. 3)
iem. overleveren, doemen tot iets.

Livessche. Hetz. als 1 e v e s t o c.
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Livich, livech, bnw. i) Levenskracht hebbende;
in het leven zijnde. — Livieheit.. 2) substantie hebbende; zwaar, van wijn.
Lobbe , lobben, znw. vr. i) Afhangende strook van
kant, lubbe, manchet. 2) kwab, klomp. 3) naam van
een edelen steen.

Lobeel, znw. Onderste rand van een stuk laken.
..Lochen, zw. ww. tr. Loochenen ; sine wort l.,
zijn woorden intrekken.

Lo Chen, znw. (oostmnl.). Vlam.
Lochenen, -inge. Zie logenen, -inge.
Locht. Zie 1 u c h t.
Lochten. Zie luchten en l o c h t inc.
Lochtenaer, Lochtingier, Lochtincman, znw.
m. Tuinman. — Lochtingen, tuinieren.
Loehtine, Zochten, lochtene, loch/nun, znw. m.

(vla.).

Open plaats of tuin bij een huis, tuin, moestuin.

Lodder, bnw. Dartel, ongebonden, wellustig.
Lodder, znw. m. i) Ongebondene, wellusteling. 2)

potsenmaker; gemeene vent, schoft, schavuit; kerel,
zonder ongunstige bijbeteekenis. 3) landlooper, vagebond. — Lodderboeve, Lodderich.
Lodderachtich, , bnw. Potsierlijk.
Lodderen, zw. ww. intr. i) Hoereeren. 2) kunsten vertoonen, potsen maken.
Lodderheit, znw. vr. Dartelheid, wellust; vuile
taal.
Lodderie. Hetz. als. 1 o d de r n i e.
Lodderinge, znw. vr. Vertooning van een potsenmaker of straatmuzikant.
Lodderlije, bnw. Wulpsch, dartel. — Lodder-

like.
Loddernie, znw. vr. i) Ongebondenheid, wulpsch-

heid, een ongebonden leven; vuile taal.

2)

dartel-

heid, uitgelatenheid.

Lodderseheren, znw. o. Vuile grap.
Loddich, bnw.; 1. waf, lichtekooi; ook loddige,

znw., loddiginne.
Lode (bi-), bezweringsterm. Bijlo.
Lode, ent, twijg, loot. Zie 1 a d e.
Lode, loo, znw. Geul in buitendijksche gronden.
Lode, looye, loye, Loy, znw. vr. Het voorzien van
een stuk laken van lood of waarmerk. — Loden,

loder.
Lodemaent. Hetz. als 1 a u m a e n t.
Loden, looyen, zw. ww. tr. r) Zie bij 1 o d e. 2) sol
-dern.
Lodieh , bnw. Zijn vol gewicht hebbende aan fijn

lo(o)yen, ww.,

metaal, zuiver, fijn.

Lodjn, loiijn, loden, bnw. Looden.
Lodic, lodec, znw. Eene plant, rumex acatus.
Loech, looch, loge, luech, znw. m. en o. (friesch).

z) Plaats. 2) woonplaats, woning; plaats of plein in
eene stad; kerkerhol; kant, zijde; ook: stapel (van turf).
Loeder, loder, znw. m. en o. Lokaas, aanloksel;
plaats waarin iemand gelokt wordt; verlokkende gestal te .
Loedervogel, znw. m. Een op de jacht afgerichte vogel.
Loegen, logen, longen, zw. ww. tr. Plaatsen, ordenen, vlijen; schikken, voegen.
Loet', lui. Zie 1° y.
Loeyen, loyen, zw. ww. intr. Loeien, brullen,

brieschen. -- Loeyinge.

Loeken, loken, louken, zw. ww. intr. Kijken,
— Loeco ch.
Loeien, zw. ww. intr. Jokken, gekscheren.
Zoem,
bourn, lomme, znw. vr. Bijt in het ijs.
Losnis,
Loemen, zw. ww. tr. Gaten (in een weg) maken;

turen, gluren.

a

bederven, vernielen.
Loën. Zie looyen.
Loen , znw. vr. Leuning. Zie 10 n e.
Loente, loon/c, znw. vr. Windstilte, gebrek aan
wind (voor den molenaar).
Loer, znw. m. Lomperd (16de eeuw).
Loerdelike, bijw. Op eene grove, plompe wijze.
Loeren, lueren, zw. ww. intr. Loeren, gluren. —
Loerer, spion.

Loerwachter, - wechier, znw. m. (oostmnl.). Nacht-

wacht.

Loesch, luesch, loosch, znw. Eene soort van

marokijn, aan

wit.

de eene zijde rood, aan de andere

Loete, loet, znw. vr. Naam van verschillende
werktuigen, waarmee men schept of krabt, ovenkrabber, beerlepel e. a.
Loete, loeten, znw. m. Botterik, lomperd.
Loeveren, loveren, -eeren, zw. ww. intr. La.

veeren, tegen

den wind opzeilen.

Lof, znw. m. en o. i) Lof, eer, prijs; verheerlijking,

van God; enen (datief) lol aenseggen, toeleggen, iem.
lof toezwaaien ; met (groten) love, tot iemands eer
of roem; Ie love, hetzelfde; in enes love steen, bij
iem. in eer zijn; van (hogen, goeden, groten) love,
(zeer) geëerd, beroemd, voortreffelijk ; van cranken
love, cranc van love, niet geëerd, waarvan weinig
goeds te zeggen is ; ook (als bijw.) : op eene voor
wijze; des loves ris, lauwertak. 2) loftuiting;-treflijk
lofdicht; lofzang ; lof als kerkdienst. 3) te love ende
te bode slaen, geveild worden (vgl. „loven ende bieden ");
zie b o t; ie enes love (of bode), tot iemands dienst of
beschikking. 4) toestemming, goedkeuring, verlof.
Lof , znw. o. Loof, bladerdos.
Lofachtich, bnw. Ter goeder naam en faam
bekend.
Lofaensegger, znw. m. Vleier.
Lofbaer, bnw. Aan bepaalde voorschriften of
verordeningen voldoende, van waren; deugdelijk.
Zie 1ovebaer.
Lof boet, znw. m. Naam van het He ►glied.
Lofnisse. Zie 1 o v e n i s s e.
Lofsins, *loft-, *luft-, bijw. Naar den linker kant.
Loft (ter Lofier bant). Zie lucht, bnw.
Lofte, loft, znw. vr. i) Belofte, gelofte. 2) eene
in rechte aangegane verplichting of verbintenis; betalingsbelofte; borgtocht. 3) verloving (oostmnl.).
Loftenisse , loof-, znw. vr. i) Belofte. 2) verbintenis; betalingsbelofte.
Loftich, bnw. Verbonden tot het betalen eener
schuld.
Loftij t,, loof-, znw. vr. en m. De tijd van het
lof (kerkdienst).
Loftocht. Zie looftocht.
Loftuten. Zie l o v e t u t e n.
Lofwerdich , lofmm , -weerdich, -waerdich, bnw.
Deugdelijk, gaaf; betrouwbaar.
Loge, looch. Zie 1 o e c h.
Loge (met palataal -g). Zie 10 o d s e.
Loge, znw. vr. Hetz. als 1 o g e
znw. vr. Loog.
Loge, bock, znw. vr. Vlam, gloed. Vgl. 1 o c h e n.
Logeij}]c, luege-, bnw. Leugenachtig, onoprecht.

— Logellke, bijw.
Logen (voegen, schikken). Zie 1 o e g e n.
Logenachtich, bnw. Logenachtichlike, -ach.
telike, bijw.
Logenaer, lugen-, znw. m.; vr. logenaersche,

-aerse, -arse.

Logene , lougene, luegene, logen, znw. vr. Leugen,

onwaarheid.

Logenen, lochenen, loehen, loochnen, leunen

(nederr.), zw. ww. tr. i) Ontkennen, loochenen. 2)
eene vroegere bewering of verklaring intrekken of
herroepen. 3) heeten liegen. 4) verloochenen; sinen

name (sins namen) l., zijn naam niet willen zeggen,
verzwijgen; (een plicht) verzaken. 5) verlaten, eene
plaats (vla., 16de eeuw).
Logenheit, znw. vr. Leugentaal, leugens.
Logeninge, lochen-, znw. vr. i) Ontkenning. 2)
verloochening, verzaking.
Logenitjc, bnw. Logenachtig, onwaar.
Logenmare, -mere, znw. vr. Leugentaal.
Logenpote, -schore, znw. Namen voor deden
van het onderstel van een molen.
Logenspreken, zw. ww. tr. Hetz. als 10 g e n-

strep en.

LOON.
LOGENSTE KEN.

Logensteken, zw. ww. tr. In loog zetten.
Logenstijl, -tatoc. Zie 1 o g e s t i k e 1.

LO enstrepen, leugen -, loge-, - stroden, •strueeen,

-straffen, zw. ww. tr. lem. voor een leugenaar uit-

maken, iem. heeten liegen.

Logenstichter, - vinder, znw. m. Leugenaar.
Logentale, -tael, znw. vr. Leugentaal ; ook mv.,

leugens. — Logentaler, -talich.
Logeren, (-eet-en). Zie l o o d s e r e n.
Logestikel, logen -, - stijl, -stoc, znw. Hetz. als
levestoc en livesche. Lavas.
Logirich, luggich, bnw. Log, lui.

Logleien , logesijn, znw. m. Redenaar.

Logie. Zie loodse.
Logjjs,, logi^si, loots^s, loods fis, znw. o. Logies;
nachtverblijf, verblijfplaats.
Logike, logjjcke, logijc, lo'ike, znw. vr. Redekunst,
redeneerkunde.
Logisn. Zie l o g i c i e n.
Loy d oye, Joey, znw. vr. en o. i) Wet, wettelijk
voorschrift, geschreven wet; geloofsleer, geloof. 2)
wetboek; rechtsboeken; de Sassenspiegel. 3) rechtsWetenschap; de kennis van het wereldlijk recht.
Loy, loye, znw. o. Allooi, wettelijk gehalte van
goud en zilver.
Loy, loey, leuy, bnw. Lui, traag, vadsig; wulpsch,

dartel, licht. — Loyaert, Loyaerdie, Loyheit,
Lo icheit , Lbylike.
Oyael, bnw. Eerlijk, trouw, oprecht. — Loyal ke.

Loye, znw. vr. Hetz. als 1 o d e.

Loyen, Toeyen, zw. ww. intr. Luieren.

Loyen. Zie loden.
Loifer, lofre, znw. m. Ruin.
Locke. Zie logike.
Loyeren, zw. ww. tr. Uitstellen, vertragen.
Loyeringe, znw. vr. Uitstel; uitstelzucht.

Loyernie, buyer-, ook loyerie, znw. vr. Vadsig-

heid.

Loyiser, znw. o. Merkijzer voor laken, ook loy-

tange (en frentiser).
Loive, boiffe, lode, loeyve, loyfen(e), leuten, luifen,

znw. vr. (en m.). Luifel, afdak, uitstek voor een huis.
Loc, locke, znw. o. Gat, opening, hol; neusgat,
ook naselocke, nese-, nose-.
Loke, loick, znw. m. en vr.' i) Afsluiting; sluisdeuren; heg, haag, heining; afsluiting of omheining
eener put. 2) afgesloten of afgedeelde ruimte; vak,
loket. 3) paneel, bord, plank. 4) gat.
Loke i znw. i) Vlok, bos of dot haar. 2) lok,
haarlok.

Loge, bnw. Sluik, . los.

Loken, toeken, zw. ww. tr. i) Sluiten . ; bergen,
verstoppen, inhullen. 2) eene afsluiting of omheining
maken om (een akker, hofstede).
Loket, znw. o. Vak, afgedeelde ruimte; verborgen hoekje.
Lochuve, znw. vr. Korf waarmede men de bijen
van anderen lokt.
Lokich, bnw. Naar uien ruikende.
Locke, lock, icc, znw. m.. i) Lok, vlok, bosje haren, pluizen, enz.; stroolocke, stroobos; klit, klomp;
sneelocke, sneeuwbal. 2) haarlok, krul.
Locken, zw. ww. tr. Jokken, tot zich trekken.
Locker, bnw. Los, dartel, ongebonden.
Lossnoer, locke(n)-, znw. o. Het snoer waarmede het dakstroo aan het houtwerk wordt bevestigd.
Locuste, znw. vr. Sprinkhaan.
Lofbroeder . Hetz. als loll a er t.
Lolic. , znw. m. Naam eener plant, lolium. --

Lolicol^e.

Lollaert, znw. m. Cellebroeder, lid eener ongeordende geestelijke vereeniging van „beggaerden" of
leekebroeders, ingesteld voor ziekenverpleging en
lijkbezorging.
Lollecater, lol-, znw. m. Femelaar, prevelaar
van gebeden.
Lollen, zw. ww. intr. z) Prevelen, nl. godsdienstige liederen en gebeden. 2) slapen, dommelen.

337

Lombaerde, znw. vr. Bank van leerring.

Lombaert, lumb-, ook -baerder, znw. m. Lombard ; geldhandelaar, bankier, wisselaar, woekeraar;
pandjeshuis.

Lombaertsch, -barisch, bnw. Lombardisch; lom -

baeriscla mes, ook lombaerlmes ; lombaerische letteren,
romeinsch letterschrift.
-lome. Zie g e l o me.

Lomen . Zie l e men.

Lommer, lomre, znw. vr. Lommer, schaduw.
Lonco, znw. vr. Lynx, los.

Lone, loon, Zoen, znw. vr. Leuning.
Lonen, bonen, loynen, zw. ww. — I. Trans. z)

Loonen, beloonen. 2) vergelden; godi 1. over quaet,
kwaad met goed vergelden; hem l., zich zelf straffen. 3) dienen. — II. Intr. z) Loon ontvangen, ergens goed of slecht afkomen. 2) met eene zaak als
ondw., vergolden worden; qualike b., slecht bekomen, opbreken.

Lonen, lounen, leunen. (oostm.). Zie 1 o g e n e n.
Lonen, benen, zw. ww. intr. Leunen.
Loner, loonre, lonare, znw. m. Belooner, ver
-geldr.

Longe, longen(e), longer, lungen(e), znw. vr. Long;

pens, penszak.
Longe (met palataal -g), znw. vr. Riem, halster riem.
Loninge loeninge, znw. vr. Leuning.
Lonke, lunke, znw. Vlek, smet; klodder, rochel
(oostmnl.).
Lonken, ZW . ww. intr. Loeren, gluren; ook: lonken.
Lonken, lunken, zw. ww. tr. Verontreinigen
(oostmnl.).

Lonkich, lunkich, bnw. Vuil, smerig (oostmnl.).

Lonschen lunschen, zw. ww. tr. Vleien, liefkoozen, pluimstrijken (oostmnl.). — Lonseher (bun-),

Lonseherie (lunch - ).

Lonse. Zie l u n s e.
Loo, le, znw. vr. en o. Bosch; ` boschrijke vlakte,
begroeide plek.
Loo. Zie 1 o d e.
Loo, lo, znw. o. Run, eek, eikenschors.
Loodse , loodze, lootse, loosse, loge, bogie, znw. vr.
Uitbouwsel, balkon, erker; tent; hut, kluis; verklw.
loodsekijn ; stal, schuur, bergplaats, loods, keet; hal,
kantoor.
Loodseren, loots-, lootg-, loodg., logeren, loyéren,
- ieren, zw. ww. intr. Logeeren, verblijf houden, overnachten (vgl. h e r b e r g e n), zijn leger opslaan,
kampeeren. — Loodseringe, het opslaan van tenten of legerplaats.
Loodsewise, - wis, bijw. Uitgebouwd.
Loodsman. Zie bootsman.
Loof, znw. o. i) Boomblad; niet een l., geen zier;
verklw. mv. loverkine. 2) gebladerte, loof. 3) versiersel in den vorm van een blad.
Loof, bnw. Zie 1 o v e.
Loofaehtich, bnw. Bladerrijk.
Loofs i Loofaam. Zie love, lovesam.
Loofschouwe r - schouw, znw. vr. Schouw waarop
de dijkplichtige beloofde zijn dijk te zullen maken
naar de keuren, eerste schouw.
Loofte, znw. vr. en o. Belofte; ook looftenisse.
Looftochte n lof-, - tocht, znw. vr. Belofte, eene

in rechte aangegane verbintenis.
Loofwere, loif-, znw. o. Loofwerk, lofwetk.

Looyen, -er. Zie loden, -e r.

Loopen, loyen, loën, zw. ww. tr. Met looi, run,

boomschors bewerken, looien, leer. — Looyeupe

-comme, -water; Looyer. '
Loof, lokt, znw. o. Look, knoflook. — LooOrnpe, rups; l000banc, op de markt; -eter, een

spotnaam.
Loocshovet, looxhoofi, znw. o. Lookbol.
Loo-cnpe, lo-, znw. vr. Looikuip.
Looevorsch, znw. vr. Een kleine groene kikvorsch.
Loon, lone, znw. m. en o. i) Loon, belooning,
verdiend loon, ook dat verdiende boon; 1. der min22
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nen, wederliefde; enen (dat.) 1. doen. iem. beloonen;
dienst, verdienste ; ie lone, als belooning. 2) vergelding, loon; wraak; ook: het loon voor der menschen
daden, vooral : de hemelvreugde; Gods l., Gods beste
zegen; te lone, ten geschenke, van menschen; door
Gods genade, goedheid; van Gade ie lone. 3) prijs,
waarde; prijs, roem, eer. 4) genadegift (oostmnl.).
Loonbaer, bnw. Verdienstelijk, prijzenswaard.

Loon'ever, znw. m. Hij die loon geeft, beloo-

ningen uitdeelt.

Loonlij c, lone-, bnw. Hetz. als 1 o o n b a e r.
Loonre . Zie loner.
Loonstaf, Toen znw. m. Staf, stut.
-,

Loonstede , znw. vr. Leuning.

Loonswerdich, -wairdich, bnw. Lowiwaardig

of verdienende.
Loonsam, bnw. Aanspraak hebbende op (met
een gen.) (?).

Loonte . Zie l o e n t e.
Loop, louft, lobe, znw. m. (en vr.). i) Loop, het

loopen ; gang, tocht, reis, wandeling; snelle loop,
van dieren ; galop, misschien ook: draf; het vermogen om (hard) te loopen; sinen 1. verliezen; wedl oop. 2) loop, van levenlooze zaken, van de vochten
in het menschelijk lichaam; van hemellichamen; van
den tijd; volgorde, van woorden. 3) geloop; oploop,
standje. 4) gang van zaken, gang; 1. der naturen;
der minnen l., de ontwikkelingsgang der liefde; 1.
hebben, voortgang hebben; na den loop van enen
hove, volgens den aan een hof gebruikelijken, gewonen

of wijze van berekening van den datum, nl. om
het jaar te beginnen; stijl of gewone wijze van procedeeren. 5) loop, gangbaarheid, waarde, koers; 1.
hebben, gangbaar zijn; ook: in zwang, in gebruik
zijn. 6) beloop, bedrag. 7) pad, plaats waar men
loopen kan; glooiing, talud. 8) waterloop, kanaal;
beek, sloot; bedding waardoor water wegvloeit. 9)
loop van een vuurwapen.
-loop. Zie nieu1oop, bnw.
Loop, eene maat. Zie 1 o p e.
Loopasse, znw. vr. Loopas, loopende as.
Loopjaer, znw. o. (drent.). Hetz. als 1 o p e 1 j a e r.
stijl

Loopsch, loi^sclt, bnw. Loopsch, tochtig, van

dieren.

Loopschuttinge ,

-

schutte,

znw. vr. Kade tot

beschutting tegen het overloopende water, kade langs
eene watering.

Loopstede, znw. vr. Renbaan.

Loopt, znw. m. Hetz. als 1 o o p.
Loor. Zie 1 o r e.
Loorts,, loiris, lor/s, bnw. en bijw. (nederr.).
Linksch; links.
Loorturf, leur -, znw. vr. Slechte of lichte turf.
Loos, bnw. i) Los; vrij van een knellenden band;
zonder, eren l., varwen 1. 2) valsch, onbetrouwbaar,
arglistig; ook als znw .; met den dat., ontrouw aan
iemand. 3) van zaken, bedrieglijk, s(hijnschoon. 4)
loos, listig, slim. — Loosheit, -like.
Loos, ziiw. Trouweloosheid; sonder l., zonder
bedrog, in alle oprechtheid.
Loosman , znw. ni. Valschaard, falsaris.
Loosse, loisse, znw. vr. Lossing van een pand;
ook: het recht daartoe.
Loosse. Zie l o o d s e.
Loóssen, kussen, zw. ww. tr. i) Lossen, losmaken,
ook: den pand. 2) verlossen, bevrijden. - Loossinge.
Loosten. Hetz. als 1 o o s s e n.
Loot, lood, znw. o. i) Lood; eene zware taak. 2)
gewicht aan een uurwerk; gewicht van goud en
zilver; naam van een bepaald gewicht. 3) lood, paslood, waterpas; te lode staen, aan een nauwkeurig
onderzoek worden onderworpen. 4) lood, dieplood.
5) looden kogel. 6) voorwerp van lood; een stukje
lood met een bepaald teeken of merk; verklw. lode-

Aorjn, loolkijn, loodje. — Lootachtich,

-Lootgieter .
Loot, tak, twijg. Zie 1 o t e.
vr.
Vuurwapens
voor looden
Lootbusse, znw.

kogels.

LOSBAER.

Loothamer , -cluppel, znw. m.; -colve -case

(knots), vr.; Wapens met lood gevuld of me? looden

knop.

Lootlepel znw. m. Lepel om lood in te smelten.
Lootmael4jt, znw. m. Een maal gegeven bij de

verkiezing van een nieuw bestuur (van een gild).
Lootnagel, znw. m. Loodspijker, spijker om in
lood te slaan.
Lootelager, znw. m. Waardijn, keurmeester van
het laken.
Lootsnian, loods-, lots-, znw. m. Loods.

Lootwapen, znw. o. Een met lood gevuld of

beslagen wapen.

Lootwap p er g znw. m. Een leeren riem waaraan

een looden bal was verbonden ; ook : een met lood
gevulde of beslagen knots of kolf.
Lootwit, znw. o. Loodwit.
Lope, looj5, lopen, znw. o. en m. Schepel; ook:
vaatje, tonnetje; ook: naam van eene landmaat,
honderd roe.
Lopelino, znw. m. Jonge spruit, uitlooper.

Lopeljaer, znw. o. Schrikkeljaar.

Lopen, loojen, st. ww. — I. Intr. i) Hard loopen;

galoppeeren of draven, van een paard ; laten lopen

(nl. dat ors) ; misschien ook: springen (vgl. lode jaer,
looft /aar). 2) loopen, gaan ; enen lopende houden,
iem. aan het lijntje houden ; laten l., laten gaen,
laten varen ; Ie gader l., te hoop loopen ; 1. op enen,
enen oplopen, iem. aanvallen; 1. met enen, weg -

loopen, (er van) doorgaan met iem. 3) geslachtsdrift hebben; lodende, loopsch. 4) loopen, vloeien,
stroomen ; loflende water; lodende bloei, bloed dat

eene wond stroomt; van wijn, getapt worden;
van ziekelijke aandoeningen ; loflende ogen, gate
(wonden) ; van hemellichamen. 5) loopen, verloopen,
uit

van den tijd; gaan, van gedachten; tusschen komen,
plaats grijpen; van een gerucht, eene tijding, zich
verspreiden. 6) zich uitstrekken, gelegen zijn, van
geographische begrippen. 7) gangbaar zijn, gelden,
van munten; lodende Belt. 8) beloopen, bedragen. -I I. Trans. i) Op iets treden, trappen. 2) door „lopen"
in een toestand brengen; enen van den orse lopen.
— III. Onpers. Gaan; dat hem an sin ere mochte
lopen.
Lopende, deelw. bnw. Zie bij 1 o pen;. lopende
erde, b egane grond (?).

Loper, looper, znw. m. i) Hardlooper. 2) bode,
looper. 3) looper, wandelaar; verklw. looerkijn; vr.
lofterige (vla.).

Copings, znw. vr. r) Loop; gang, marsch; ook:
loop, van hemellichamen; van de wolken, het drijven,
jagen; oploop ; vijandelijke inval. 2) strooming, vloei
ook van de vochten in het lichaam.
-ing;
Lopen, zw. ww. intr. Zeldzame bijvorm of intens.
van lopen.

Lore, leure, luere, loor, znw. vr.; ter 1. stellen,
sellen, leiden, misleiden, bedriegen; te(r) 1. vallen,
bedrogen uitkomen, te kort schieten.
Lore, leure, luere, znw. m. Deugniet, schelm.
Lorevogel, loo,•-, znw. m. Lokvogel.

Lorinen, zw . ww. intr. Leegloopen.
Lorlinc , lui line, znw. m. Lording, een voorwerp
waarmee dakstroo wordt vastgemaakt.
Lormier, loeremier, znw. m. Kleinsmid.
Lortsen, lordsen, zw. ww. — I. Intr. Oneerlijk
zijn in den handel . Lortser . — II. Trans. Trekken,

sleuren.

Los, losse, bnw. i) Vrij, onbelemmerd, los; met
een gen. of van, vrij, ontslagen, bevrijd van; enen
1. inakèn, iem. van iets bevrijden; enen iet 1. scltelden, enen los schelden van ere dinc, kwijtschelden. 2)
beroofd, kwijt, zonder,

van iets dat men noode mist;

enen iet 1. maken, 1. maken van ere dinc, berooven
van. 3) iel 1. maken, ergens een einde aan maken.
4) verwijderd, weg; iet 1. geven, laten schieten.

Los, bijw. Vrij, onbelemmerd.
Los, loss, znw. m. Los, lynx.
Losbaer, bnw. Losbaar, van renten.
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Losboort, -boirt, znw. Naam van een vrachtschip.

Losbrief, znw. m. Schriftelijk bewijs van de los sing van een pand, losbrief.
sin
lusch, bnw. i) Loensch, scheel. 2) een oo 'g• ---^ Losschaert.

L ose, znw. vr. i) Leus, wachtwoord, parool. 2)

wapenkreet.

Lose, loise, znw. vr. Lossing, inlossing van een
pand ; aflossing van een gevestigde rente ; ook : het
recht daartoe.
Lose, loosse, znw. vr. Zeug.
Lose, znw. vr. Loosheid.

wordt tot het doen van eene bedevaart, tot afwending
van het gevaar.

Lotemeester, loot-, znw. m. In sommige steden,
hoofd eener bepaalde afdeeling der burgerij.
Loten, zw. ww. -- I. Intr. Loten, het lot werpen, ook om de staanplaatsen op de markt en in de
hal; bij de verkiezing van het stedelijk bestuur tot
aanwijzing der personen die de keuze zullen doen.
— II. Trans. i) Verloten. 2) gerechtelijk toewijzen.
3) door het lot aanwijzen, een persoon.
Loter, znw. , m. Hij die loot; ook : die verloot.
— Loterschap, ook : het ambt van beëedigde, die
in geschillen van lijfrenten uitspraak heeft te doen.

Lose 'er. Zie losengier.

Loteren, leuteren, zw. ww. — I. Intr. Los zit.
ten, waggelen. — II. Trans. Schudden, wiggelen;

Losen, loosen, leusen, zw. ww. tr. i) Los maken;

doen wankelen.

Loseilke. Zie looslike.

een j5ant l., een pand door het betalen eener geld-

som vrij maken; eene gevestigde rente afkoopen. 2)
bevrijden, verlossen; hem l., zich loskoopen. 3) zich
vrij maken van eene verplichting door haar te ver
zich kwijten; linen eet 1. 4) loslaten wat men-vulen,
in de hand heeft; afschuiven, geven. 5) van zich
laten gaan, loozen, eene stof uit het lichaam; van
zich zetten, eene aandoening of stemming. 6) lossen,
ontladen. 7) verliezen. 8) gilde, vrihede l., zich het
recht koopen om in een gilde te komen; betalen.

Losenen, zw. ww. tr. i) Lossen, een pand, een
uitgewonnen goed. 2) vrij maken, bevrijden; ook als
wederk., met ute.

Losengier, znw. m. Lage vleier; verrader.
Losengieren, (met palataal -g), zw.ww. intr. Zoete
woordjes gebruiken om iem. voor zich te winnen.
Loseninge, znw. vr. Lossing, aflossing.
Losenisse, znw. vr. Verlossing, bevrijding.
Losertiere, bnw. Bedrieglijk, arglistig.

Losich, bnw. Lui, vadsig. — Losioheit.

Losie, znw. vr. Bedrog, bedrieglijkheid.
Losinge, loisinge,znw. vr. Lossing, inlossing van
een pand.
Losledich, bnw. Vrij, los van anderen.
Los p acht, znw. vr. Pacht die in bepaalde gevallen kan worden opgezegd.
Losrente, z nw. vr. Rente die tegen eene bepaalde som kan worden afgekocht.
Losse, znw. vr. Lossing van panden, aflossing
van renten.
Losse, bnw. Zie los.
Losseljjo. Hetz. als los b a e r.
Lossen, zw• ww. tr. i) Los maken; hem l., zich
losmaken (uit eene omarming) ; lossen, een pand. 2)
bevrijden, verlossen; loskoopen. 3) afkoopen, aflos-

sen , eene rente; onder aanbieding van leenhulde
verwerven, een leengoed; gilde, vn/lede l., het inkomrecht van een gild betalen; betalen, eene schuld
aflossen; uitdelgen, te niet doen. 4) ledigen, ontladen, lossen. 5) laten wegvloeien; uitgieten, gieten.
— Lossinge, ook: ontlasting.
Lossenen. Hetz. als 10 s s e n. — Losseninge.
Losser, znw. m. Hij die aanspraak heeft op erfopvolging in een leen.
Lost enz. Zie lust.
Lot, lolt, lod, znw. o. en m. i) Lot, geworpen
of getrokken lot; het werpen van het lot, loting,
ook bij de magistraatsverkiezingen; te tote (loot) gaen ;
een voorwerp, b.v. een boon, waarmede geloot wordt.
2) het voorspellen van de toekomst. 3) aandeel in
het land, grondbezit; toegewezen deel van een erf;
plaats op de banken van markt en hal voor het
uitstallen van koopwaren; lootboec. 4) lotsbestemming, levenslot. 5) belasting. 6) natuurwet; noodlot (?).
7) groote hoeveelheid, menigte; dat menschelihe lol,

het menschengeslacht.
Lotdine . Zie l o t t i n c.
Lote, loot, znw. vr. Spruit, telg, stek; verklw.
loot/lijn; spruit, van levende wezens.
Lote gelt, loot-, znw. 0.; ook lotelgelt, o. Geld
door schepelingen van een in gevaar verkeerend
schip betaald aan hem, die bij loting aangewezen

Loterie, znw. vr. Loterij.

Lotestede, znw. vr. Gelote staanplaats.
Lotjjn, loten, bnw. Hetz. als 1 o d ij n.
Lottnge, znw. vr. i) Het trekken of werpen van

het lot, loting (zie 1 o t e n, Intr.). 2) loterij. 3) aan
ieders deel of lot in eene boedelscheiding.-wijzngva

Lotsman, Lotter . Zie lootsman, luter.

Lottinc, lotdinc, lutíinc, znw. o. en vr. In Drente,
het hooge gerecht dat driemaal in het jaar door
drost en 24 etten gehouden werd. -- Lottingedaeh .
Lotvisch , znw. m . Eene soort van makreel.

Lotwerpinge, znw. vr. Het voorspellen der toe-

komst.

Loumaent . Zie laumaent.

Louwe n znw. m. Vangst, greep.
Louwen, lauwen, zw. ww. tr. Grijpen, vangen;
intr. met omme, grijpen naar.
Louwen, zw• ww. tr. Looien, (leder) bereiden.
— Louwer, Louwergilde.

Love, loeve, leuve, ouwe, znw. vr. (en m.). Luifel, uitbouwsel, uitstek, voorportaal; schuur, keet,
pothuis; verklw. lovekijn; galerij, zuilengang, open
plaats, achter -, binnenplaats, tuin; een huis met tuin;
villa; het oude kasteel der graven van Vlaanderen
te Brugge.
Love, loof, bnw. Moe, mat, uitgeput; "love, loves
liën, zich overwonnen verklaren, zich overgeven.
Love, loof, znw. o. Belofte, eene vrijwillig aan gegane verplichting.
ve, znw. vr. of o. Geloof.
Lo
Love, znw. vr. en o. (?). r) Gunst waarin men
staat. 2). het genoegen nemen met iets, welbehagen.
Lovebaer, bnw. Betrouwbaar, geloofwaardig.
Lovede, znw. vr. Hetzelfde als love, 3de Art.

Lovelijo, loof-, lofe-, lof-, lovent-, bnw. -- A.
Van een persoon. t) Lofwaardig, roemruchtig; van
God, geloofd, geprezen. 2) deugdelijk, bekwaam. —
B. Van eerie zaak. i) Prijzenswaardig, loffelijk. 2)
deugdelijk, voortreffelijk; van eene rekening enz.,
deugdelijk bevonden, in orde. 3) loffelijk; dankbaar,
erkentelijk. — LovelijCheit, Lovelike, bijw.
Lovelic, loof-, Geloofwaardig.
Loveloos, bnw. Trouweloos.

Loven, zw. ww. — I. Intr. Vertrouwen stellen
in iemand, ook: in zijne woorden; godsdienstig geloof hebben, gelooven. — II. Trans. t) Gelooven,
voor waar houden. 2) te goed houden, leenen, borgen.
Loven) zw. ww. — I. Trans. t) Loven, prijzen;
deelw. gelooft, gezien, in gunst staande. 2) in eere
houden, op prijs stellen. 3) goedkeuren, goedvinden,
instemmen met iets; zaken, ambtelijk goedkeuren
die aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen; eene
benoeming, een besluit, bekrachtigen; goedkeuren,
vaststellen; enen l., iem. voor een bepaald doel geschikt oordeelen. 4) toestaan, veroorloven. 5) beloven,
toezeggen; eene gelofte doen aan (God of een heilige). 6) zich verbinden tot iets, in rechte. 7) eene
koopwaar, aanprijzen ; loven (door den verkooper)

ende bieden (door den kooper). — II. Intr. Borg
voor iemand zijn; 1. als een coo1Sman, cornan, zich
verbinden als hoofdschuldenaar; voor iem. of iets
instaan. — IIT. Wederk. Met een gen., zich ver-
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heugen over, in zijn schik zijn met (iets); iron., zijn
beklag over iets doen.
Loven, zw. ww. intr. Loof kr jgen ; ook loveren.
Lovenaer, znw. m. Naam van eene kleine munt;
ook lovensche.
Lovenbecken. Zie 1 e v e 1.
Lovenisse, looffe-, loof-, lore-, lof-, znw. vr. i)
Verheerlijking, door een lofzang. 2) belofte; gelofte;
borgtocht; betalingsbelofte.
Lover, znw. m. Vleier.
Loverie, l)nw. Glorierijk, roemrijk.
Lovesam, loof-, lof-, bnw. Roemrijk, eerwaardig, geëerd, van personen; geloofwaardig; van zaken,
voortreffelijk, goed in zijne soort.
Lovesanc, znw. in. Loflied, hymne.

ben. 31 den schijn hebben, dèn indruk maken, gezegd van woorden. — II. Trans. i) Doen klinken
of weerklinken, ook zonder liet uitgedrukte object
clocke; te hole, te samen l., door klokgelui te samen roepen. 2) afkondigen, bekend maken, uiten. 3)
vermelden, gewagen. 4) beteekenen.
Luder, znw. m. Klokluider.
Ludere, lader, lacer, znw. vr. i) Doek; doodkleed.
2) kinderdoek, luier; verklw. luderkine.
Ludergeer, lande -, -gere, znw. Naam voor het
mannetje in de maan.
Lud eh, bnw. Welig opschietende (?).
Ludinge, znw. vr. t) Geluid, lawaai. 2) het lui
klok.
-denr
Ludsen, Luegene. Zie 1 u t s e n, l o g e n e.
jueke, znw. ie 1 u k e.
Lufer, luifer, znw. m. Ruin, gesneden paard.
Lufe, znw. vr. Slet.
Luft, Lufter. Zie 1 u c h t, bnw.
Luggen, zw. ww. intr. i) Slepen, met vischnetten visschep. 2) lui zijn, luieren.
Luggich. Hetz. als loggich.
Luy , luyaerdie. Zie 1 o y, -a e r die.
Luide. Zie 1 i e d e.
Luine, Luipen. Zie l u n e, l u p e n.
Luister, -en, luit. Zie buster enz.
Luc, znw. o. Geluk.
Luke, lueke, znw. vr. Een middel tot sluiting of
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Lovesingen, zw. ww. Lofzingen. -- Lovesinger.
Lovesrtjc, bnw. In vollen bladerdos.
Lovesscke. Hetz. als I i v e s s c h e.
Lovetuten, loof-, loven -, zw. vw. iutr. Vleien,

pluimstrijken ; 1. met, een loopje nemen met iemand.

--- Lovetuter.
Lovie, lmivie, znw. vr. Zondvloed.
Lovinge, znw. vr. i) Lof. 2) inwilliging van een
verzoek.

Lubaert. Zie l i e b a e r t.
Lubbe, lub, znw. o. en m. Stremsel, leb.
Lubben, zw. ww. tr. Van teelkracht berooven.
-- Lubber, lubbinge, lubstede.
Lubbestekel ? -stoc, znw. Lavas, lubbestok.
Lubbich, lebbiclz., bnw. Leb bevattende, lebbig.
Lucerne, znw. vr. Lamp, licht.
Lucht, locht, luchie, loch/c, luft, znw. vr. en m.

i) Lucht, dampkringslucht; Ier 1. silleu, 1. raten, een
luchtje scheppen; in die 1. hangen, zweven.tusschen
hemel en aarde; onbeslist zijn; luchtstroom, ook:
die door cone opening komt. 2) bovenlucht; uitspansel. 3) luchtsgesteldheid, weersgesteldheid. 4) lucht,
geur, reuk.
Lucht, znw. o. en vr. Lucht; in die 1. brengen,
aan het licht brengen.

Lucht, lufl, loft, bnw. Linksch; luchter kant.
— Luchtes, links; luchtsins, lof(/)sins, in Bene
linksche richting.
Luchte, znw. vr. Luchter; lantaarn. — Luchten-

maker.
Luchtelijc, tocht -, bnw. Den aard der lucht heb-

ben, luchtvormig; als bijw., naar den aard der lucht.
Luchten, optillen. Zie 1 i c h ten.
Luchten, zw. ww. tr. Ruiken; enen niet mogen l.,
iemands nabijheid (zijn reuk) niet kunnen verdragen.
Luchten, zw. ww. intr. Lichten, licht geven, licht
doen branden.
Luchtende, bnw. Helder, schitterend.
Luchter, linker. Zie 1 u c h t, 3de Art.
Luchter, znw. m. i) Luchter. 2) verlichter; vr.
luchterinne.

Luchtich, bnw. Schitterend, licht.
Luchtich , bnw. Luchtvormig; koel, luchtig. —
Luchticheit.
Luehtmaent, znw. m. en vr. Januari.
Luchte, luchtes, bijw. Links.

Luchtvenster, znw. vr. Lichtvenster, venster.

Lucifer, -eer, -ier, znw. ni. De morgenster; de

hellevorst, de duivel.
Lude , tuut, bijw. Hard, luid, duidelijk hoorbaar;
lade ende stille, op allerlei wijzen; in alle opzichten,
geheel en al; 1. of stille, op de eene of andere
wijze, in het eene of andere opzicht; 1. no stille, op
geenerlei wijze, in het geheel niet.
Lude, znw. mv. Zie 1 i e d e.
Ludegelt, znw. o. Luigeld, betaald voor het luiden der klok.
Luden, luiden, zw. ww. — I. Intr. i) Klinken,
schalien, z ingen; weerklinken; laten l., laten merken of blijken,, openlijk bekend maken; ook van
loeiende geluiden en van vogels; wijd en zijd bekend worden. 2) luiden, een bepaalden inhoud heb.

afsluiting; schutting.

Luken, lunchen, luiken, zw. ww. — I. Trans. i)
Toedoen, toeknijpen ; den vinger laken. 2) toedoen,
sluiten ; cene wond, sluiten, toedrukken. 3) opsluiten,
iemand ; sluiten, omvatten, ene in sinen armen lu kenn; insluiten, suet muren l.; met buien, buitensluite n . 4) dekken, iets van boven sluiten of afsluiten.
5) sluiten, eindigen. — II. Intr. i) Dicht gaan, toe
gaan. 2) blijven zitten of steken. 3) donker zijn (?)
in den herstel, .doer nemmermeer nacht en luuct.

Luken, st. ww. tr. i) Trekken, een mes, zwaard
(fri.). 2) (vlas of hennep) pluizen, uitplukken.
Lukinge, luick-, znw. vr. Afsluiting.
Lucken. Hetz. als 1 u k e n.
Lucken, zw. ww. intr. Gelukken.
Luckeraee, Iztc of raec, bijw. Misschien, waar
-schijnlk.
Lumbeertsch. Zie 1 o m b a e r t s c h; ook: het

Lombardisch, als taal.
Lume, znw. vr.; verklw. lzuumkijn, scherts, grap (?).
Lumen, zw. ww. tr. Belagen, den voet lichten.
Lumenarie, znw. vr. Licht, verlichting.
Lumiere, lim-, tem -, -eniere, -enier, znw. vr.

en m. Opening in het vizier.
Lummel, znw. Onderbuik; buikvet (oostmnl.).
Lumont, znw. m. Goede of slechte naam, roep
die er van iemand uitgaat (oostmnl.).
Lunaet, znw. Maanziekte. — Lunatieh.
Lune, znw. vr. Wisselende gemoedstoestand, hu
-meur.
Luninc, litininc, znw. m. Musch.
Lunke, lunschen. Zie 1onke, lonschen.
Lupaert, znw. m. i) Luipaard; vr. luuaerdinne.
2) leeuw. Vgl. li ebaert.
Lupen, luiten, luepen, zw. ww. intr. Gluipen,
loeren, (iem.) verraderlijk overvallen; deelw. bnw.
lu,kende; enen luftenden hout,

Lupen. Zie 1 i p e n.
Lupseme, znw. Oprisping. — Lupsemen.
Luse. Zie 1 u u s.
Lusen, zw. ww. tr. Van luizen zuiveren; dat
lobbekcrs lassen, het geld stelen (16de eeuw).
Lusich, bnw. Vol ongedierte.
Lust, list, lost, Juste, loste, znw. m. en vr. i) Lust,
genoegen. 2) lust, trek, begeerte; eetlust; aandrang
tot ontlasting; zinnelijke of vleeschelijke lust.
Lust, list, znw. Opmerkzaamheid, aandachtig toeluisteren; ie gebiede 1. ende verbiede onlust (in rechte
(loor den schout).
Lustelijc , lost-, hnw. i) Aangenaam, genoeglijk;
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Goole l., God welbehaaglijk. 2) de zinnen aangenaam
aandoende of streefende; aangenaam voor het oog,
het gehoor, den reuk, den smaak. 3) levenslustig,
opgewekt, vroolijk.
Lustelijcheit, znw. vr. Levenslust, dartelheid.
Lustelike, bal-, bijw. i) Schoon, liefelijk. 2) met
lust, met opgewektheid.
Lusten , losten, zw. ww. — I. Onpers. i) Mij
lust, ik heb lust, iets doet mij genoegen; kent laten l.,
genoegen nemen met iets. 2) trek of lust hebben in.
— II. Intr. i) Behagen. 2) verlangen, trek hebben,
ook: in eten.
Lustich, lostich, bnw. i) Aangenaam, genoeglijk; zalig; Gode l., God welgevallig. 2) aangenaam,
liefelijk; van het weder, schoon, helder; bevallig,
innemend. 3) vroolijk, levenslustig; dartel, weelderig,
wulpsch; aan hartstochten ten prooi ; opgewonden,
heet gebakerd. 4) 1. sijn, lust hebben (oostmnl.).
Lustich, schrander, bekwaam. Zie 1 i st i c h.
Lustieheit , lost-, znw. vr. i) Genoeglijkheid,
aangenaamheid ; schoonheid, van een oord; een genoegen. 2) vroolijkheid, levenslust. 3) zinnelijke lust,
vleeschelijke begeerte.
Lustigen, zw. ww. tr. Aangenaam stemmen.
Lustreren, -ecren, zw. ww. tr. Versieren.
Late, luite, Tuut, znw. vr. Luit.
Lute, znw. vr. Verkorte vrouwennaam; sustcr Lute,
eerre bagijn; Luten leven, het losse leven van beg-

het geheel niet; weinig, niet dikwijls, zelden ; 1.
icmanrt, bijna niemand; 1. enich, bijna geen; 1. ander,
bijna geen ander.
Luttel Zettel, lit/el, znw. i) Ml. Weinigen. 2) Onz.
weinig , niet veel; weinig geld, eene kleinigheid ;
bi 1. ende l., langzamerhand, geleidelijk; een l., luttellkijn, een weinig; een tijdje, een poosje ; een eindje;

eenigszins, eenigermate.
Luttelgoet, Zettel-, znw. en bijw. — I. Znw.
Weinigen ; heel weinig, niet veel. — II. Bij w. Niet
veel, luttel, soms hetz. als eene ontkenning; zelden,
1. iemant, bijna niemand; 1. <?f selden, zelden of nooit.
Luttelheit, leftel-, znw. vr. Kleinheid of gering heid van aantal; een klein stuk.
Luttelkij tl. Zie luttel en a l l u t t e l k ij n.
Luttel ji c, let-, bnw. Weinig.
Luttelike1 bijw. In geringe mate.
Lutter. Ze luter en luttel.
Luttic,lutic, bnw., bijw. en znw. — I. Bnw. i )
Klein; gering, onbeduidend. 2) gering in aantal. —
II. Bijw. Weinig, niet veel, een beetje; een poosje;
een klein eindje. — 111. Znw. Zie 1 u t te 1, znw.
— Lutticheit.
Luuc. Zie mesluuc en swertluuc.
Luucsel, luie -, znw. o. Afsluiting.
jeus, lose, luis, znw. vr. Luis.
Luusch, luesch, znw. o. Riet, rietgras.
Luussac, lui'ssac, znw. m. Een kerel die vol on gedierte zit (16de eeuw).
Luusschen, louse/zen, lusschen, luischen, zw. ww.
intr. Schuilen, wegkruipen, zich verbergen.
Luuster, luister, znw. ni. Glans; ook: glans van
eene stof.
Luusteraer, znw. ni. Fluisteraar.
Luusteren, lust-, luist-, zw. ww. — I. lntr. i)
Luisteren. 2) fluisteren. — H. Trans. In-, toefluisteren. — Luusteringe, lunstervinke.
Luut, lured, luit, znw. m. en o. i) Geluid; ge
rumoer, gerucht; verklw. lioclekun. 2) klank-schreuw,
der menschelijke stem ; van een woord; de stem;
eene (geheimzinnige) stem; (Ier meenten 1., de openbare meening; woord; buten (allen) lode, boven alle
beschrijving. 3) woordelijke inhoud; na 1. der voorde.
juut, - lured, bnw. i) Luid, duidelijk hoorbaar. 2)

-

-

garden en bagijnen (?).
Loten, luiten, bnw. Luitspelen; als znw. ook:

mooie praatjes. —
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Lutenaer, lutenslager, - speler.

zw. ww. tr.Met
et leem of klei bestrijken.
Luter, lui/er, lu//er, Lotter, louter, bnw. i) Helder, louter, zuiver van gehalte; helder, van water,
van het gezicht. 2) zuiver, niet vervalscht. 3) rein,
onbesmet, van het .gemoed en zijne uitingen. 4) opgewekt, vroolijk. — Luter, bijw.; luterheit, -lIjc.
Luteren, lui/eren, zw. ww. — I. Trans. Zuiveren, louteren, reinigen. — II. Intr. Reiner, zuiverder
worden.

Lutéren, eeren, zw. ww. tr. Met leem bestrijken.
Luterlike, bijw. In alle oprechtheid, zonder voor behoud.
Lutoren, zw. ww. intr. Met de ooren schudden,
ze opsteken of spitsen.
Lutsen, ludsen, zw. ww. — I. Intr. Los zitten,
,

rumoerig, luidruchtig; alt Lunt wart van kern 7,

had den mond vol van hem.
Luutbreet, luit -, bnw. Door het gerucht aangewezen (als de dader van iets).
Luutruchtich, .bnw. -- Luutruchticheit.
Luutslach , luit -, znw. m. Naam van eene kleine
munt, vooral in Limburg.
Luw, bnw. Voor den wind beschut, veilig.
Luxure, -ie, znw. vr. Wulpschheid, dartelheid,
wellust; onkuischheid. — Luxnrioos, -eus; -oosheit, -eushcit; -osichoit.

heen en weer gaan.
schokken; ook naam

— II. Trans. Iets schudden of
van een spel.
zw.
ww.
tr. Op krediet koopen, borgen,
Lutsen,
(vla., i6de eeuw), voor lurtsen; zie 1 o r t s e n.
Luttel, li//el, Zettel, ook lutier, bnw. en bijw.-I. Bnw. i) Klein van stuk. 2) klein in aantal; klein
van kracht, gering; te 1. zijn in, in iets te kort
schieten. — II. Bijw. Weinig, luttel, in geringe mate;
1. of vele, soms, op eenigerlei wijze; 1. no vele, in

CUB

Macereren, zw. ww. tr. Vermageren, doen uitteren, het licháam, door vasten en kastijding.
Machen, machenare. Zie metsen, mets enare.
Machg eschien. Hetz. als ma c h li c h t e.
Machllcht8 mal-, snel -,. - licht, bijw. Misschien,
allicht; ook macitode, machschien, machschienlihe.
lacht, machte, znw. vr. (en m.). i) Kracht van
lichaam en geest; teelkracht; snelheid; het vermogen om over zijn lichaam en zijn geest te beschik.
ken. 2) macht, vermogen; met den eden nv., macht
over; al mine macht, bijw., uit al mijne macht,
zooveel ik kan; bevoegdheid krachtens een ambt.
3) macht, kracht, werking; cdaer geen m. aen en feit,
wat niets om het lijf heeft; gezag, geldigheid. 4)

macht, geweld, overmacht. 5) gebied, waarover
iemands macht zich uitstrekt. 6) belang, gewicht. 7)
L- Legermacht; groote hoeveelheid. 8) volmacht; machj »4iging, het geven van eene bepaalde bevoegdheid;
een geschreven volmacht; een gevolmachtigde (ook
1J a ltbode).
Machtbrief, -br eef, znw. in. Volmachtsbrief.
Machte 2 macht, znw. vr. en o. Schaamdeelen, lies.
ltachtelijc , bnw. Machtig, vermogend.
Maehtelchelt, znw. vr. Werking,' vermogen.
Yachtelike, bijw. Met kracht, krachtig.
Machteloos, bnw. i) Krachteloos, zwak, flauw,
uitgeput. 2) zonder rechtskracht, ongeldig.
Machten, zw. ww. tr. i) Versterken. 2) mach-

1

-

.

tigen. — Machtinge.
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Machtich, mechiich, bnw. i) Krachtig, sterk,
van lichaam en geest; met een gene, gezond van,
m. sire lede; snel, vlug. 2) machtig, vermogend ; met
een gen., te zeggen of macht hebbende over; in
staat om iets te doen ; enen iet m. maken, iem. over
iets de vrije beschikking geven. 3) bevoegd ; ge
enen m. maken, machtigen. 4) van zaken,-machtigd;
krachtig, sterk; voedzaam; krachtig van werking.
Machticheit , znw. vr. i) Macht; heerlijkheid,
majesteit. 2) werking, uitwerking. 3) zelfbeheersching.

Machtigen, mechtigen, zw. ww. — I. Trans.

; deelw. gemachiichi; ook als znw. —
II. Intr. In macht of aanzien toenemen.

Machtigen

Machtinge . Zie m a c h t e n.
Machuwo. Zie m a t s u w e.

Madachtich, bnw . Vol maden.
Maddach, znw. m. Een dag maaiens, als ver-

plichte dienst.

Made, , maeye, znw. vr. Ingewandsworm, made;
worm; bloot als ene m., kaal als een neet.
Made, maet, mede, meet, znw. vr. i) Weiland,
hooiland ; verklw. made-, medekm. 2) naam van eene

houtworm;
landmaat.

Madebeemt,

maey-, -bem^t, znw. m. Weiland,

hooiland; ook madelant.
Madekenharinc . Zie bij m age d e k ij n.
Madelaer, mathe-, znw. m. Zaakwaarnemer, boe.
delredderaar; zijne taak heet madelarie, madelrie.
M adelgeer, znw. Eene plant, hetz. als c r u c ew o r t e, kruiswortel, gentiaan.
Madelstede, znw. vr. Voornaamste woonhuis van
een overledene met een deel lands als voordeel van
den jongsten zoon; vereenigingsplaats der kinderen
van één gezin (?).
Mademersch, maet-, maed-, maey-, znw. vr.
' %leiland, hooiland.
]Kaden ) zw. ww. intr. Vol maden zijn.
mcdler, znw. m. Maaier.

]Kader,
Maderijn, madrjn, -en, bnw. Ahornhouten.

Madesoete 1 medesuele, znw. vr. Madeliefje; ook
me cutblume (limb.) en matelieve.
Madesloot,
landen.

mae-,

znw. vr. Sloot tusschen wei-

Madevelt, moed- , maet - , znw. o. Weiland, gras -,
hooiland; ook matfelt.
Madich, bnw. Vol maden.
Madom, znw. Knop, bot.
1klaech, maich, mage, znw. m. Bloedverwant; verwant; maech ende man (leenman) ; vriende ende mage.
Maechdaer, maechder, znw. m. Ongehuwd jonkman. Vgl. m a g e t.
Maechdoem. Zie m a g e d o e m.
Maechgelt, maich-, znw. o. Het aandeel door
de bloedverwanten en magen gedragen in de som,
waarmee een door een hunner gepleegde doodslag
wordt geboet.
Maech escheit, maick-, znw. o. Boedelschei
aechgescheitsbrief, akte daarvan;-ding.—1
-liede , getuigen, bij het ,opmaken der akte tegenwoordig.
Maechhout, bnw. Familiezwak hebbende, iem.
genegen. Vgl. v r i e n t h out.
Maechlike, mage-, bijw. Als een bloedverwant;
m. bewant, in den bloede bestaande.
Maechlinc, etage znw. m. (Bloed)verwant.
Maechscha p , moge-, spaes-, mire-, znw. vr. en o.
-,

Bloedverwantschap, maagschap; familieband; een
bloedverwant of maag; de gezamenlijke bloedver-

wanten.

Maechscheit, znw. o. Boedelscheiding.
1Vlaeehsibbe, znw. vr. Bloedverwantschap.
Maechsoene, wage-, -soen, -swoene, znw. vr. i)

Het deel van het zoengeld (maeclagelt), in geval van
doodslag of verwonding, dat aan de magen van den
verslagene of verwonde wordt betaald. 2) overeen.
komst tot verzoening der magen . — Maechsoenen,
zulk eene overeenkomst tot stand brengen. — Maechsoener, bemiddelaar er van.

Maechswager, znw. m. Aanverwant.

Maechawoene . Zie m a e c h s o e n e.

Maecht . Zie m a g e t.
Maeehtale,

-

tael,

znw. vr. ; - tal, o. i) Graad

van bloedverwantschap. 2) maagschap; van groter
m., van een aanzienlijk geslacht; de gezamenlijke
bloedverwanten. 3) hetz. als m a e c h s o e n e (oostmnl.).
— Maeehtalich; m. veesen, familie van iemand zijn.
Maechtoge . Zie in a g e t o g e.
Maoybeemt, -dach. Zie mad e b e e m t, m a dd ach.
Maeyen, mayen, meyen, zw. en st. ww. (deelw.
gemaeyen). — I. Trans. i) Maaien; koren, ook : het
land. 2) oogsten, inoogsten. — II. Intr. Zwaaien;
metten armen maeyen.

— Maeyer, maeyinge,

maeytijt.
Maeymersch, -lant. Zie made-.

Maeebrief, znw. Akte van eene uiterste wilsbe(„make").
Maeegelt, znw. o.

schikking

Maakloon; ook macchure,

maecloon.

Maecmaker, znw. m. - Hij die een huwelijkscontract tot stand brengt.
Maecman. Zie maecsman.
Maecsel, maexel, maechsel, manel, znw. o. i)
Het maken, bewerking; schepping, bouw, ook van
het menschelijke lichaam; snit, van kleederen; fatsoen, mode. 2) gewrocht eener werking. 3) uiterlijk,
gedaante, vorm ; geslacht, sekse. 4) erfmaking, legaat. 5) eene roerende of onroerende zaak, aangewezen om door den rechter te worden verkocht ten
einde een schuldeischer te voldoen (Kennemerland,
West-Friesland).
Maeesman, make-, mace-, znw. m. Hij die als

daartoe verzocht getuige tegenwoordig is bij het
sluiten van het huwelijkscontract.
Maal, male, znw m., vr. en o. i) Teeken, kenteeken ; vlek op het lichaam ; zedelijke smet ; sondeli/se male. 2) teeken, grensteeken; doel, mikpunt;
mark, maalschap; mv. malen, markgenooten, de ge
gerechtigden in een maalschap of mark;-.zamenlijk
malenboec. 3) teekening, vooral met kleuren; schilderwerk. 4) tijdpunt, tijdstip, een bepaalde of juist
aangegeven tijd; te dien male (_ tien tide) ; van
male te male, smaels, iederen keer, - telkens, per
keer; met énen smaels, op één keer. 5) etmaal; deel

van een etmaal; een der twee deelen waarin de
marktdag was verdeeld, de voormiddag en de namiddag; morgenmael, avontmael; sin m. houden,
een bepaalden tijd met eene koopwaar op de markt
staan; sin m. hebben, van de koopwaar, op de markt
gedurende een zekeren tijd te koop zijn. 6) etenstijd;; maaltijd ; feestelijk maal; het eten; slapen vor
m., een slaapje doen voor het eten; ie mete ende te
male gaen, zijn maaltijden gebruiken; maal eten. 7)
eene bepaalde maat; van lengte in dumemael, nagelmael, vingermael; van afstand in roekmael, werp
tenen male, te gelijk, in eens;-mael,schot.8)
in een oogenblik; te zamen, te gelijk; ten volle,
volkomen; in hooge mate, bij uitstek; te male niet,
in het geheel niet; ook: niet geheel; in alle opzichten, in hooge mate; zeer.
Mael, znw. o. Rechtshandeling, - zitting; in den
joncsten male, in het laatste gericht (of: het laatste
tijdsgewricht; vgl. m a ei, ie art.).
Maelatich, mal-, bnw.; m. ende meelatich, zijn
middagmaal en brood (ergens) gebruikende, ergens
zijn vast verblijf houdende.
Maelboom, znw. m. Boom die tot grens dient.

Maeldenier, znw. m. Zie m a e 1 g e n i e r.

Maelderie. Zie maelgerie en malerie.
Maeldorf, - *derf, znw. Het gemis van de zaak,
waarover het proces loopt; de daaruit voor den
eigenaar voortspruitende schade.
, znw. m. Postbode, courier.
Maolge, malge, maelgie, malie, maille, znw. vr.
i) Maas, steek. 2) ring, gesp, haak; een klein metalen voorwerp, als middel om iets vast te maken

Maaldrager

MAERSE.

MAELGE.
of als sieraad ; pantserring ; ring of schalm van een
ketting.
Maelge, mailge, malie, znw. vr. Eene kleine munt,
de helft van een penning; niet ene m., geen duit,
geen zier ; ook als naam van eene zilveren munt.
Maelge, mailge, znw. vr. Email, een geëmailleerd voorwerp; wapenschild.
Maelgeharnasch, znw. o. Maliënkolder.
lMaelgelt, znw. o. Belasting op het gemalen koren dat gebruikt werd in de bierbrouwerijen.
Maelgenier, maeldenier, znw. m. Kramerijen koopman, winkelier in kleine voorwerpen van metaal.
Maalgeren, etaleren, zw. ww. tr. Van maliën
voorzien.

Maelgerie, maillerie, maelle-, maelrie, maelderie,
znw. vr. Allerlei kleine voorwerpen van metaal,
vooral: voorwerpen van smaak.
Maelgerine, znw. m. Ring of malie van den
maliënkolder.

Maelget, maeilget, malget, znw. o. Houten hamer.
Maalg etten , zw. ww. tr. Met een houten (ook:

boden) hamertje slaan of kloppen.
Maelgetter, znw. m. Een met een strijdhamer
gewapende.
Maelgoet , znw. o. Aan een „maelman" (2) toe-

behoorend tijnsgoed.
Maalgoten (d. i. maeloten), mailloten, zes. ww.
tr. Inbakeren; koesteren, vertroetelen.
Maelhuus, -huis, znw. o. Huis waarin het „maelgelt" betaald wordt.
Maellerie. Zie malerie en m a e l g e r i e.
lltaelmaker, znw. m. Koffer -, zadelmaker.
Maelman, malman, znw. m. Hij die aandeel
heeft in de „maelschap" of mark.
Madman, znw. in. Bezitter van een tijnsgoed;
iem. die behoort tot den stand der volvrijen of tot
dien der hofvrijen (oostmnl.).
Maelp eert, male-, ftert, znw. o. Lastpaard,

pakpaard.

Maelre. Zie maler.
Maelreeht, znw. o. Aandeel in eene »mael-

schap" of mark; geldsom daarvoor betaald.
Maelrie. Zie malerie en maelgerie.
Maelsadel, znw. o. en m. Pakzadel.
Maelsac, mail-, znw. m. Reiszak, reistascl.
Maelschade, znw. vr. Schade veroorzaakt door
in gebreke zijn.
Maelschap, znw. vr. en o. Buurschap, gemeente;
gerechtigdheid in de „maelschap" of mark.
Maelschat, znw. m. Bruidschat.
Maelschotsrecht, znw. o. Het in eene mark
-

geldende recht om vee te schutten.
Maelschotten, zw. ww. tr. (Vee dat schade doet
op eens anders grond) „schutten" (z. aid.). — Mae1-

s chottin ge.
Maelsel, mail-, meel-, znw. o. Schilderwerk.
Maelslot, znw. o. Slot aan een koffer, hangslot.
Maelstat, mail-, -stede, -stelde, znw. vr. i) Ge-

rechtplaats; de plaats waar iemand behoort te recht
te staan. 2) vergadering, conferentie. 3) woonplaats;
domicilie. 4) een der twee gedeelten van een marktdag.
Maelsteen, znw. m. Grenssteen.
Maelteken, znw. o. Vlek op het lichaam, op
het oog.
Maelttjt,_ male 1 znw. m. en vr. Feestmaal; lijk maal; maaltijd, eten; enen in. geven.
Maeltiden , zw. ww. intr. Maaltijden, aan een
feestelijk maal aanzitten.
Maeltote, mal -, znw. vr. Eene onwettige belasting of heffing. — Maeltoter.
Zie in a 1 v e s i e.
Maelvloet, znw. m. Peil, hoogte waartoe het
wassende water stijgt; boven maelvloede, boven allen
-

maelvloeden.

Maelwaechmeester, znw. m. Waagmeester voor

het gemaal (?).

Maelwater, znw. o. Peil van het water.
Maen. Zie ni a n e.
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Maenbrief, mane-, znw. m. Maanbrief; brief
waarbij iemand wordt gedagvaard ; ook : om te gaan
„inliggen" (z. aid.).
Maendach, manen -, znw. m. Maandag; ver
verloren m., koppermaandag, ook raes-,-sworen,
woel-(wuet )maendaeh (oostmnl.); goede in., maandag vóór aschdag. — Maendaechsch.
Maendaeh, znw. m. Dag waarop men opgeroe-

pen wordt om te verschijnen.

Maendeljjcsch, bnw. Maandelijksch. — ] Waendeities, -lijr, -lix, bijes.
Maendewant. Hetz. als m a e n t s t o n t.
Yaenhere, znw. m. Baljuw.
Maenj aer, znw. o. Maanjaar.
Maeneop, man-, znw. m. Papaver; ook snaensaet.

Maanre, maender. Zie m a n e r.

Maensehijn, mane-, manen -, znw. m. z) Mane-

schijn.

2)

maand.•

Maensiec , -suchtich,

bnw. Maanziek, aan toe-

vallen lijdende.

]Waant, spanet, znw. vr. en m. i) Maand. 2) maan.
Maentgelt, znw. o. Maandelijksche soldij.
Maentsiec , bnw. Maandstonden hebbende; ook
maentstondelijc.
Maentstont, maen-, -stonde, znw. vr. en o. i)

Tijd van eene maand, vooral: na iemands dood. 2)
de dertigste dag na iemands dood, waarop eene
plechtige zielmis voor den overledene gelezen wèrd ;
de op dien dag gehouden kerkdienst ; ook dertichste
en maendewant. 3) een na eene maand wederkeerende tijd; maandelijksche zuivering der vrouw; ook
maentsnnveringe.

Maentverst, f erst, -forst, znw. vr. (oostmnl.).
Hetz. als maentstont, 2).
]Waer, mar, mer, mare, voegw. en bijw.; ook
nemaer (namare) en neware, newaer, waer. — I,
Voegva. i) Ten ware, ten zij; m. dat, indien niet,
ware het nièt dat; behalve dat, uitgezonderd dat.
2) maar, doch; maer want,- maer doch. 3) well. waer
bi es dat? maer het eompt bi dien enz. — II. Bijw.
Slechts, alleen, blootelijk ; mmaes - en; dat hi maer
drie Penningen en hadde. — III. Znw. Eene aan merking of tegenwerping, een maar.
Maer,, znw. o. Zee.
Maerbel, maeree. Zie in a r b e 1, in e r s e.
Maergin, maerc. Zie in o r g e n, m a r e.
-maarde . Zie n i e m e r d e en mare, 2e Art.
Maerdoch, voegw. Nochtans.
Maerke, maerken. Zie in a r k e, merken.
Maerct. Zie m a r c t.
Maerle. Zie marie en meerle.
Maerlijc, bnw. In het oog vallend, zeer groot;
als bijw., fameus (?).
Maerminne. Zie meerminne.
Maernoot, znw. m. Schipper of reeder die met
een anderen vaart voor gemeene risico. - Maernootschap, Maernoten.
Maers. Zie m e r s e en m e r s c h.
Maerschale, mair-, mar-, znw. m. i) Hoefsmid;

paardendokter. 2) ambtenaar die het toezicht had
over legertros, mondbehoeften, stallen enz., stalmeester; krijgsoverste, legeraanvoerder; een der vier
heilige maarschalken door de kerk vereerd, Cornelius, Antonius, Hubertus en Quirinus; maerschalcdach,
waarop zij vereerd werden. 3) bisschoppelijk ambtenaar die op het platteland van het Sticht de hooge
jurisdictie uitoefent. — Maersehalcambacht ;
aersehalkige, -ege, vr. (vla.).

Maerschalken, mar-, nier -, meer -, zw. ww. tr.

Een paard behandelen, ook: beslaan; ook maerschalxiën.

Maerschalkerie, mare-, mar-, znw. vr. Al wat
betrekking heeft op de voeding en behandeling der
paarden; al wat noodig is voor den legertros; ook
maerschalkie, -schalsie, -schalxie.
Maerschalkie, mar-, znw. vr. Waardigheid van
maarschalk. 2) zie bij het vorige woord.
Maerse. Zie ni e r s e.
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MAERSTAL.

MAKEN.

Maerstal, znw. o. Paardenstal. -- Maerstaller,

stalknecht.

Maerswipn, Maert. Zie m e e r s w ij n, m a r c t.
Maerte, maerl, merle, snert, meert, znw. m. Maart.
Maerte, mark, znw. vr. Dienstmaagd; ook Martha.
— Maerten, als dienstmaagd dienen.
Maerteel, Maertelaer. Zie m a r t -.
Maertille. Zie martélie.
Yaertog er. Hetz. als m a g e t o g e.
Maerwant, voegw. Maar omdat, daar echter.
Maerwijf, mair-, znw. o. Penswijf, eene vrouw
die beuling verkoopt.
Iaeg. Zie m a s e.
Maesch ,p. Zie maechschap en maetschap.
Maesgat. Hetz. als m a s i e r e g a t.
Maet. Zie mate en mat.
Maetheit, znw. vr. i) De juiste maat. 2) matiging.
Maetlant, -mersch. Zie m a d e-.
Maatroede, maft -, -ruede, znw. vr. Meetstok,
maatstok, maatstaf.

Maetsam, mail-, bnw. Matig. — Maetsamheit,
Maetsamlic, gematigd.
Maetschap, naes -, nias-, znw. i) Genootschap,

vereeniging; vennootschap. 2) een maat, gezel, genoot; vennoot; de gezamenlijke handwerksgezellen
of knechts. 3) besloten gezelschap, club. 4) gemeenschappelijke maaltijd, drinkgelag.
Maetse enz., Maetsuwo. Zie in c t s e, m a tsuwe.
Mage, znw. vr. en m. Maag.
Mage -, znw. m. Knaap, in magetoge.
Magedekijn, maechd-, meechd , znw. o. i) Maagd,
meisje; een pas geboren meisje; ook magedijn, me-

ged jn. 2) ongehuwd jonkman. -- Magedekenharinc, meechdeken-, madeken-, maatjesharing.
Magedelije, maechd-, meechd-, bnw. Maagdelijk,

Mainteneren, mant-, ment-, mest-, malt-, zw..

ww. — I. Trans. Handhaven, bevorderen, staande
houden ; zijn leven m., leiden, besteden. - II. Wederk. Zich houden, zich gedragen.
Mayoleine, znw. vr. Mariolein.
Mayoer, znw. m. Naam van verschillende overheidsambten. Vgl. m e y e r.
Maisniede. Zie m e i s e n i e d e.
Majestaet, mages-, -telt, znw. vr. Majesteit, hoogheid van het gezag.
Mac, znw. o. Vgl. ge m ac Te make, aangenaam
gestemd, in zijn schik.
Mac, bnw. Mak, tam,
Makade maeck-, ma/lage, znw. vr. i) Ver vaardiging, makelij. 2) overeenkomst, schikking. 3)
legaat, making.
Make, maecke, znw. m. ; Maec, znw. vr. en o.
i) Het maken of vervaardigen; ook: het scheppen
van den mensch. 2) overeenkomst, vooral: huwel ij kscontract. 3) legaat of andere beschikking bij uitersten
'

wil; ook: beschikking.
Makel znw. vr. Vlek, smet.

Makelaer, maeekelaer, znw. m. i) Tusschenpersoon, tusschenhandelaar; facteur, makelaar. 2) afzetter. 3) koppelaar. Vr. malle/ei-ze, -ligge, -laerster.

Makelaer, mekel-, znw. m. Een rechtopstaande
stijl staande op de bovenste bebalking, waaromheen
de spits wordt gebouwd.
Makelaerdie, znw. vr. i) Makelaardij, makelarij ;
het werk van den makelaar. 2) makelaarsloon. 3)
koppelarij. 4) belasting geheven krachtens het stapelrecht ; ook makelaerdiegelt.
Makelgelt, znw. o. Maakloon, makelaarsloon.
Makenlan. Zie maecsman.
Maken, maecken, maicken, zw. ww. — I Trans.

Magesteit. Zie majesteit.
Maget, maecht, meget, meechi (oostmnl.), znw. vr.

i) Gereed, in orde, klaar maken; dat bedde m.; bewerken ; houtmaker, houthakker, ook: maker van
houten voorwerpen. 2) africhten, een dier. 3) iets
afspreken of bepalen ; vermaken bij uitersten wil. 4)
maken, vervaardigen; aanleggen, bouwen, stichten;
maken, doen hooren, een geluid; maken, opstellen,
een geschreven stuk; afbeelden, schilderen; uithouwen; dichten; verwekken; scheppen; iem. in een
zekeren toestand brengen, hem tot iets maken. 5)
doen; zijn doen m., zijne zaken doen; sinen ganc ni.,
gaan; gebede ni., bidden; urine m., wateren. 6) doen
plaats hebben, veroorzaken, bewerken; enen iet onmare m., iem. iets tegen maken. 7) weer in orde
maken, herstellen; een verlies, weer goed maken;
verkwikken. 8) winnen; dies maecte hire Gods minne
mede. 9) verklaren, eene plechtige aanwijzing aangaande iem. of iets doen; een ordeel ongerecht as.,
voor onbillijk verklaren io) voorstellen, afschilderen;
aanzien voor, beschouwen als; enen onmare maken
(— hebben), iein. verafschuwen ; men make mi onmare, beschouwe mij als een nietswaardige. i i) iem.
voorstellen in een zeker karakter, hem spelen. 12)
voorwenden; ene bootscha/ die si maecte. 12) opsieren, opsmukken. 14) uitmaken, het wezen uitmaken
van. 15) maken, eene som vormen. 16) beteekenen,
beduiden, zijn. 17) het maken, met een dat.; het

gin, magedijn, magedck j n (z. aldaar.).
Magetoge, mczecla-, mach-, znw. m. Opvoeder

i8) ontmannen (oostvla.). — II. Wederk. i) Zich
gereed maken, zich voorbereiden. 2) zich maken, in
een zekeren toestand brengen, met eene praedic.
bepaling; hem diere m., ( zie d i e r e) ; hem mals i.,
zich dapper weren. 3) zich begeven, met eene bep.,

jonkvrouwelijk, ook gezegd van een ongehuwd man;
van eene dienstbode; m. were, meidenwerk. — Magedelij eheit, ook in de bet.: maagd.

Magedeljjn, maechd , znw. o. Maagdelijn.
Magedencleet, megede-, znw. o.; mv. niegeden-

cleder, meisjeskleeren.
Magedensone, macchd-, znw. m. Christus.
Magedenwas, maechd-, meechd-, znw. vr. Maag

-denwas.

Magedoem, macclz-, znw. in. en o. Maagdelijk -

heid, maagddom ; ook gezegd van een man. —

Magedoemheit, Magedoemljjc, -ljjcheit.
Magenaes, znw. o. Voedsel, mondkost (oostmnl.).
Mager, bnw. --A. Van levende wezens. i) Ma-

ger, schraal. 2) gering, arm. — B. Van zaken. i)
Schraal, sober. 2) schraal, dor. 3) treurig, poover;
mager avonture, ongeluk, gezegd van eene zeeramp.

— Magerheit, Magericheit, Magerlijc, -like.

Mageren, zw. ww. — I. Trans. i) Mager maken.
-- II. Intr. i) Mager worden. 2) schraal, dor worden.
Magescheit. Zie maechscheit en -gescheit.
Magesijn, magicijn, znw. m. Toovenaar, waar zegger.
(en m.). i) Maagd, jonkvrouw; stedemaagd; de maagd
Maria; iemand van het vrouwelijk geslacht; prinses.
2) ongehuwd jonkman. 3) meisje in dienstbetrekking,
dienstmaagd; dienstjuffer, hofdame; .verklw. maget-

van een knaap, goeverneur, hij die met de zorg voor
de lichamelijke ontwikkeling van een knaap is belast.
Magetocht, znw. vr. Opvoeding.
Magineren. Hetz. als i m a g i n e r
zw. ww. tr. (Iem.) doctoreeren of
promoveeren.
Zie
mangenee1.
Magneel.
Magneet, -net, -nes, znw. m. Zeilsteen.
Nahoen, znw. m. Mahomet.
Mahomerie. Zie m a m e r i e.
Mayen, mange. Zie maeyen, maelge.

enen noch leder malien; het niet lange en maken.

hem ter vlucht, wech m. 4) hem m. te, zich opmaken of gereedmaken om. 5) eene (gerechtelijke) ver
ring afleggen aangaandezich zelf; hem onschuldich-kla
m. 6) zich houden alsof; zich voordoen; zich ver mommen. — III. Intr. i) Zich opmaken, zich begeven.
2) met van, dichten, schrijven. 3) te werk gaan. 4)
term van het pandrecht; zie m a e c s e 1, 5) ; maecsel
m., een goed door den rechter doen verkoopen om
den schuldeischers te voldoen. -- IV. Onpers. Zijn;

het maecte zulc een coude win/ere dat enz. (vlaamsch

16de eeuw).

MANEN.

MAKEPRANC.

I[alkeprane, znw. m. Onruststoker; ook: naam
van. een schip waarmee men op vijanden jacht maakt.
Maker, meker, maecker, znw. m. i) Hij die iets
in orde brengt; beer/maker. 2) vervaardiger ; dichter ; stichter, schepper ; bewerker ; hij die iem. tot
iets benoemt. 3) bewerker, veroorzaker.
Nakereel, macreel, znw. m. Makreel.
Makerele, znw. vr. Koppelaarster.
Makerige, makigge. Zie outmakerige.
Makingo, znw. vr. i) Vervaardiging; schepping.
2) maaksel; schepsel. 3) uiterste wilsbeschikking;
een op een goed rustend verband. 4) regeling, ordonnantie.
hekelft, bnw. Geschikt, eigenaardig.
Mackeli$e, bij w. Rustig, kalm, bedaard ; lang
langzaam aan.
-zamerhnd,
Maeker, znw. m. Deelgenoot, compagnon ;' kame-

— Mackerschap.
Macopijn, znw. o. Hetz. als m a e n c o p.
lal, mall, bnw. Dartel, brooddronken ; mal, dwaas;
m. , maken, van verstand of bezinning berooven.
Malade, mall-, bnw. en znw. Melaatsch ; een
melaatsche; ook malate; malatenhuus.
Maladerie, zn w.wr. Ziekenhuis; ook: leprozenhuis.
Maladie, znw. vr. Vallende ziekte.
Malaetsph, mall., maell-, mel-, mol-, bnw.
Melaatsch; ook een malaetsche. — Malaetschap,
malaetscheit -sicheit.
Malatieh. Zie m a e 1 a t i e h.
lalde, malder. Zie moude, mou der.
Male, meel, znw. vr. i) Reistasch, valies, buidel;

raad, medehandwerksgezel.

pelgrimstasch; leeren koffer; verklw. snaelkn, -ken,
taschje of koffertje. 2) buik van een dier.
Male, vlek. Zie m a e 1.
Male, in levermala. Zie m a r e en m a e r w ij f.
Male, teeken, doel, wit. Zie m a e I.
Malediën, -ditien, zw. ww. tr. Vervloeken. —

Malediër, ; diïnge, -dit, -djjtheit.
Maledixie, znw. vr. Vervloeking.
Malemesie. Zie m a l v e s i e.
Malen, st. ww. tr. i) Malen, fijn malen; enen (dat.)

husen noch hoven, meten noch m., iemand huisvesten noch van voedsel voorzien; so wie ierst ter molen

coomt, die sal eerst malen; net enen m., het met
iem. houden. 2) vermalen, verbrijzelen.
Malen, zw. ww. tr. Merken, teekenen; schilde
malen; ciseleeren, drijven; in kleuren borduren.-ren,
]Walen, zw. ww. intr. Zaniken, zeuren (?).
]talen, znw. m. mv. Markgenooten; zie m a e 1.
Malengien, znw. o. Arglistigheid, kwade trouw.
Maleren, -eeren, zw. ww. tr. In kleuren borduren.
,

Maleren, meelgeren, zw. ww. tr. Emailleren.
Maleren, maelgeren, zw. ww. tr. Van maliën
voorzien.
Malerie, znw. vr. Het recht om het koren van

de bewoners eener bepaalde streek te malen; het

daarvoor geheven recht; ook maelgelt.
Malfaeteur, znw. m. Boosdoener.
Malichte. Zie maeh1i ehte.
Mal1cie, znw. vr. Slechtheid, boosheid; vi. doen,
iets gemeens doen.
Malinge, znw. vr. Het malen van graan.
Malinge, znw. vr. Het schilderen, het geschilderde.
]Kale, malijc, via/ic, mallic, uit manloc, vnw.
Ieder, elk, ook van twee; elkermalc, alre., ieder
elkander; ook malcanderen, marc -,-malc;ndre,
mere-, - ander.

]Wallen, zw. ww. intr. Dwaasheden uithalen; tijd
verbeuzelen. -- Mallin ge (t 6de eeuw) ; 1YMallinc,
m., malligheid.
Malro vie, nasaal -, -robie, znw. vr. Malrovekruid.
Halsah, mals, bnw. i) Overmoedig, laatdunkend,

praats hebbende, drukte makende; hein vi. maken,
een hoogen toon aanslaan. 2) in de weer zijnde, van
iets vervuld zijnde. 3) zacht, week, van spijzen.
Maluwe, maluë, m-•lve, znw. m. Malve, maluwe.

-- Maluweblat.
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Malveseye, male-, malva -, maleve-, maleme.,
Mamerle, ma/lom., mammer-, mannor-, maumer-,
znw. vr. i) De mahomedaansche godsdienst; affoderij. 2) moskee, afgodstempel; ook Mametterie.
Mamet, mammet, maumet, znw. m. Mahomet.
Mamme, inemme, znw. vr. i) Vrouwenborst; de
moederborst; uier. 2) de borst van den man ; verklw.
,xanzmekj/n, memmekijn. 3) voedster. — Mammebant.
Mamonet, znw. o. Eene soort van aap.
Malnorie. Zie mamerie.
Man, manne, znw. m. i) Mensch; man ende stir,
.sië. Malvezij ; een zoete wijn. — Malveseycanne,

per persoon en per stuk; men. 2) man ; mans vorme, het mannelijk geslacht; man (mans) genoech
sijn, een flink man zijn, veel mannelijke kracht heb-

ben; mans cracht, herte, mannenmoed; een kloek
man, een flinke vent ; wat asrans, wat voor man;
puin jegen man ; man ende .Peerd; verklw. mannekijn. 3) knaap; prins M. 4) het mannetje van dieren.
5) getrouwd man, echtgenoot; te manne bringen,
uithuwen. 6) leenman, vasal ; die hoge manne ; m.
van lene ; sins selves m., onafhankelijk; man ende
maech, leenman en bloedverwant; ook manne, mv.,
leenmannen in verband met de rechtspraak; bi
manne vonnesse. 7) dienstman, ministeriaal; onder
scheidsrechter.
-horige.8)
Man, znw. vr. Mand.
Manachtich, ?nann-, bnw. Op een man gelij kende ; of: manziek.

Manatich, ' bnw. Menschenetend.
Manbaer, bnw. Huwbaar.
Manboete. Hetz. als ni a n g c 1 t.
Manboor, -schap. Zie mombaer, - schap.
lManboort, znw. Kind van het mannelijk geslacht.
Manbras gge, znw. vr. Bruggetje voor voetgangers.
Mándaet9 znw. vr. Heldendaden.
Mandaet, znw. o. Lastbrief, bevelschrift.
Mandate, rnandaet, znw. vr. en o. De voetwas-

sching van Christus op den witten Donderdag; manbrood dat op witten Don-

cuxte(n)broot, mandaets-,

derdag werd uitgedeeld; Mandatensehotel, mnandaetsschottel, een schotel of bord, bij die uitdeelingen
gebruikt.

Mande, mauve, znw. vr. Mand; dove die mande
vallen, door de ben druipen; verklw. inandekj/n.
Mande, bnw. (fri.,_ sass.). Gemeenschappelijk; mandegoet, -hout (holt) ; die Maande vriende, de vrienden
of verwanten van beide partijen, van weerszij.
Mande, nzaende (fri. sass.)., znw. i) Gemeenschap,
gemeenschappelijkheid. 2) vennootschap, bondge-

nootschap.

Mandeel, -dleil, znw. m. en o. Het aan een bepaald persoon toekomend deel van iets.
Mandeeorf, znw. vr. Mand, korf, ben.
Mandel, mand(e)re, znw. vr. Hetz. als a in a nd ei .— Mandelboom, -noot, -mele e -steen, -pit.
Mandele , mandel, znw. vr.. Een zeker aantal (i z
tot i) schooven graan en bossen stroo. — Mandelsehoof, een der schooven van een ,,mandel";
Mandelen, (het graan) aan mandelen zetten.
Mandeljjc , bnw. Mannelijk. — Mandelike.
Mandemaker, znw. m. — vr. mandemakester.
Mandement, znw. o. Bevelschrift, edict.
Mantler, znw. m. Hetz. als m a n d e.
Manderen, -eeren, zw. ww. tr. Opdragen, toe-

vertrouwen.

Mandiet, znw. o. Manvolk, mannen.

Mandrage, -dragre, -dragore, -dragora, znw. vr.

Mandragora, alruin.
Mandrager, znw. m. Manddrager, drager van
manden met visch.
Mane, niaen, znw. vr. Maan; die lichte spa., die
halve, volle, nieuwe va.; verklw. (nanek u.
Mane, znw. vr. Zie m a n e n, mv.
Manedich. Hetz. als m e i u e d i c h.
Maneet, znw. o. Leenmanseed, leeneed.
Manen, znw. vr. mv. Manen, nekhaar van dieren.
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Manen, zw. ww. tr. i) Iem. aan iets herinneren,
in het bijzonder: aan eene verplichting; iem. krachtens zijn recht tot de eene of andere handeling aanmanen. 2) ernstig en dringend smeeken, bezweren.
3) op eene plechtige wijze vragen, een vonnis afvragen, manen om recht of eenige gerechtelijke verrichting; iets van iem. verlangen. 4) oproepen, ont.
bieden ; in rechte roepen, rechters; dagvaarden, in
rechte dagen, een beschuldigde; laten komen, eene
zaak. 5) den duvel m., den duivel bezweren, door
tooverformules dwingen tot de eene of andere han.
deling. 6) Bene geldschuld inmanen of invorderen;
iem. er over aanspreken. 7) aanmanen, aansporen.
8) vermanen, berispen.
Maner, maenre, znw. m. i) Hij die maant, vermaant, aanmaant, iemand aan zijne verplichtingen
herinnert. 2) een rechterlijk ambtenaar, die uit naam
van den landsheer door rechtsprèkers een vonnis
vraagt. 3) ambtenaar met invordering van schulden
en met executie belast.
Maneschijn. Zie m a e n s c h ij n.
Mange, magne, znw. Een soort van katapult of
blijde; ook mangeneel. — Mangensteen.
Mangel znw. m. Handtastelijkheden, twist.
Mangel, znw. m. Mangel (i 6de eeuw).
Mangelen, manglee, zw. ww. — I. Trans. i)
Vermengen, vereenigen (slechts wederk.). 2) ruilen,
inruilen, verwisselen. — II. Wederk. Zich vermengen, zich vereenigen, vleeschelijk. 2) zich inlaten of
afgeven (met met). — III. Intr. i) (Ruil)handel,drijven . 2) vechten, handgemeen worden; ook: kijven.
Mangelen, zw. ww. intr. Ontbreken.
Mangelinge, znw. vr. i) Ruiling, verwisseling.
2) contract, handel. 3) handtastelijkheden, gevecht;
twist, geschil.
Mangelt, znw. o. Zoengeld voor een doodslag.
Mangeltocht, - tucht, znw. m. Handelsverkeer,
- betrekkingen.
Mangeneel, mangncel, magneel. Hetz. als m an g e.
Manger, menger, znw. m. Handelaar, koopman;
-kooper (vooral in samenstellingen).

Mang eren (spr. inanzjéren), - eeres, zw. ww. tr.

Verminken.

Mangoet, znw. o. Leenhulde.
Manhaget, znw. Manwijf, virago.
Manheit, znw. vr. i) Wezen van den man. 2)

mannelijke leeftijd. 3) manneljkheid, mannelijke
kracht, manhaftigheid; in. doen, dappere daden ver -

richten. 4) menschheid.
Manheve a znw. vr. Pak koopwaren, dat door één
persoon kan worden opgeheven of getild.
Manhovet, spanne -, - hoeft, znw. o. en m. Mans.
persoon, man, vooral in rechte.
Manhans, -huis, znw. o. i) Oudemannenhuis. —
Manhuusmeester. 2) leenhof (limb.).
Manich, manech. Zie m e n i c h.
Manich, bnw. Maanziek.
Maniers, men-, main-, znw. vr. i) Wijze van

doen, levenswijze. 2) wijze, manier; in eenre manie.
ren, als het ware; voorwaarde; in manieren. 3)
goede of schoone wijze van doen; met rn-n, behoorlijk; het gevel m., het geeft pas, is gepast; regeling
(in rechte). 4) soort. 5) gewoonte,, zede. 6) aard,
aangeboren natuur, aanleg, van mensch en dier;
eigenaardigheid, merkwaardigheid; merkwaardige
eigenschap, van zaken. 7) staat, toestand, gesteldheid ; klimaat. 8) gedaante, uiterlijk wezen; houding,
gebaren. 9) eene kleine hoeveelheid, iets; iets vreemds
of bijzonders. so) omschrijving van het met maniere
verbonden woord; ene dine diere onder der heidene
m. ; clene ende van stouter sn., klein maar dapper.

Manieren g zw• ww. tr. Matigen, betoomen ; ook

wederk.

Manierlie, bnw. i) Fatsoenlijk, zedig, beschei,

den; ook manzerich. 2) gematigd, op de juiste maat
zijnde; zijnde zooals het behoort. — Manierlike.
Manierljjcheit, znw. vr. Zedigheid, fatsoenlijkheid.

Manifesteren, zw. ww. tr. Bekend maken; iem.
Manikele, -cle, znw. vr. IJzeren of stalen arm-

met eere noemen.

stuk van het harnas.

Maninge, znw. vr. i) Eene plechtige vraag,
vooral van den schout tot schepenen om een vonnis ;
het vorderen van een vonnis van 's heeren wege. 2)
oproeping, dagvaarding. 3) het manen om, ook : het
invorderen van, eene geldschuld. 4) aanmaning, aansporing.
Manipels, -title, -hel, znw. vr. Sieraad van den
linkerarm van verschillende geestelijken gedurende
den dienst.
ManC bnw. i) Verminkt, gebrekkig. 2) gebrekkig, van zaken; sn. van, gebrek hebbende aan. 3)
lane, van de hand; mank, kreupel; mn. gaen.
Mane, znw. Mankement; sonder m., zonder mankeeren.

Manc, bnw., bij w. en voorz. (vooral oostmnl.). —
I. Bnw. Gemengd; manccorn, mancsael. -- II. Bijw.
Ondereen, dooreen. — III. Voorz. Vermengd onder,
onder, tusschen, te zamen met.
Mansander. Hetz. als m a 1 c a n d e r.
Manken, zw. ww. tr. Kwetsen, verzwakken,

krenken.

Manccorn, znw. o. Gemengd koren, koren van
verschillende soorten ondereen gemengd.
Mancop. Zie m a e n c o p.
Mansschap, znw. vr. Gemeenschap.
Manlage, znw. m. of vr. Iemand die eene koopwaar b.v. visch, in eene mand legt, die werk verricht bij het ontschepen van visch.
Manloon, -lien, znw. o. Een leen erfelijk in de
mannelijke linie.
Manlije, spanne -, mande -, menlijc (oostmnl.),
bnw. i) Mannelijk; als of van een man of volwassen
man. 2) mannelijk, kloek, flink, dapper.
Manlij e , vnw. Zie m a 1 c.
Manlljehelt,. znw. vr. i) Het wezen van een
man; de mannelijke geslachtsdeelen; lichaamskracht,
mannelijke schoonheid; mannelijk karakter; man. 2)
mannelijke leeftijd. 3) mannelijke moed, manhaftigheid; in. doen, eene heldhaftige daad of daden doen,
heldenmoed aan den dag leggen.
Manlike, men -, bijw. i) Mannelijk, zóó als het

een man betaamt; manmoedig, dapper, flink. 2) als

leenman.

Manna, nzanne, znw. o. Manna, hemelbrood; ook
naam van een sap dat uit boomen vloeit.
Mannegelike , voornw. Iedereen.
Mannektin, -ken, znw. o. i) Mannetje, ook: van
dieren en planten. 2) poppetje. 3) eene gouden en
zilveren munt.
Mannemaet. Hetz. als d a c h m a e t.
Mannen, zw. ww. — I. Trans. i) Uithuwelijken,
2) bemannen. — II. Intr. Een man nemen, trouwen.
— III. Wederk. Hetz. als intr.

Mannenclooster, znw. o. en m. Monnikklooster.
Mannenlijf, znw. o. Zooveel als voor een „man-

nenlijf' (zie mans 1 ij f) wordt geboet, mangeld.
Mannen) ersone. Zie in a n p e r s o n e.
Mannetale, -vole, -wijf. Zie man-.
Mannenvoere, znw. Manhaftigheid.
Mannicheit, znw. vr. Mannelijkheid, flinkheid.
Manninge, znw. vr. Het bemannen, bemanning;

te leveren manschappen; in. scheren, schieren, chicren, arbeiders verordenen om aan een dijk te wer-

ken enz.; ook manscheringe, -schieringe.
Manordeel, znw. o. Een door leenmannen ge
vonnis.
-wezn
Manpat, grans-, znw. m. Voetpad; pad, weg,
overdrachtelijk.

1Vlanpersone, inanne-, mannen -, -tersoon,.znw.

vr. en m. Manspersoon.
Mansch, bnw. Mannelijk.
Manschap, znw. vr. i) Leenmanschap, leenplicht.
2) huldiging van den leenheer door den leenman,
leenhulde; m. doen; in. ontfaen, nemen. 3) Bene
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bepaalde jaarlijksche opbrengst of levering door den
leenman aan den leenheer. 4) leen. 5) de gezamenlike leenmannen. 6) verzoening, vaak met „manschap" (2) gepaard gaande.
Manschijn, znw. ; in m., in de gedaante van,
vermomd ais een man.
Mange , bnw. Vochtig, nat (nederr.).
Manselen, zw. ww. tr. Op het touw zetten,
brouwen, beramen. — Manselinge.
Mansgeboorte, -geboort, znw. vr. Mannelijk oor.

Manshalven (van -), bijw. Van manswege, van

iemands

wege; van m. van buien.

Manshovet. Zie manhovet.
Manseracht, znw. vr. Kracht van een volwas-

sen

man.

Manslacht ,

doodslag.

2)

-

slack/c, znw. vr. en o. i) Manslag,

slachting.

Manslacht, - slecht, bnw. Schuldig aan doodslag;
ook manslachiich. — Manslachticheit.
Manslaep, mans-, znw. in. Nachttijd, slapenstijd.
Mansljf, znw. o. Het leven van een mensch.
Mansman, znw. m. Achterleenman.
Mansname n znw. m. Manspersoon.
Mansoene, znw. vr. Verzoening van een manslag; ook: het zoengeld.

Mansoor, -oir, -hoir, znw. o. Mannelijk kroost.
Manspat. Zie m a n p a t.
Manspersone. Zie m a n p e r s o n e.
Mansstat (in -), bijw. Als leenman.
Mansstoel, znw. m. Leuningstoel.
Manssurcoot, znw. m. Mantel.
Manstabbaert, znw. m. Tabbaard.
Manswerdieh, - wacrdich, bnw. Dc waarde of ,de

kracht van een volwassen man hebbende; geschikt
om zwaar werk te doen, krachtig, sterk.
Mantale n manne-, -lad, znw. vr. Een bepaald
aantal mannen; ook: leden.

Mantel, znw. m. s) . Mantel; verklw. t;zanielkijn,
mantelgin. — Mantelsnoer. 2) als zinnebeeld van

bescherming; van geheimhouding; bij het echten
van een kind; kint onder den m. -- Mantelkint,
(oostmal.). 3) houten bekleeding. — Mantelhout.
Manteler, zw. ww. tr. i) Met een mantel bekleeden. 2) dekken, bedekken; bemantelen. — Man-

telinge.
Manteneren. Zie mainteneren.
Mantrouwe, znw. vr. Eerewoord.
Manuaal, znw. o. Handboek.
Manvoic, manne-, znw. o. De mannelijke bevolkin g .

Manwaerheit, spanne-, znw. vr. Eerewoord; bi
miere m., op mijne eer als man.
Manwijf, mannen -, znw. o. Getrouwde vrouw.
Maras, inarasch, mares, znw. m. Poel, moeras;

ook: laag

land, beemd.

Marande. Zie m i r a u d e.
Marbel, maerbel, znw. Hetz. als m a r b e r.
Marber, maerber, merber, marmer, marsnor, znw.

o. Marmer; stuk marmer, marmersteen; ook marbersleen, marbel- e. a. vormen.
Marberbusse, mermer-, znw. vr. Vaas of bus
van marmer of albast.

Marberijn, maerb-, merb-, marbor-, marbrijn,

snarmor-, -en, bnw. Marmeren.

Marbersnider, znw. m. Steenhouwer.
Marcerie. Zie m e r s e r i e.
March, rnaerch, merch, morch, muren, znw. o.

en vr. i) Merg; ook: in hout. 2) het beste of fijnste
van iets, pit, merg; het innerlijk wezen, het diepst
van iemands wezen, van een mensch; de diepste
grond, eener zaak. 3) pit eener vrucht. --March

schenkel, mergpijp.
Marche, maerche, maerise, mar/se, znw. vr. Grens;

oord, streek, landstreek; tallen marchen, overal.

Marcheren, maer/s-, marts-, -eeren, zw. ww. intr.

Grenzen

of palen aan.

Marehepie t, snaertse-, znw. m. Vloerkleed.
Mare, maer, mere, bnw. i) Beroemd, vermaard,
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aanzienlijk, voornaam; m. maken, verheerlijken. 2)
geëerd, gezien; m. ,net, in aanzien bij ; welgevallig,
aan God; m. hebben, hoogschatten; van Bene zaak,
op prijs gesteld, in waarde gehouden; rim. hebben,
waarde hechten aan iets. 3) roemrijk, iem. tot roem
en eer verstrekkende. 4) ruchtbaar, bekend, verbreid;
lant-, siraet-, kerc-, molenmaer; nt. maken, bekend
maken, verbreiden; mededeelen, (verder) vertellen;
een praatje uitstrooien.
Vare, maer, mere, znw. vr. (en m.). i) Roem,
vermaardheid. 2) gerucht, faam, door de faam ver
tijding; goede en slechte naam, voor iem.-breid
ongunstige of leelijke praatjes; in maren bringen,
in opspraak brengen. 3) tijding, bericht, eene opzettelijk tot iemand gerichte mededeeling; blide, droeve
m.; nieuwe in., nieumare, nieuwstijding, nieuwtje;

vliechmare ; enen in sn - n comer, iem. ter oore
kpmen; enen ie 1n -n bringen, berichten, mededeelen. 4) boodschap; inlichtingen; mededeelingen; praatjes; verhaal. 5) rumoer, lawaai. 6) feit dat heeft
plaats gehad ; gebeurtenis, vooral eene die onverwacht of vreemd is.
Mare, znw. Nachtspook, kwelgeest, nachtgeest,
die o. a. nachtmerrie (nachtmare) veroorzaakt; ook
als scheldwoord voor Bene vrouw.
Mare, znw. vr. ; ook manic, merie. Merrie. Vooral

in maerschalc en snaerstal, -s/aller.
Mare, snaer, mere, znw. vr. Plas van stilstaand
water, poel, meer, moeras ; ook : wetering; buiten
geul.
-dijksche
-mare, in Vismare, ijsschol, ijsschots.
Mare, znw. Beuling. Zie m a e r w ij f en leverin a r C.
,Mare, bijw. en voegw. Zie m a e r.
Marellen, mor-, zw. ww. intr. Een spel dat met
12 of 9 steenen of schijven gespeeld werd; ook ne

-gensluck.
— Marelhnge, morellinge.
Mareminne. Zie m e r e mi n n e.
Bekend
maken,
verkondigen.
Maren, zw. ww. tr.
Maren, vastleggen (een schip). Zie meren.
Mareschalc. Zie m a e r s c h a 1 c.
Margant, naorgant, znw. m. Haak, gesp, spang.
Margariete, margr-, magr-, -ele, -zet, znw. vr.

Parel; ook
voor zilver.

van Maria; in de wapenkunde gebruikt

Marge, maerge, mnargie, znw. vr. Rand, kant

eener bladzijde.

Maren. Zie morgen.
Mane, merie, merrie. Zie m a r e.
Mariënbloemkipn, -ken, znw. o. Madeliefje.
Marine, narijn, znw. vr. Strand, waterkant.

Marinier, morn-, moron-, mneron-, znw. m. Zeeman, matroos; ook : zeeroover, - schuimer.
Marinne, znw. vr. Vrouwelijke „mare" (3de Art.).
Mariolein e , margellein, znw. vr. Mariolein.
Marisauehie. Hetz. als m a e r s c h a l k e r i e.

Marc, mere, znw. 0.; marke, maerke, merke, vr.

Merk,

teeken; handelsmerk.

Marc, znw. Paard; in in a r e s c h a 1 k (Kil.) en

taller, hetz. als maerschalc en
maerstaller.

ni arcs

Marc, maerc, mere, manke, mand, merct, znw.

o. en m. i) Gewicht voor goud en zilver, een
half pond van 8 ons; ook m. m. gelike, pondpondsgewij ze ; duseni ni., eene onbepaalde groote som;
niet omme diasent in., voor geen geld van de wereld. 2) eene rekenmunt voor gemunt goud en zilver,
van verschillende waarde.
Marc, merg. Zie march.
Marsander. Zie m a l c a n der.
Marcboom, znw. m. Grensboom, -paal.
Macke, maerke, merke, maerc, znw. vr. en o. i)
Grens, grenspaal; landpalen. 2) gebied, rijk, ook in
vr.,

;

samenstellingen; Denemarken. 3) grensland, Bene
landstreek gelegen aan de land - of zeegrens van een
rijk (vgl. m a r c g r a v e). 4) kleinste gemeenschappen ten platten lande met gronden in gemeen gebruik.
5) de onverdeelde grond zelf, behoorende aan de
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MARKE.

MARTINGE.

leden (gewaarden) van een markgenootschap (Drente,
Overijsel, de Graafschap, e. e.).
Marke, maerke, merke, znw. vr. Merk, eene plant,
watereppe, waterpeterselie ; ook jv fJroumaerc.
Markebanke, znw. vr. Het gerecht waar ge.
schillen van markerecht werden beslist.
Markeboec, marketn-, -boauc, znw. o. Boek waarin
de voor een mark geldende rechtsregelen, ook : de
rechthebbenden, zijn opgeteekend.
Markeboete, marct., merci-, znw. vr. Ecne door
eene „mark" vastgestelde boete.
Markecedule, marken-, -cedele, znw. vr. Eene
akte waarin de voor eene „mark" (4, 5) geldende
-rechtsregelen zijn opgeteekend.
Marko erechte. Hetz. als m a r k e b a n k e.
Markehout, marci-, znw. o. Hout aan de markgenooten behoorende.
Markerecht, markers-, znw. o. Het in of voor eene
mark geldende recht; rechtszitting voor markezaken.
Markereehter, marken -, mere-, - richter, znw.
in. Rechter in zaken de mark betreffende, hoofd van
het uitvoerend bestuur eener mark. — Markereeh-

terscbap.
Markescheits marken -, maw. vr. Grensbepaling
van eene mark of tusschen twee marken. — Markescheitsganc, vacatiegeld voor het bijwonen
daarvan.
Market. Zie marct.
Maregelt, rnaerc-, znw. o. Een deel van den
prijs van verkocht goed, verschuldigd aan een heer
of aan het domein.
Marsgenoten, znw• m. mv. De gezamenlijke
geërfden of gerechtigden in eene mark.
Marcgrave, search-, -greve, znw. m. De door
dery vorst aangestelde bestuurder over eene marke, 3)
of grensland, markgraaf; ook nzarkijs, markies; vr.

snarcgravinne, -graefnede, -graefnedinne.

— Marc-

graveschap.
Marenote. Hetz. als marsgenote.
Marcolf, znw. m. Eene soort van kraai of ekster.
Marcreehter. Hetz. als in a r c g r a v e.
Mareseheidinge, znw. vr. De grensscheiding,
de grenzen van eene mark.
Marssteen, mere-, znw. m. Grenssteen.
Marcs, market, maerct, merel, smmaert, mart, meert,

marc, znw. vr. en m. i) Markt, marktplein, -plaats;
ook: marktvlek, -stad; de markt als er gekocht en
verkocht werd; bitten vriën mercten, binnen staende
cruce der m arcs, buiten, binnen den tijd dat er vrije
markt gehouden wordt; druk ge- (in samenst., 16de
eeuw) : lvofrznerct, drinc-, kif 2) koop en verkoop,
handel; het recht van koop en verkoop, stapelrecht.
3) marktprijs.
Marot, bijvorm vas, ni a r c en m a r k e.
Marctale, znw. vr. Het aantal „marken" of ponden, waarop het belastbare vermogen wordt geschat.
-.

Marotdach, snaerct-, merci-, marc-, mart-, znw.

n. Marktdag. — Marctdaechsch, op een markt
plaats hebbende.
-dag
Marotemer, merel-, znw. Emmer om mee naar
de (visch)markt te gaan; verklw. marctemerkijn.

Mareten, mnaerten, marten, snerten,. zw. ww. —

I. Intr. Op de markt zijn om te koopen of te verkoopen;
Bene markt bezoeken. — II. Trans. i) Ter markt
brengen. 2) koopen op de markt, koopen.
Marctgane, znw. m. i) Tocht of gang naar eene
markt. 2) marktprijs.
Marctgelt, znw. o. Staangeld voor eene plaats
op de markt (?).
Maretgoet, znw. o. Marktwaren.
Marctgrave, ijzerel-, -greve, znw. ni. Marktmeester.
Mretinge, martinge, znw. vr. Het koopen of
verkoopen op de markt, het drijven van handel.
Marctcorf, men cl-, znw. vr. Marktkorf, sluitmand,
kabies.
Marctlaken, maerct-, znw. o. Laken dat op de
markt (in de lakenhal) wordt verkocht (?).

Marctliede, merkei-, - lulde, znw. m. mv. Zij die
Marctmeester, snaerei-, -meister, znw. in.
Marctmoeder, znw. vr. Eene oude vrouw, die

met koopwaren op de markt staan.

niet het toezicht op of het schoonhouden van cie
markt was belast.
Marctrecht, merel-, znw. o. De gedurende een
vrije markt geldende rechtsregelen ; het in Bene
marktstad geldende recht.
Marctridder, merel-, znw. in. Zwendelaar, oplichter.
Maretschip, maart -, znw. o. Vrachtschuit, die
op marktdagen vaart.
Marotstainge, znw. vr. Samenscholing van gewapend volk op de markt.
Marcttale, znw. vr. Marktprijs.
Marottolle, market-, -lol, znw. vr. Dc, bij gelegenheid eener markt of van de op eene markt
gebrachte waren geheven invoerrechten of tollen.
Marctvager, znw. m. Hij die de markt schoon.
houdt.
Maretvelt, felt, znw. o. Marktplein.
Marctverdich, bnw. Op weg naar eene markt.
Maretvrede, ïnerel-, znw. m. en vr. Het bij ge.
legenheid van bepaalde (vrije) markten geldende
recht, markt-emuniteit.
Marctwech, ziiw. m. Weg naar eene markt, van
eene bepaalde breedte.
Marie, maerle, merle, znw. vr. Mergelaarde. —
Mariepnt, -'it, mergelgroeve ; Marlen, met mergel
bemesten.
Marie. Zie merle, nierel.
Marle y rnacrle, bnw. Mannelijk, van mensch en
dier.
Marmer, marmer, enz. Zie in a r b e 1.

Marmoset, maerm-, -actie, marmoeyse, znw. o.

i) Gedrochtelijke figuur, leelijk mombakkes. 2) Bene
bepaalde soort van aap.
Marmotte, ijzer -, mannol, znw. vr. i) Eene wanstaltige figuur. 2) een leelijke aap, ook op een mensch
toegepast.
Maroeh, znw. Marokko; in Streek ende .11., de
straat van Gibraltar.
Maroc,znw. in. Nar, zotskap.
M, marnicr. Zie in a r i n i e r.
Marre , marren. Zie mirre, m e r r e n, meren.

Marsch, marschalc. Zie in e r s c h, m a e rMarseman, mars-. Zie m e r s e in a n.
Marsepein, mzzarcebeiz, znw. o. Marsepein, aman-

scha1c.

delbrood.
Marsen, zw. ww. tr. (Een schip) vastleggen.
Marser g warserie. Zie in e r s e r enz.
Marsoen, *iitorsoen, znw. m. Stuk, brok.
Marstal - staller. Zie in a e r s t a 1, enz.
Martdaeh, marte. Zie in a r c t-, in a e r t e.
Martoel, maeri-, -iel, -el, znw. m. IJzeren hamer; strijdhamer; disselhamer.
Martelaer, snaert-, snert-, -are, znw. m. Martelaar, ook van vrouwen; vr rrzartelaer sche, -laerster,
-larinne, -lersse, -esse. — Martelen, marteelen,
martelaerschap, martelschap.
Martéle, znw. vr. De kruisdood van Christus.
Martélie, maert-, -ilie, -ille, znw. vr. i) Marteling, foltering om het geloof. 2) pijniging, kastijding,
kwelling. Martélien.
Marteliseren, zw. ww. tr. Martelen.
Marter, maerter, martel, znw. m. Marter; martervel, marterbont. — Marterijn.
Martere, marteere, martiere, znw. m.. Martelaar.

Marttjn, Mei-lijn, Menen, Marten, znw. m. Maarten; Sint M., Sint Maarten, de patroon van Utrecht;
die herbesge Sente Martins, uitstekend logies;
Sent Al. -s vole, bewoners van het Sticht; ,Sint Martijus vogel, verklaring onzeker; in de dierfabel is
111artjn naam van den aap.

Martilie, -liën. Zie m a r t é 1 i e, -liën.
Martinge. Zie m a r c t i n g e.

MARTIRE.

MATIGER.

Martire, znw. vr. Marteling, kwelling; ook marMartirologie, wartrilogie, znw. vr. Boek der
martelaren.
Mart8e. Zie marche.
IartSe, znw. vr. Moker, strijdhamer ; of : knots.
Vgl. matse.
Maschap. Zie m a e t s c h a p.
Masche, maesche, mnaersche, znw. vr. i) Vlek,
smet. 2) maas van een net.
Maschere, maschre, znw. Masker.
Masoheren, zw. ww. tr. Bevlekken, bezoedelen;

tide.

gernaschert an enegen man, schuldig ten opzichte

van een man (gezegd van eene vrouw).
Maschien. Zie m a e h s c h i e n.
Malle , maes, znw. vr. Vlek ; ook : maas van een
net (?).
Mase , naes, znw. vr. Modder, slijk; drek.
Masel, znw. vr. Vlek, smet; smeersel; eene door
de eene of andere ziekte veroorzaakte vlek op de
huid, mazel, vooral in het mv. masels, maselen ; ook
,

maser.

Masèl,
Maselsocht,

maisel, maiseel, znw. o. Vleeschhuis, slacht-

huis, vleeschhal.

maser-, -sucht, znw. vr. De eene
of andere huiduitslag, melaatschheid; eene schurft achtige aandoening. - Maselsuchtieh, meisel-,
maser-, melaatsch.
Masen, zw. ww. tr. Smetten, vlekken.
]laser. Zie ma se 1.
]laser, znw. m. Knoestige uitwas aan boomen,
vooral aan den ahorn.
Maserijn, -en, bnw. Ahornhouten.
Masersoeht, .-suchtich. Zie m as cl-.
Masiere, mazsaere, znw. vr. i) Leemen of steenen
muur om tuinen, kerkhoven enz., stads -, scheidsmuur. 2) spleet of reet in een muur; spleet, ' reet;
eene kast in een muur; bergplaats, kast.
Masleregat, maisiere-, masier-, ,nosier-, znw.
o. i) Opening in een muur; schietgat. 2) kast in een
muur.

Massagier. Zie mess agier.

Massahap. Zie maatschap.
Masschole -ere. Hetz. als ma s c he.
Masse, znw. vr. Klomp, vooral van (edele) metalen.
Masse, znw. vr. Knots. Vgl. m a t s e.
Masseren

schrapen.

Massijs,

-

eeren, zw. ww. tr. Ophogpen, bijeen-

nzassj/ts, ma/sijs, maetchijs, i)1 achs,

bnw.

Massief.

Mast, znw. in.; mask, vr. i) Stang, paal, mast;

kruispaal, -hout, der crucen mast. 2) mast op een
schip. — Masteloos.
Mast, maesi, znw. Voedering; voedsel; varkensvoer, eikels; het recht van voedering in eene mark.
Mastboom, znw. m. i) Boom voor eene scheepsmast geschikt, pijnboom. 2) paal, mast; scheepsmast.

Masteluun, weste -, messe-, -luin, -lijn, -linen,

znw. o. Mengsel van half tarwe en half rogge.
Masthout, znw. o. Paal (16de eeuw).
Mastiet znw. m. Welriekende hars van den mastikboom.
Mastijn, mnastin, znw. m. Dog; ook als scheldoord, hond.

Masticot 9 znw. Naam van eene verfstof.
Mastoleet, znw. o. Stuk zeildoek.
Mastledere, - leder, znw. vr. Een hoogti ladder,
]lat e mad, znw. o. Naam van eene landmaat in

verschillende streken

van verschillende grootte.

Mat, bnw. r) Mat, in het schaakspel; als znw.,

int gnat s,n; enen schaec seggen net enen matte. 2)

machteloos, zonder weerstandsvermogen; van wondere mat, buiten zich zelf van verbazing; enen rn .
maken, iem. lam slaan. 3) uitgeput, krachteloos; in.
,naken, verlammen, fnuiken; verslagen, overwonnen;
in. werden, het onderspit delven; in. maken, ten
onder brengen, klein krijgen; vermoeid, moe; be.
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hoeftig, tot den bedelstaf gebracht; in. van, arm
aan. 4) oververzadigd ; met eene bep., beu van, genoeg hebbende van iem. of iets.
znw. m. Grondsteen, vloersteen (?).
Zie metae1.
maete, maei, znw. vr. i) Maat, meetwerktuig; eerre bepaalde hoeveelheid; eene inhoudsmaat;
loon der stadsmeters. 2) de juiste verhouding, evenredigheid der deden : na der maten, naar verhouding;

Mat,
Matael.
Mate,

boven, uier maten; te (ter) maten (mate),

in eene

juist voldoende mate, juist genoeg; tamelijk, niet zeer
veel, heel weinig; te pas, van pas; te m. bringen,
werden, tot de juiste proportiën brengen, komen;
sender m., oneindig. 3) het in acht nemen van de
juiste maat, matiging, matigheid, soberheid, ingetogenheid, onpartij digheid ' e. a. ; die rechte m. dragen,
stipte billijkheid betrachten ; boven m., , tegen recht
en billijkheid. 4) wijze,ontanier; in gheenre maten,
geenszins ; toestand ; goede toestand. S) maatstaf,
richtsnoer, regel.
znw. vr. (nederr.). Beemd. Vgl. in a d e.
maet, znw. m. Maat, makker.
maet, bnw. i) Zich zelf beheerschende,
nederig, bescheiden; gematigd, zachtzinnig, vriendelijk, minzaam. 2) middelmatig; van verstand, beperkt; eenvoudig, simpel; van stand, onaanzienlijk,
gering; m. van goede, arm. 3) armelijk, weinig waard,
slecht; in. wissel, slechte ruil. 4) onbeduidend, klein.
Mate, znw. m. en vr. Behoeftige, geringe.
Mate, bijw. Niet al te zeer, tamelijk; niet heel
best; meer dan m., zeer, in hooge mate, al te zeer.
Mateerlije - terelijc, - terielijc, roar-, meier-, bnw.
Materieel, stoffelijk, lichamelijk.
Mateheit > znw. vr. Nederigheid. Vgl. in a e t-

Mate,
Mate,
]late,

h eit.

Matelieve, mete -, znw. Madeliefje. — Mate-

lievenernnt, het plantje; -$0et, een krans van
madeliefjes.

Matelijc, bnw. i) Matig groot, niet zeer groot.
2) gematigd, bescheiden, zedig. 3) gering, van wei nig waarde. --= Mateljjcheit.
Matelike, bijw. i) Met mate, met bescheidenheid, met gematigdheid. 2) redelijk, tamelijk, matig.
Matemaker, -iizeker, znw. m. Vervaardiger van
maten.

Mateman, znw. in. Arm man.
Maten, zw. ww. — I. Trans. i) Meten, afmeten.
2) matigen, bedwingen; beteugelen; bekorten; tem
klein krijgen, onderwerpen. 3) bepalen, met-men,
iets anders in overeenstemming brengen; gemaet met,
in overeenstemming met, gelijkende op. 4) met van,
af houden van. — II. Wederk. Zich matigen of be
heerschen, redelijk handelen. — III. Intr. i) Zich
matigen. 2) passen, lijken; van pas komen.
Mater, znw. m. Meter.
Mater, maatere, znw. vr. i) Moeder. 2) klooster
naam van eene plant, moederkruid. -vogdes.3)
Materiael, bnw. i j Stoffelijk. 2) substantie, d. i.
de eigenschappen van een lichaam, hebbende.
Materie, znw. vr. i) Stof, bouw., grondstof. 2)
ziektestof; etter. 3) stof, onderwerp. 4) de eene of
andere weeke stof. 5) substantie. 6) aanleiding, voedsel (van eene neiging). — Materiegietor.
Matewondo, znw. vr. Wond van eene bepaalde
afmeting, die gemeten wordt ten einde de boete
voor het toebrengen er van te bepalen.
Matheit, znw. vr. Matheid, uitputting.
Matich, me/ic/i, bnw. i) Matig, gematigd, zich
zelf beheerschende. 2) matig, tamelijk, van zaken. —

Maticheit.

Matich, me/ic/i, bijw. Niet al te zeer, met mate.
Matiere, znw. vr. i) De stoffen in het menschelijk lichaam. 2) stof, onderwerp.
Matigen, zw. ww. tr. i) De maat van iets bepalen. 2) afmeten, volgens een bepaalden maatstaf
inrichten of regelen. 3) matigen, temperen, verzachten; beperken, intoomen. 1
Matiger, znw. m. Hij die iets inricht of regelt.
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Matinge, znw.

MATINGE.
vr. Verzachting,

MEDELIT.
tempering.

Matra se, -trasse, -terasle, znw. vr. Zitkussen;
matras; ook maeliraeis en maireel.
Matresse, znw. vr. Maitres, meesteres.
1atric8 -se, znw. vr. Moederlijf.

Matrone,^ - oon, znw. vr. Dame op
P leeftijd.
l
Matschnddinge, modi -, znw. vr. Afval van

Mededienaer, - dienre, znw m.
Mededo en g st. onr. ww. tr. Meegeven.
Mededogen, zw. ww. intr. Medelijden hebben.
— Mededogende, -dogeltje , medelijdend; -dogin oo
- d chsa^m, -- samich.
'
Med e geneu e erve-eten , -drinken.

graan.
matse, maeise, maetche, znw. vr. Knots, strijdhamer; ook malsuwe, machuwe. — Matsnwedra -

Medeëeuwich, bnw. Eeuwig als God, van Christus gezegd.
Medeëxcjjs, meede-, znw. m. Accijns op mede
of honingdrank.

Matte , znw. vr. i) Mat, verklw. mat/ij/n. 2) stroo.
zak, bulster, slaapplaats, o. a. voor monniken en
scheepsvolk. 3) eene armzalige kleedij. --- Matte-

gezellen. 2) met eene zaak (ook het) als ondw.: a)
in iets begrepen zijn. b) in iemands voordeel zijn,

ger, -dragerse.

maker.
Matte, znw. vr. Mot. Zie motte.
Matten. Zie metten.

Matten, zw. ww. tr. — I. Trans. i) Mat zetten;
dat stel in., de schaakpartij winnen. 2) afmatten,
uitputten. 3) onderwerpen, ten onder brengen; klein
maken, deemoedig stemmen; eene stad, land enz.,
in zijne macht brengen. — II. Intr. Mat, machteloos, krachteloos worden.
Mattenoot, znw. m. Schepeling, matroos.
Matteren, -eeren, zw. ww. tr. i) Mat zetten;
hem m., zich zelf in het ongeluk storten. 2) machte.
loos maken; iemands lichaamskracht benemen ; genial.
leert, machteloos, flauw. 3) verzwakken; overwinnen,
onderwerpen. 4) iemands geduld op, de proef stellen.

Mattoen. Zie mottoen.

Maturatjjf,, bnw. (Een gezwel, zweer) tot rijpheid brengend. — Matureren
Matvelt, felt. Zie made ve1t.
Maufactellr. Hetz. als malfacteur.
Mauwen, maeuwen, zw. ww. intr. Mauwen, miauwen ; janken; zijn mond roeren, kwaad spreken.
Nauwer. Zie mouder.
Me. Zie in e e , mi en men.
Meehel . Zie m e k e 1.
Meehtieh . Zie m a c h t i c h.
Med. Zie me t.
Medallen, bijw. Geheel en al; in. niet, in het
geheel niet.
Mede, meide, mee (jong mnl.). bijw. i) Mede, met,
als uitdrukking van verbondenheid, samenwerking. 2)
mede, van eenstemmigheid; m. volgen, de behulp
bieden; enen m. zijn, op iemands hand-zamehnd
zijn, ook: iem. meeloopen, hem ten dienste staan;
in iemands geest, naar zijn zin doen. 3) mede, bij,
van lichamelijke tegenwoordigheid. 4) mede, daarbij,
bovendien, ook. 5) mede, door, als uitdr. van den
instrumentalis.
Mede, meede, meed, znw. m. Honingdrank, mee;
m. blanden, maken, wasschen (brouwen).
Mede , meede, meed, mee, znw. vr. Meekrap, ook
eraj5mede ; m. blanden, meekrap bewerken.

Medeabbet, - apostel, - arbeiden, -ballinc.

Mede2 Medelaat, Zie m ad e, -1 an t.

Medebevoelen, znw. o. Medegevoel.
Medeblander, znw. m. Brouwer van mee.

Medeblander, znw. m. Bewerker van meekrap.
Medebonen, zw. ww. tr. Aan eene verkiezing

(met boonen) deelnemen.

Medeborge n : borch, znw. m. Hij die met een
ander borg voor iemand is.
Medeborger, -burger; -bringen, -broeder,
-burgermeester.
Medebaten zw. ww. intr. Meededen aan den

buit.
Mededeel, znw. o. Deelachtigheid; in. hebben in.
Mededeelachtich, mee-, -deilachlich, bnw. Met
anderen deel hebbende aan of in iets; medeplich-

tig. — Mededeelachticheit.
Mededelen, -deilen, zw. ww. — I. Trans. Iem.
in iets doen dealen. -- II. Intr. Dealen in. — Mededelin e, het dealen in.

Mededeler, - deelre, znw. m. Deelhebber; compagnon, vennoot.

Medeformich . Zie m e d e v o r m i c h.
Medegaen, st. onr. ww. intr. i) Medegaan, ver.

iem. meeloopen.
Medegaende, bnw. Inschikkelijk, toegevend. —

Medegaendicheit,

Me d eganc, znw. m. Tochtsloot (oostmnl.).
medegave, znw. vr. Huwelijksgift.
Medegebuur, znw. m. Medeburger, buurman.
Medegedeline, -deelinc, -deilinc, znw. m. Deelgenoot; deelhebber ; compagnon, vennoot.
Medegelden, st. ww. tr. Meebetalen.
Medegeldinge, znw. vr. Geldelijke bijdrage.
Medegelije, bnw. Volkomen gelijk, aan God, van
Christus.
Medegenoot, -genote, znw. in. Metgezel, gelijke,
evenknie.
Medegeselle , znw . m. Kameraad; deelgenoot in
eene handelszaak ; vr. medegesellinne.
Medegesellich, bnw. i) Omgaande met. 2) deelhebbend in eene zaak; ook inedegesellijc. — Mede -

gesellicheit.
Medegesuster,, -gevangene.

Medegeven, st. ww. tr. i) Meegeven; iem. eene
boodschap meegeven; iem. met iets belasten. 2) enen
iel m., iets (goeds) van iem. vertellen. 3) als znw.,
toestemming.
Medegevoelich, bnw. Overeenstemmend in ge
gevoelen. — Medegevoeljjc, -gevoelich--voelf

heit, -gevoel@echeit.
Mede $evolch , znw. o. Overeenstemming.
Medehebben zw. onr. ww. tr. i) Deel hebben of

nemen in of aan iets; enen cooj5 m., medekooper van
iets worden. 2) meegekregen hebben; ook: meekrijgen.
Medeheemrader, znw. m. Medelid van het bestuur eener dorpsgemeente.

Medehelpen, -helper, -hoir

erfgenaam.

(oor, oir), Mede -

Medehans, -buys, znw. o. Huis waar meekrap

verkocht wordt.

Medehnnsgenoot, znw. m. Medeleenman.

Medeingeseten, znw . Ill . Medebewoner eener
Medeeampioen, znw. nl. Medestrijder; ook:
iem. met ween men strijdt, tegenstander.
Medecanonie, znw. m. Mededomheer.
Medekijn, znw. o. Kampje land. Vgl. m a d e.
Medecnecht, -comen, -crigen, -kereineester.
Medelaat, znw. m. Medeli d van een „laathof" of
dorpsgemeente.

-

„laatbank".

Medelaten, st. ww. tr. Met iem. aan een ander
in eigendom overdragen. — Medelatinge.
Medeleiden, zw. ww. tr. Meenemen, - voeren.
Medelidel jj c, bnw. Medelijdend, deelnemend;
ook: medelidesamn, -1 jtsam, -heil. — Medelide-

lijcheit . -lidelike.

Medeleden, st. ww. intr. Deden ini emands leed;
te in. sf/n, te doen hebben (met) ; ook als znw. —

Medelidende, -lidentheit, -lidich, -lidicheit,
-lidinge.
Me d eligg en, leggen, st. ww. intr. i) Liggen,
-

ook: slapen bij

aaneenliggen.

; als znw., bijslaap. 2) van landerijen,

Medel j] (tocht, znw. vr. Lijftocht eener weduwe

bij het scheiden uit den boedel.

Medelit, -litmate, znw. m.

eeniging of corporatie.

Medelid eener ver -

MEENBOEDEL.

MEDELOPEN.

Medelo en -loten loven met iem. borg zijn;
ook : zich pverbinden om aan een kind bij huwelijk
eene zekere som mede te geven. — Medelover .
Medeman, znw. m. Medeleenman ; deelgenoot,

compagnon.
Medemate, znw. vr. De voorgeschreven en geijkte maat voor honingdrank; ook: het meten er van,
en : het loon er voor aan den stedelijken ambtenaar.

-- Medemeter ; -meterinne.
Medemenginge, znw. vr. Samenmenging.
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Medevader, znw. m. Doopvader.
Medevallen, st. ww. intr. i) Meeloopen. 2) ie-

mands partij kiezen.
Medevaren, st . ww. intr. Meegaan, - rijden, - varen.
Medevat, meede-, znw. o. Vat voor honingdrank;
ook : voor meekrap.

Medevechter, znw. m. Medestrijder, bondgenoot.
Medeverwinnaer,. -wipre, - olien, - voelen.
Medevoeren, - volren, zw. ww. tr. Meevoeren,

-brengen, - nemen.

Medemensch, znw. m. Evenmensch.

Medevolgen, zw. ww. intr. i) Medegaan met
iem., iem. vergezellen. 2) iemands spoor volgen, hem
naloopen. 3) instemmen met iem., met iets ingenomen

Meden, meeden, zw. ww. tr. Met meekrap verven,

zijn; toejuichen.

Medemoeder, znw. vr. Doopmoeder.
Medemolen, znw. vr. Meekrapmolen.

roodverven.

Medenabuur, znw. m. Gemeenschappelijke buur-

man.

Medenemen, st. ww. tr. i) Samen met een ander
iets koopen. 2) meenemen.
Medeneringe, znw. vr. Meekraphandel.
Medenone, -oude, medeouderling; - packen
(16de e.).

Medepant, znw. o. Onderpand.
Medepart, j5aert, znw. o. Deel, aandeel.
Medeparten, znw. m. mv. Consorten.
Medeparter, jbaerler, znw. m. Deelhebber, com-

pagnon.

Medepaues, znw. m. Tegenpaus.
Medeplechten, plichten, zw. ww. intr. Deel aan

of in iets hebben, meedoen; zich mede verbinden.

Medeplechter, ftleger, znw. m. Deelgenoot,
compagnon; medestander. 2) medeplichtige. — Me-

de lichtich.
M edeporter, -poor/er, jboiríer, znw. m. Mede burger. — Medeporterse, 'ortsíer.
Medepriester, -raat, - rechter, richter,
-

- reder, -rekenen, - riden.

Ieder . Zie m a d e r.
Medereder, meede-, znw.. m. Bereider der uit

meekrap verkregen verfstof.

Medereisen, zw• ww. intr. Meetrekken.
Mederidder, riller, znw. m. Medesoldaat.
Medesaecwout, znw. m. Medeprincipaal, -hoofd-

schuldenaar.
Medesam, net-, -saem, bnw. Vriendelijk, voor

Medesamheit, ook: vriendschappe--komend.—

lijke omgang; -like.

Medesameninge, znw. vr. Gemeenschap.
Medeschepen, - seholer, -schoolre.

Medeschriven, st. ww. tr. Meerekenen.
Medesegg er, znw. m. Medescheidsrechter.
Medesom en, zw. ww. tr. Meezenden.
Medeseven, znw. m. Medelid van een ,,zeven-

tuig" e

Medesiden, znw. m. mv. Medebelanghebbenden,
deelgenooten, consorten.
Medesoete. Zie m a d e s o e t e.
Medesomer. Zie middesomer.
medespelen, zw. ww. intr. Meespelen.

Medespoet, znw. m. Voorspoed.
Medesprake,

znw. vr. Samenspraak.

Medestaen, st. onr. ww. intr. Tegenwoordig zijn;
ter zijde staan. — Medestander, -staenre.
Medesteker, znw. m. Deelnemer aan een steek-

spel (16de eeuw).

Medestove, meede-, meed-, znw. vr. Stoof waar

meekrap wordt gedroogd.

Medestrider, -luster.
Medestrooms, bijw. In de richting van den

stroom.

Medesweren, st. ww. intr. Met anderen een eed

afleggen.

Medetellen, zw. ww. tr. Samen -, op-, meetellen.

Medetreckon, st. ww. — I. Trans. i) Meetrekken, meesleuren. — II. Intr. i) Meetrekken. 2) partij
trekken voor iem. (m. in enes sake).
Medetwister, znw. m. Hij die in een twist betrokken is.

Medevolgende, bnw . Behulpzaam, medewerkend.
Medevolger, znw. m. Aanhanger.
Medevorme ljjo , -vormnich, -formic/i, bnw. Ge lijkvormig. — M edevorenicheit.
Medewaerdich, -werdich, bnw. Gelijkwaardig,
gelijkstaande met.

Medewaerdieh, -werdich, bnw. Vriendelijk, innemend, minzaam. — Medewaerdieheit .
Medewerken, zw. onr. ww. intr. Medewerken,
het doel van een ander bevorderen.
Medewerkende, bnw . Behulpzaam.
Medewerker, znw. m. Medestander, begunstiger;
medebelanghebbende. — Medewerester .
Medewerkin ge, znw. vr. Het begunstigen of
bevorderen van het werk van een ander.
Medewersehapper, znw . m. Feest -, dischgenoot.
Medeweten, perf.-praes. tr. ww. Van iets afweten; zich bewust zijn (van iets kwaads); als znw.,
bewustheid .

— Medewetende; Medewetenheit,

het geweten; wetich.
-

" Medeweter, znw. m. Hij die in een geheim is
ingewijd. — Medeweetster.
Medewinter. Zie middewinter.
Medewisen, zw. ww. tr. Een vonnis wijzen in
iemands voordeel.

Medewonen, zw. ww. intr. Samenwonen. — Me-

dewoner, -woonster.
Mediane, znw. vr. Naam van een ader in het
midden van den arm.
Medicijn, - iep, znw. m. Geneesheer; ook medi
cijnmeester, medic ijnre, -ciner, medicus.
Mediepboec, -boic, znw. o. en m. Boek over
-

^]

geneesmiddelen en geneeskrachtige kruiden.
Medioinael, bnw. Geneeskundig; geneeskrachtig,
genezend werkend; in de apotheek voorkomende of
gebruikt.
Medicine, medesine, znw. vr. i) Geneeskunde.

2) geneeskundige behandeling, genezing. 3) genees -

middel; tegengif; middel.
Medic jnvereoper .
Medicineren, -eeren, zw. ww. tr. Geneeskundig
—

of chirurgisch behandelen.
Medicus, znw. in. De middelste vinger.
Medicus. Zie medicijn.

Mediteren, -eeren, zw. ww. intr. Peinzen.

Medsman, znw. m. Ambtgenoot (van twee).
Mee. Zie mede en meer.
Meel. Zie m e 1 e.
..

'

Meelasss znw. m. Accijns op meel.
MeelatiC , mei-, bnw.; maelatich ende in., zie
mae1atich.

Meelbri; - badel, b u il; -crake, -sac, -suker,
-vat.
Meeldoc. Hetz. als m i d d e l d ij c.

Meelsichten, zw. ww. intr. Builen.

Meen, meien, mean, bnw. i) Gemeenschappelijk.
2) algemeen, openbaar, van algemeen belang; algemeen eigendom zijnde; een ira. waf. 3) algemeen,
gezamenlijk, geheel, al; die nzene man, het algemeen.
4) gewoon, alledaagsch.
Meen -, bnw. Zie mein-.
Meen, znw. Zie m e n e.
Meenboedel, mei:: -, -bodel, znw. m. Onverdeelde
boedel, gemeenschap van goederen. -- Meenboedel -

schap, hetz.
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Meander. Zie mender.
Meenedich, -hedich. Zie m e i n e d i c h.
Neenheit, mein-, znw. vr. Burgerij ; de gezamenlijke volgerechtigden.
Meenijjc, bnw. Vermoedelijk, denkelijk.
Meenlike, mein-, mien-, bijw. Gezamenlijk.
Meenam , mein-, bnw. Gemeenzaam.
Meensamheit, znw. vr. Gemeenzame omgang,

verkeer ; ook: geestelijke gemeenschap.
Yeensahap, znw. vr. Hetz.; ook: vleeschelijke
gemeenschap; ook meenscha 1ieit.
Meensliede, znw. m. mv. Gezworen vertegenwoordigers der burgerij.
Meente• miente, znw. vr. i) Gemeenschap; mark,
markegrond, markgenootschap, meent. 2) bijeenkomst,
vergadering; samenscholing. 3) gemeente, burgerij,
het (geheele) volk.
Meentebrugge, znw. vr. Brug op den openbaren weg.
Meentegoet, znw. o. Eigendom eener gemeente.
Meenteman lnv. meenieliede, znw. m. Gemeen.
tenaar, burger, ingezetene ; ook : een lid eener geineente die deelneemt aan het bestuur. — Meente-

manschap.
Meenten,

MEESTER.

MEENIER.

ww. — I. Intr. z) Omgaan of verkeeren met iem.,
em., compagnieschap met iem. hebben;
huwelijksgemeenschap hebben. 2) zich met iets afgeven of inlaten. 3) deel of aandeel hebben in iets;
met iets gepaard gaan. — II. Wederk. i) Omgaan
of verkeeren met. 2) zich ophouden (met).
Meenter,, znw. m. i) Deelgenoot, deelhebber;
medebelanghebbende. 2) gemeentenaar.
Meentesake, znw. vr. Gemeentezaak.
YeenteTOlc, znw. o. Het mindere volk.
Meentocht, mein-, -tucht, znw. vr. i) De gemeente, de burgerij; vergadering van gerechtigden,
ingelanden e. a. 2) aandeel in een goed; gemeenschap van goederen; compagnieschap, vennootschap;
verkeer, gezelschap.
Meentoehter, znw. m. Bezitter in gemeenschap;
ook meentochtenaer.
Meenero, mein-, znw. o. Werk van algemeen
belang, waartoe de -burgers kunnen worden opgeroepen, als de wacht, graven, dijk maken. — Meenwerken, zulk werk verrichten.
Yeenwif, znw. o. Lichtekooi.
Meer, uit m e h e e r. Heer.
Meer. Hetz. als m a e r, voegw.
Meer. Zie mare.
]Keer (merrie). Zie in e r e.
Meer, znw. i) Grenspaal, grens. 2) meerpaal.
Meer, mere, merre, mee, onbep. telw. en bijw.
— I. Onbep. telw. Meer; niemeer, nemmeer, niet
meer; noch meer, wat meer is; (no) m. noch) minder, noch meer noch mindér, niets; Bonder in„ alleen,
slechts; zonder complimenten, eenvoudig. — II. Bijw.
(mee; ook meer, eig. bnw.). Meer, in hoogere mate,
ook bij een anderen comparatief, meer vaster, veel
harder; so, ie (in) lane so mee(r); die mere, evenwel,
nochtans; de, te mee(r), des te meer; te meer niet,
niettemin niet; (no) mee(m) no min, meer noch minder, juist, precies; min no mee niet,hoegenaamd niet;
in. dan tit, hoog -tijd; m. dan geval, een buitengewoon geluk; wonder m. dan wonder, feeste m. dan
feeste ; m. ende m.;al meer; dat hi altoos m. en m.
weende. 2) sneer, verder, daarenboven, ook nog; in
het vervolg, voortaan; eer - m., eer — ooit weer;
met eene ontkenning, niet meer, nooit meer; in een
ontkennenden zin wordt soms en bij meer weggelaten; dat hi meer óftsiont; sneer (mee) bij bijw.
duidt een toekomstig oogenblik aan (tegenover eer,
ere) ; hedemee(r), tavontmeer; tamere ; jaerlancrnee;
vortrneer, mneervort, vorewaerinaeer.
Meerbiese, znw. vr. Zeebies.
Meerblat, znw. o. Waferplompe, -lelie; ook
tneerbolle.
Meerdeel, mere-, meren -, znw. m. en o. Meerderheid, grootste (grooter) deel.

Meerder, bnw. i) Grooter. 2) ouder.
Meerderen, zw. ww. — I. Trans. Vermeerderen,

vergrooten. — II. Intr. Meer of grooter worden,
toenemen.
Meerderhelft, znw. vr. Grootste helft.
Meerdernisse, znw. vr. Vergrooting, vermeerdering.
Meerdije, mer-, znw. m. Zeedijk.
Meere. Zie meer, mere, mare.
Meerhelft. Zie meerderhe1ft.
Meercatte, znw. vr. Meerkat.
MeorCrRAt, -mutt, znw. o. Zeegras, -wier.
Meerie, maerle, marle, merle, znw. vr. Meer],
zwarte lijster.
Yeerle, maerle, marle, znw. m. Leeuwerikenvalk.
Meerlire, znw. vr. Meerlijn, -touw.
Meerlieseh, luesch. Hetz. als in e e r c r u u t.
Meerminne, maer-, nier-, mere-. mar-, znw. vr.
Waterelve, sirene, zeemeermin. — Moerminnen ,

-

sane.
Meernisse, znw. vr. Vermeerdering.
Meerradio, >neeradic, mer-, mier-, -redic, znw.

m. Mierik, peperwortel.

Meerre, Meerren. Zie meren, meren.
Meersch. Zie marsch.
Meerschip, znw. o. Zeeschip. — Meerschipmaker.
Meersehuum, -schuim, znw. o. Zeeschuim.
Meerseel, -zeil. Hetz. als m e e r t i n e.
Meerseman. Zie m e r s e m a n.
Meergen, mnef ssen, zw, ww. — I. Trans. Ver
vermeerderen; verheerlijken. — II. Intr.-groten,
Vermeerderen, wassen, toenemen. — Meersinge,
Yeersenisse.
Meersen, zw. ww. tr. (wvla.). -Een schip vastleggen.

Meersiecte, -suicte, znw. vr. Zeeziekte.
Meer8 inns, znw. vr. Zeekreeft.
Meersterr8 znw. vr. Noordster, poolster.
Meersn, znw. o. Meerzwijn, bruinvisch.
Meervisch, znw. m. i) Zeevisch. 2) zoetwater -,

meervisch.

Meervrouwe, -wijf. Hetz. als m e e r ni i n n e.
Meerwonder, znw. o. Zeegedrocht.
Meest, superl. bij meer. — I. Onbep. telw. i)

zelfst. Het meest; zeer veel; die meesten, de meesten, zeer velen. 2) bijvoegl. Meest, grootst in aantal. — II. Bnw. i) Grootst. 2) voornaamst, aanzienlijkst; hoogst, plechtigst, van kerkelijke feesten. 3)
oudst. — III. Znw. i) De grootste; dat meeste. 2)
de aanzienlijkste, voornaamste; een meeste, een meerdère, een voornaamste; dat meeste, het belangrijkste.
— IV. Bi'w. Zie meeste.
Meest eel, meesten) -, znw. m. en o. Het grootste deel; als bijw., voor het grootste deel.
Meeste, meest, .bijw. i) Het meest, grootendeels,
vooral, voornamelijk. 2) zoo ver, zoo diep mogelijk.
3) meest geboren: a) het aanzienlijkst. b) het oudst.
Meestekerke, znw. vr. Hoofdkerk.
Meestelite, bijw. Voornamelijk.
Meester, sneister, meester, znw. m. t) Meester,
school-, leermeester; leidsman; sinen m. onigaen,
ontlo,pen, te vroeg van school gaan, zich volleerd
achten. 2) iem. die in het eene of andere vak ervaren is: a) geleerde; geneeskundige, heelmeester; vee
kunstenaar. c)- handwerksman die een proef--arts.b)
stuk geleverd en van een gild het recht verkregen
heeft den titel meester" te voeren; ook van vrouwen.
3) naam van een academischen graad; een m. inder
godheit (theologie); m. van rechte, een gepromoveerde
in romeinsch en kanoniek recht. 4) hoofdman, gezagvoerder; baas, patroon, meester; na. bottelgier, opperschenken; *z. here, opperheer; in. stiernaan; m. dief,
rooverhoofdman ; m. van, baas over; den in. maken,
den baas spelen; ook als tweede lid in tal van sa
als rent-, burgermeester e.a.; patroon-menstlig,
in eene rechtszaak; burgemeester. 5) minnaar. 6)
iemands meerdere. — Meesterampt.

MEESTEREN.

MEIVISCH.

Meesteren, meisferen, mesteren, zw. ww. — I.
Trans. i) Iem. onderwijzen. z) genees- of heelkundig behandelen, heelen, genezen ; ook van dieren
en wederk.; als znw., genees-, heelkundige behandeling. '3) overmeesteren, beheerschen, meester worden ; overwinnen, te boven komen. 4) iem. in iets
overtreffen. — II. Intr. i) Onder geneeskundige be.
handeling zijn; te m. liggen, leggen. 2) heer en meester zijn.
Mee8teresse. Zie m e e s t e r s C.
Meestergelt, meister-, znw. o. i) Heelmeesters loon. 2) loon aan een ambachtsbaas verschuldigd.
Meesterie, meisier-, mester-, znw. vr. i) Leermeesterschap; leering, onderwijzing; eigenwijsheid.
2) geleerdheid, wetenschap; geneeskunst; geneesmid.
del; medicijn; geneeskundige behandeling, gedokter;
ook: toovermiddel; kunst, talent; kunstgreep; die
heiinelike m., de geheimen der kunst; kunstvlijt,
- vaardigheid. 3) de graad van meester in een vak
van wetenschap; de titel van meester verkregen van
een gild van handwerkslieden; werkplaats, winkel.
4) meesterschap, meerderheid, gezag.
Meesteriegelt. Hetz. als m e e s t e r g e l t.
Meesterige, -igge-, -(e)ge, znw. vr. (wvla.). i)
Leermeesteres, gouvernante. 2) eene geleerde of ontwikkelde vrouw; eene kunstenares. 3) eene vrouw
die van een gild de bevoegdheid heeft verkregen om
voor eigen rekening een bedrijf uit te oefenen; ook:
de vrouw van een meester. 4) meesteres, gebiedster;
regentes van eene inrichting of stichting; ook als
titel.
Meesterinne, znw. vr. i) Meesteres, gebiedster.
2) regentes, bestuurster.
Meesterjager, meister - , -jeger, znw. m. Opperjagermeester.
Meesterkerke, znw. vr. Hoofdkerk.
Meesteronape , . meister - , znw. m. i) Opzichter
over eene werkplaats. 2) opziener over eene huishouding, intendant, rentmeester.
Meesterl ijs, meister -, bnw. i) Meesterachtig. 2)
van of als een meester-handwerksman; meesterlijk,
kunstig, vernuftig bedacht. — Meesterlike, ook:
als een heelmeester.
Meesterloon , znw. m. Hetzelfde als m e e st erge lt.
Meesterman, znw. m. Baas, ambachtsbaas.
Meesterraat, znw. m. Opperste raadsman, voor
-namste
bestuurder.
Meestersale, znw. m. De groote zaal van een
kasteel.

Meyen, zw. ww. intr. en wederk. Zich ontspannen in de vrije natuur, zich veiilustigen,, voor zijn
genoegen uit zijn; varen m., lopen m., rillen m.,
een speelreisje gaan maken, in grasduinen gaan.
Meyenvelt, znw. o. Zie m e i v e it.
Meyer, mayer, znw. m. z) Hoofd van het personeel op eene boerderij, de boer, oorspr. de hoofdknecht, zetboer van den heer, die de hoeve zelf bedrijft of bestuurt ; ook : het hoofd van alle hoevenaars,
optredende als rentmeester en opziener, als verte
-genwordivahtmuesgric,lahterlijk ambtenaar; in smeyers, in de gevangenis, in
gijzeling. 2) pachter van eene hoeve.
Meyer. Zie m a e y e r.
Meyeraen, znw. Mariolein.
Meyeren, zw• ww. intr. „Meyer" zijn.
Meyerie, znw. vr. i) Het ambt van ,,meyer";
rentmeesterschap. 2) eene door een meyer bestuurde
hofstede; het grondgebied van het gezag van een
meyer, meierij.
Meyerman, znw. m. Meier, pachter.
Meyerschap, znw. vr. en o. Ambt en gebied van

stand van meester in de andere beteekenissen; titel
van meester. 3) meesterschap, oppergezag, macht,
gezag. 4) de geleerden of wijzen; de overheid.

Meisnlede, mais -, meise-, -ie, znw. vr. (en o.).
-- A. Als verzamelwoord. i) De gezamenlijke huis genooten, het geheele gezin, de familie met inbegrip
van het dienstpersoneel. 2) iemands gezelschap of
partij, de zijnen. 3) iemands onderhoorigen, •het
dienstpersoneel, de booien. 4) hofhouding, de gezamenlijke hofbedienden. 5) iemands gevolg; ridderlijk
gevolg, de aanzienlijken die een vorst of heer in
den krijg moeten volgen; manschappen, soldaten,
leger. 6) in Brabant een bepaalde maatschappelijk
bevoorrechte stand. — B. Als persoonsnaam. i) Lid
van iemands gezin, huisgenoot. 2) gezel, vriend;
Gods meisnieden, de armen (= Gods lede). 3) onderhoorige, dienstbode, dienhar, bediende. 4) hoveling. 5) een gewapende, soldaat. -- Meisniedeman,
ook Meisenier (in de bet. 6).

Meesterschap, meister -, znw. vr. en o. i) Ambt
van meester of leermeester. 2) waardigheid of toeMeesterscha, meister -, znw. vr. Schoolmeesteres.
Meesterschenke, -schinke, znw. m. Opper-

schenker.
Meesterse, -ersse, -ersche, znw. vr. Hetzelfde als
me ester i ge.
Meet. Zie made.
Meetroede, - snoer. Zie mete-.
Meeuwe, meeu, mewe, znw. vr. Meeuw; ook: naam

eener kleine munt.
Meyavont > znw. m. De avond, ook: de dag, vóór
den ien Mei.
Meibede, znw. m. Belasting in Mei op te brengen.
Meibloeme, znw. m. Eene in Mei bloeiende
bloem; ook: het lelietje der dalen; verklw. meibloemkijn, -ken.
Meiboom meye(n)., znw. m. Een boom die op
den eerstenZondag van Mei in de dorpen geplant
werd.
Meidach , znw. m. De eerste Mei.
Meide. Zie mede.

Meidranc, znw. m. Kruidenwijn.

Meye, mei, znw. m. en vr. i) Mei, bloeimaand;

lente.

2) mei, bloeiende tak; ook: meiboom.
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den meyer.

Meiconinc, znw. m. Meikoning, de persoon die

tot hoofd van den optocht, waarmede
in de germaansche wereld de terugkeer van den
gekozen werd

zomer werd gevierd.
Meilino, znw. m. Een

in Mei geboren lier; ook

meyerlinc.

Meimaent, - morgen, -rijs, - schot - sahonwe.
Morn. Zie m e e n.
Mein, meine, meen, bnw.; meine eet, valsche eed,

meineed.

Mein, znw. o. Moeite.
Mein znw. o. Het fijne of de bloem van meel.
Meinachtich, bnw . Leugenachtig, bedrieglijk.
Meinake, znw. m. Medeplichtigheid aan moord
en doodslag. — Meinaher.
Meinder . Zie mender.
Meineder,, znw. m. Meineedige.
Meinedich, bnw. Meineedig. — l[einedicheit,

-schap.

Meineet

meen -, -heet, znw. m. Meineed. —

Meineetsc^hap.
Meinersam, bnw . Gemeenzaam, vriendelijk, voorkomend.

Meinsche. Zie mens c h e.

Meisch, bnw. Als in Mei; meische boter, meiboter.
Meisen, meissen, naaisen, znw. o. Meisje; een m.
hint, een minderjarig meisje; dienstmeisje; meisje
van: liefje, minnares.
Meisk^jn , znw. o. Meisje.

Meisn.iere .

Zie a e l m o e s n i e r e.

Meispel, znw. o. Een feest, als een meitak geplaatst wordt op een in aanbouw zijnd huis (?) ;
eene tooneelvertooning der rederijkers (16de eeuw).
Meit, meid, znw. vr. Maagd; meisje; verklw.
meitkjn ; ook meis(s)en en nzeiskijn.

Meiteneren. Zie mainteneren.

Meivelt, meyenvelt, znw. o. Meiveld, groene
weide, bloeiende akker.
Meivisch^ znw. m. In Mei gevangen visch; elft
23

MEKEL.
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Mekol, bnw. Groot; als bijw., veel (bijeen comp.).
Ieeop. Hetz. als m a e n c o p; ook meco j n.
Ielaetseh enz. Zie m a 1 a e t s c h.
Melaneolle, meran-, znw. vr. Droefgeestigheid,
somberheid. -- Melaneolije, -colloo8, -coleus.
Melancoleren, -iseren, zw. ww. intr. Droefgeestig zijn, in zich zelf gekeerd z**n ; in gedachten
verzonken zijn.
Melaneolijn, -ien, znw. m. Iem. met een melancoliek of zwartgallig temperament.
Melatich. Zie ma1atich.
beide , znw. vr. Melde, de plant.
Meldebert, znw. o. Boodschappenleitje.
Melden, zw. ww. tr. i) Iem. verklikken, uitbrengen; als wederk., zich (tegen de bedoeling) verraden; ook: zich aangeven. 2) iets verklappen, uitbrengen. 3) aankondigen, openlijk bekend maken. 4)
melden, vermelden, berichten.
leider, znw. m. Verrader, verklikker.
Meldinge, znw. vr. Het aangeven van eene misdaad; het verklappen van een geheim.
Isle, meele, meel, znw. o. Meel; mei (ie) mate
ende m. (ergens zin), ergens al zijne maaltijden
(middageten en brood) gebruiken.
lelieti, bnw. Meelachtig, van meel.
lellchte. Zie m a c h l i c h t e.
Mellsoen. Zie menisoen.
lellsse, znw. vr. Citroenkruid, honingbloem.
lelc , meelc, melic, mellic, znw. o. en vr. Melk.

— lelcachtich.
Isle, mellic, malc, bnw.; melkt coe, eene koe
die gekalfd heeft.
lelcander. Zie m a l c a n d e r.
Ielebnnr, -buyr, znw. Melkhuis, melkschuur.
Ielcdierne, znw. vr. Melkmeisje.
Ielcdistel ; -emer(e), -timer•
lelke, znw. vr. Hetz. als m e 1 c.
lelkede, melkende, melde. Hetz. als m e 1 c, bnw.

Melcie coe.

Melken, st. ww. — I. Trans. z) Melken. 2) trekken: a) aantrekken, aanhalen, spannen, een touw e.a.
b) lokken, tot zich trekken; inpalmen. c) drukken,
in utemelken (etter). -- H. Intr. Melk geven; melk
laten vloeien, van de vrouwenborst.
lelkentover. Zie molken-.
lelkgevende. Hetz. als m e 1 c, bnw.
Melccamer, znw. vr. Melkkelder, plaats waar
melk bewaard of boter gemaakt wordt. — lelceoe,
-mate, -pot.
Ieleslabberkjjn, znw. o. Zuigend kindje.
Ielcspise, -stoop, -teile, -vat.
Ielewarm, bnw. Lauw, warm als pas gemolken

melk.

lekwiet. Hetz. als m e 1 c d i s t e 1.
Ielleye, meleye, mal-, mol-, znw. vr. Strijdge-

woel, gevecht van man tegen man.
ww. tr. Trouwen, huwen; gemelde
Rellen,
kinder, wettige kinderen.
Ielltjc, mellic, melleec, bnw. Middelmatig, eer
klein dan groot.
Mello, znw. m.; ook melnle, znw. vr. Droge
aarde, droog zand, stof, molm.
]Ielodl*.e,. znw. vr. i) Welluidende klank, liefelijke
muziek. 2) genot, genoegen, vreugde; een genot of
genoegen; feestelijkheden (mv.); m. driven, juichen
genot smaken. — lelodiesanc, hetz. .
Ielodloos, bnw. i) Welluidend, schoonklinkend.
2) genotvol, heerlijk.
Ieloene, melone, meloen, znw. Meloen.
]Eelt. Zie milde en milte.
belten zw. ww. — 1. Intr. Mout maken. — II.
Trans. Mout bereiden uit (koren).
femme. Zie mamme.
Iemoriael, znw. o. Kladboek, aanteekenboek.
lelnorie , znw. vr. i) Geheugen. 2) hart, gemoed;
bewustzijn, denkvermogen; overtuiging; voornemen,
gevoel. 3) herinnering, gedachtenis; nagedachtenis
van een afgestorvene; vermelding; zielmis; de stich.

zes.

MENGEN.
ting ter bekostiging van den kerkdienst ter herinnering aan een afgestorvene; renten voor dit doel bestemd; de vorming, vooral bij testament, van zulk
eene stichting. lemoriemeester, hij die haar
beheert; ook mefnoriste. 4) gedenkschrift. 5) vermelding, gewag.
lentorieloos, bnw. Zonder bezinning, buiten
zich zelven.
Men, onbep. vnw. Men ; ook me, mi (limb.).
]den, Zie min.
Men, bijw. en voegw. (oostmnl.). i j Slechts, maar
(bijes.). 2) maar, voegw.
Iencioen. Zie mentioen.
lender. Zie minder.
Iender, meender, naeinder, bnw. Voorkomend,
toeschietelijk, gemeenzaam.
*lender, bnw. Aandachtig, zich toeleggende op.
— lenderlike, met gespannen aandacht.
Menderheit, znw. vr. Gemeenzaamheid ; 6f hetz.
als minderheit, nederigheid.
]Kenderlipe, meinder-, bnw. Vriendelijk, toeschietelijk.
Iendersam, mengder-, mneinder-, meiner-, bnw.
Gemeenzaam.
lendersohap, znw. vr. Gemeenschap, gezelschap,
omgang, aanraking.
Mendicanten, znw. m. mv. Bedelmonniken.
Iene, meen, reine, znw. vr. i) Meening, gezindheid. 2) bedoeling, streven.
leng, znw. vr. Gemeente.
Mena, bnw. Zie m e e n.
lene. Hetz. als men i g e.
lenedich. Zie m e i n e d i c h.
Menen, meenen, mienen, meinen, zw. ww. tr. i)
Beoogen, bedenken, bedoelen; enen »m., het op iem.
gemunt hebben; hem seleen m., zich zelf zoeken. 2)
bedoelen, willen zeggen. 3} ic meen iet, het is mij
ernst met iets, ik ineen het. 4) eene goede gezindheid te iemands opzichte koesteren, iem. liefhebben;
m. ende minnen. 5) van plan, voornemens zijn. 6)
beteekenen beduiden. 7) meenen, denken; wanen;
oordeelen; vermoeden.
lenen, meinen, znw. o. i) Het streven. 2) ge zindheid, zin. 3) plan, voornemen. 4) gedachte, mee ning; het denken; stemming.
lenen, zw. ww. (vla.). — I. Trans. Mennen,
sturen; ook een wagen; (den oogst) per wagen vervoeren. — R. Intr. i) Rijden. 2) ijlen, gaan.
lener, meiner, znw. m. Voerman.
lenestraudie menis-, -irandie, -irauderie, znw.
vr. i) De kunst of het bedrijf van den minnezanger,
zang en snarenspel. 2) het minnezangersgild, de
muzikanten.

Menestrele n menis-, minis-, mens-, -tred, -trere,

znw. m. i) Iedere persoon aan iemands dienst verbonden, bediende; vooral: hij die in dienst of ten
gevalle van een vorstelijk of aanzienlijk persoon de
eene of andere kunst ten gehoore brengt, speelman,
minnezanger, muzikant, sprookspreker; des duvels na.,
hij die des duivels lof verkondigt.
lenestrie, meent-, -erie, znw. vr. Kunstvaar
vooral: de kunst van den „menestrele". -dighe,
Yeneweide, znw• vr. Gemeene weide.
lange. Zie menige.
tengel, ming-, meing-, -tile, -tijen, -elfin, znw.
o. en m. Eene vochtmaat, gew.: 2 pinten. — Mengelen$essche, .eene flesch van een „mengel".
langel en mangelen, zw. ww. — I. Trans. Mengen,
vermengen; doore
enmengen, verwisselen, verwarren.
— II. Wederk. i) zich vermengen, zich vereenigen,
zich voegen bij, omgaan (met met); zich vleeschelijk
vereenigen. 2) zich mengen in, zich inlaten met iets.
— III.
Intr. Hetz. als wederk., i).
lengelinge, mingel-, znw. vr. i) Vermenging;
mengsel. 2) tweedracht, twist.
lengelt, ming-, deelw. bnw. Vereenigd, gepaard met.
Mengen, mingen, mei;igen, zw. ww. — I. Trans.

MENGER.

MENTIE.

i) Mengen, vermengen; guaet m., kwaad brouwen;
verven, kleuren, voegen bij, toevoegen aan (met
jegen en te). 2) vereenigen; vervullen (met). 3) dooreenmengen, verwarren. — II. Wederk. i) Zich vermengen, ook : vleeschelijk. 2) zich mengen in, zich
voegen bij. 3) zich inlaten of ophouden met iem. of
iets. -- III. Intr. i) Zich mengen, vermengen. 2)
zich voegen bij, ergens bij komen. 3) zich vereenigen, één worden. 4) verkeeren, omgaan. 5) zich inlaten of afgeven met iem. of iets.
-menger, znw. m. Koopman, in samenstellingen.
Mengerael, znw. m. Geehonger.
Pengeren, -eeren, zw. ww. intr. Knabbelen,
kauwen op iets.
hengst, deeles. bnw. Hetz. als g e m e n g e t.
Menginge, ming-, znw. vr. i) Vermenging. 2)
mnengsel.
Mengoot, mengnoot. Zie m i n i o o t.
Mengsam, bnw. Gezellig.
Iengsehap, znw. vr. en o. Gemeenschap, gezelschap, omgang; vennootschap.
Meng sel, menc-, minc-, ook mengels, znw. o.
Mengsel ; verf, kleur.
Menich, manic/i, mannich, mennich, onbep. telw.
-- I. Bijv. i) Veel, ook van niet telbare zelfstandigheden; mv. vele. 2) menig, mv. ettelijke, vele. II. Zelfst. Menigeen, velen; in. een; liede gaderde
hi m. een; die menige, menigeen; hi hadde den
mensen dooi.
Menicheit, znw. vr. Veelheid; menigte.
Meniehmael, bilw. Menigmaal; ook menichwerf,
waerf, - werven.
Meniehoins, bijw. — I. Bijw. Van verschillenden
aard of soort, op velerlei wijze. — II. Bnw. Velerlei,
veelsoortig.
Menichte, marich-, mannich-, znw. vr. Menigte;
die meerre, meeste m., de (groote) meerderheid.
Menichvaruwieh, -verwich, bnw. Veelkleurig.
Menichvoude, -vomit, -volt, znw. vr. i) Verscheidenheid. 2) onbestendigheid.
Menichvoude, bijw. z) Vele malen, als bep. van
inhoud; God loons u menichfout. 2) menigmaal. 3)
op velerlei wijzen, op verschillende wijzeml. 4) in
hooge mate, zeer.
Meniehvandelike, -vuldelike, bijw. Op allerlei
wijzen.
snenech-, fouden, zw. ww. —
I. Trans. Verveelvoudigen, vermenigvuldigen. — II.
Intr. Zich vermenigvuldigen, vermeerderen.
Meniehvondich, bnw. i) Veelvuldig, menigvuldig. 2) verscheiden, verschillend. 3) onbestendig,
wispelturig; als bijw., op menigerlei wijze; ook me-

negenheil, liefde. 7) plan, voornemen. 8) bedoeling,
beteekenis. 9) bedoeling, strekking. i o) oordeel, uitspraak. i i) meening, gevoelen.
Menisoen, melisoen, znw. o. Buikloop, roode
loop.
Menistraudie. Zie m e n e s t r a u d i e.
Menge, meinke, minke, znw. vr. z) Verminking;
m. doen, verminken. 2) gebrek: a) lichaamsgebrek;
letsel door verwonding. b) mankement.
[enken, meinken, minken, zw. ww. tr. -- I. Trans.
i) Verminken, zwaar verwonden ; met van, berooven van (een lichaamsdeel). 2) onteeren, krenken;
ook als wederk. 3) beschadigen, benadeelen; schenden, verzwakken. 4) verminderen, aan iets onttrekken, van iets afhouden (geld) ; beperken, beknibbelen. — II. Intr. i) Verminkt worden, verlies lijden
van een lid. 2) schade lijden aan eer, goeden naam
enz. ; in aanzien enz. verminderen. 3) ontbreken,
mankeeren; sonder m. 4) minder worden.
Menkenisse, minc- ; nienkinge, mink -, znw.
vr. Verminking; ook mencte, mincie.
Menciser, znw. o. Hetz. als cons e t r a p e.
Mencsehap. Hetz. als mengschap.
Hensel, mincsel, mintel, znw. o. Verminking;
letsel door verwonding.
Menesel. Zie mengsel.
Menne, znw. vr. Vervoer per wagen, rit.
Mennegat, znw. o. Rijweg over het land van
een ander ; ook : een gat geslagen in een weg door
wagens of karren.
Mennen, minnen, zw. ww. — I. Trans. i) Mennen, drijven, besturen, een wagen. 2) per wagen
vervoeren. 3) door wagens bederven of stuk rijden,
een weg. 4) enen met valen m., iem. op een dwaalspoor brengen, misleiden. — II. Intr. i) Rijden, op
een lastdier of met een voertuig; tegen iem. rijden,
vijanddlijk; buien Fade m., van den rechten weg
afdwalen; met valen in.: a) kwaad, onrecht doen.
b) met slinksche streken omgaan, liegen en bedriegen.
c) trotsch zijn. d) zich in het verderf storten; Reinaerts jat m., slinksche wegen gaan; der eren at
in., het pad der eer gaan. 2) jagen, ijlen.
Mennepert, men-, -jbaert, znw. o. Trekpaard.
Menneroede, men-, znw. vr. Drijfroede, zweep
(16de e.).
Menner, menre, znw. m. Voerman.
Menneweeh , znw. m. Wagenweg, weg waar
-langsde
oogst kan worden binnengehaald.
Mensche, minsche, meinsche, mensch, znw. m. en
o. Mensch; lief m., minnaar, minnares; verklw.
menscheljn, menschelkj/n. Menschebeeste, het dier
in den mensch. — Mensehelijc, mneinsch-, ?Winch-;
nz. lit, geslachtslid; Mensehelike, bijw.
Menscheljjcheit, znw. vr. i) Menschelijke natuur; Christus m., menschwording. 2) de inensch;
de menschen, de menschheid. 3) het menschelijk
lichaam. 4) de geslachtsdeelen. 5) menschelijkheid,
menschelijk gevoel.
Menschenanxt, znw. m. en vr. Menschenvrees.

nichvoudichlike.

Menichvoudicheit,

znw. vr. i) Veelheid, menigte.
eene menigte, een groot aantal. 2) veranderlijkheid, onbestendigheid.
Meniehvoudi en, zw. ww. -- I. Tfans. Ver
2) verveelvoudigen, sterk doen toe--menigvuld.
nemen. -- II. Intr. Sterk vermeerderen.
Meniehvout, bnw. i) Menigvuldig. 2) groot, sterk,
hevig; van kou, streng. 3) verschillend, verscheiden.
4) afwisselend; onbestendig, wispelturig. -- Menieh2)

voutheit.
Menlo, minie, znw. Menie, roode kleurstof.
Menië, znw. vr. Hetz. als m e n i g e.

Menige, -ege, znw. vr. Menigte, groot aantal;
die meerre, meeste sn., de (groote) meerderheid.
Menigerhande, bijw. uitdr. als bnw. Velerlei,
verschillend, veelsoortig. -- Menigerhantheit,

-handicheit.
,Meiti- erconne, -lege, -tiers, velerlei. — Menl erlelheit, Ook: on estendigheid.
elli'nge, mein-, znw. vr. r) Bedoeling, streven;
te siere m-n tornen, zijn doel bereiken. 2) gezindheid des harten. 3) zin, gedachten; hetgeen er omgaat in iemands gemoed; geweten, zedelijk bewustzijn, innerlijke overtuiging. 4) ernstige wil, ernst. 5)
wil, verlangen; lust der zinnen, hartstocht. 6) ge-

355

Menschenbloet, -hart, -drat.
Mensehendoder, znw. m. Scherprechter.
Yensehensehijn, znw. m.; in m., in menschen.

gedaante.

Menschenvleeseh, -vleisch, znw. o.
Mensehheit, minsch-, znw. vr. (en o.). i) Menschelijke natuur, menschheid. 2) menschdom.
Menschwerdinge, minsch-, znw. vr. De geboorte
van Christus.
Mensel , meinsel, znw. in. Beslagring, metalen
band aan het eind van een stok enz.
Mensurnale, znw. o. Hetz. als d e r t i c h s t e..,
Ment, bijw. (oostmnl..) ; ment in, ane, tot in, aan;
m. dat, tot dat; ook zonder dat, als voegw.
Monte, minie, munte, muinte, znw. vr. Munt,
ment, eene geneeskrachtige plant.
Menten eren. Zie mainteneren.
gentle,, mencie; ook menlioen, znw. vr. Melding,
gewag.
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MER.

Ier, voegw. en bijw. Zie m a e r.
Ier, znw. m. Uit me/ier. Mijnheer.
Meradic. Zie m,eerradic.
Meraneolie. Zie m e l a n c o l i e.
Merber, merge. Zie marber, merse.
March. Zie march.
Ierehte, merechte, znw. vr. Vreugde, genot.
Merehtocht, merech-, - tucht, znw. vr. Hetzelfde.
Merci, mercil , meerchi, znw. Genade, barmhartiglieid.

Merdaelge, znw. Drekhoop; ook verachtelijke
term voor : "een troep volk.
Mere, meer, ener, znw. vr. en o. i) Meer. 2) zee;
over mere, naar de andere zijde der Middellandsche
zee ; over m. varen, een kruistocht of bedevaart doen
naar het H. Land.
Mere, meer, znw. vr. Merrie.
Mere, znw. vr. Zie m i e r e en mare.
More, meere, znw. vr. Paal; schandpaal.
Mere, meere, meerre, meer, bnw. en znw. — I.
Bnw. i) Grooter; m. ende minder, groot en klein;
m. no minder, met eene ontk., in het geheel niet;
voornamer. 2) meer in aantal, meer. -3) ouder. —II.
Znw. a) ml., meerdere in rang, macht enz. b) onz.,
een mere, iets grooters.
Mere, onb. telw. Zie m e e r.
]teren, meeren, meerren, merren, zw. ww. — I.
Trans. Vergrooten, vermeerderen; uitbreiden; in
getal, in aanzien doen toenemen; eene ondeugd,
voeden; een naam, verheffen, groot maken; een
koopprijs, verhoogen; eenen m., iemands geluk of
aanzien bevorderen. — II. Wederk. Zich machtiger
maken. — III. Intr. Grooter of meer worden; zich
uitbreiden; in getal, aanzien enz. toenemen; Bonder
m., onovertrefbaar.
Meren, meeren, maren, zes. ww. -- I. Intr. Een
grenspaal zetten; door een paal eene grens aangeven. — H. Trans. i) Binden, vastbinden; vastsnoeren; aan een touw binden; hechten, verbinden; hem
m. aen, zich verbinden aan, zich voegen bij iem.
2) (een schip) vastleggen, aan een touw; ook: aan
een anker.
Meren, meerren, zw. ww. intr. Hetz. als me r ren.
Meren, zw. ww. intr. Brood soppen, in wijn of
water doopen.
Merenen, meerrenen, merrenen, zw. ww. — I.
Trans. Vermeerderen, groot maken. — II. Intr. Meer
of grooter worden.
Merer, meerre, znw. m. Vermeerderaar, vergroo.
ter; ook als vertaling van lat. „Augustus".
Merer, meerre, znw. m. De ambtenaar belast
met het afpalen der verschillende grondeigendom
-men,rfschid.
Merge (met-je), znw. vr. Merrie (oostmnl.).
vr.
Mergel,
eene
meststof.
Mergel, znw.
Mergelen, zw. ww. tr. Met mergel mesten.
Mergelja, bnw. Genotrijk, genoeglijk.
Mergelijoheit, znw. vr. Vreugde, genoegen.
Morgen, margen. Zie m o r g e n.
Morgen, morgen, zw. ww. — I. Trans. Vervroo.
lijken, vermaken. — II. Wederk. Zich verlustigen,
zich ontspannen. — III. Intr. Hetz. als wederk.,
omme m., voor zijn genoegen. - Merginge.
Merie merrie, marie, mart-ic, znw. vr. Merrie;
verklw. meriekjjn, -ken. — Meriënmele, Meriepert.
]geringe, znw. vr. Vermeerdering, toeneming.
Mere, meere, marc, znw. m. Opmerkzaamheid,

aandacht; m. nemen, linen m. leggen, aandachtig
op iets letten; m. nemen, gissen, ramen, berekenen.
Mere, muntstuk. Zie m a r c.
Merg, marc. Zie m a r c h.
Merke, met-c, grensteeken, -paal. Zie m a r k e.
Merke, znw. vr. Hetz. als * m e r c; ook: herken ningsteeken; m. nemen aen, zijn koers richten naar.
Merkel, bnw. i) Opmerkzaam. 2) opmerkelijk.
Merkelije, mark-, bnw. i) Merkwaardig, belang-

MERSCH.
rijk, bijzonder.
klaarblijkelijk.

2)

duidelijk zichtbaar; begrijpelijk,

Merkelip cheit, znw. vr. Opmerkzaamheid, aan-

dacht.

Merkelike, bijw. i) Bijzonder, opmerkelijk. 2)
op eene duidelijk merkbare wijze, zichtbaar; hoorbaar.
Merkeloos, bnw. Zonder opmerkingsgave.
Merken, marken, maerken, meet-ken, zw. ww. —
I. Trans. i) Teekenen, merken. 2) opmerkzaam gadeslaan, opnemen. 3) onderzoeken, beproeven, ook
wederk. ; verspieden ; monsteren ; beschouwen ; als
znw., beschouwing, contemplatie; nauwkeurig kennis
nemen van iets; bedoelen ; int oge m., iem. vast in
het oog houden, het oog op iem. gericht houden.
4) letten op, zijne aandacht wijden aan; als znw,.
opmerkzaamheid, aandacht; sin m. leggen aen. 5)
waarnemen ; zorg dragen voor, ter harte nemen;
met eene ontk., niet om iets geven ; geen acht op
iets slaan; zich moeite voor iets geven; iets met
afgunst of nijd beschouwen of gadeslaan. 6) gewaarworden, begrijpen, inzien, verstaan; nagaan,
door nadenken tot eene slotsom komen; als znw.,
verstand, denkvermogen; duidelijk zien. 7) aanmerken, beschouwen als; iets opvatten, beschouwen als een bewijs van. — II. Intr. i) Een teeken,
teekens . geven. 2) aandachtig toekijken; met na,
omme, te, aandachtig kijken naar; letten op; gluren,
loeren. 3) opletten ; opmerken.
Merkende, deelw. bnw. Opmerkzaam, oplettend.
Merkenisse, znw. vr. Opmerkzaamheid.
Merker, meet-k-, -are, znw. m. i) Opmerker,
beoordeelaar, criticus. 2) vitter, afgunstige.
Merket. Zie m a r c t.
Merciser, znw. o. IJzer waarmee men een merk
of teeken op iets aanbrengt.
Merkinge, znw. vr. Overpeinzing.
Meromeester, - meister, znw. m. De stedelijke
ambtenaar die het gebakken brood waarmerkt.
Mercsel, merxel, znw. o. Opmerkzaamheid, aandacht; sin m. leggen aen, zijne aandacht aan iets
wijden; m. nemen aen, een voorbeeld nemen aan.
Meresteen, znw. m. Een steen die als teeken
van iets dient; grenssteen.
Merle. Zie mee r 1 e.
Merle, marle, znw. vr. Mergel.
Merlinc, znw. m. Wijting, een visch.
Mermel, mermer. Zie m a r b e r.
Herminne. Zie meerminne.
Mermotte. Zie m a r m o t t e.
Meronier. Zie - m a r o n i e r.
Merre. Zie mirre en mere.
Merre, znw. vr. i) Oponthoud, tijdverlies; Bonder
m., onverwijld. 2) het elders vertoeven, het uitblijven.
Marren, marren, zw. ww.. — I. Trans. i) Iem.
ophouden, vertragen, belemmeren. 2) hinderen, pijn
doen. 3) vastleggen, een schip. — II. Intr. i) Talmen, dralen, wachten, tijd verliezen; niet m. te, niet
uitstellen te, niet wachten met; Bonder m., onmiddellijk; als znw., het talmen, dralen, uitstellen. 2)
zich ophouden, vertoeven, blijven; an die vaert in.,
onderweg blijven; als znw., het ergens vertoeven;
langdurig verblijf. 3) elders vertoeven, uitblijven,
wegblijven; te laat komen voor iem. (met den dat.) ;
als znw., een m. maken, zich laten wachten. 4)
wachten; m. na, -wachten op. 5) stil houden, stil
staan. 6) stilstaan bij, zijne aandacht wijden aan,
letten op; ook: zich toeleggen op.
Merren, merrenen. Zie meren, m e r e n e n.
Merrie. Zie m e r i e.
Merringe, marr-, -ing, -inc, znw. vr. i) Getalm,
oponthoud, uitstel. 2) het blijven op eene plaats;
verblijf. 3) het uitblijven. 4) het over iets denken of
op iets peinzen.
Merseh , meersch, rarsch, maersch, -e, znw. m.
en vr. i) Beemd, land aan water of door water omspoeld.; weiland, weide; het vlakke veld. 2) moerasland, broekland; verklw. mnerschkj/n, nierschell4jn.

MERSE.
Ierse, mersse, meerse, maerse, maers, znw. vr.
en m. i) Koopwaar, waar. i) mand of korf voor
koopwaren, rugkorf. 3) mars van een schip. --- ]Kerseelimmer, licht matroos ; voremerse, mars in
den voormast.
Ierseman, meerse-, maers(e)-, znw. m. Koopman; vooral: rondtrekkend koopman, koopman in
kramerijen, marskramer; ook mersenaer.
Mersen. Zie m e e r s e n.
Iersenartjs, meers-, znw. m. Huurling.
Mersenier, meers -. Hetz. als m e r s e m a n;
ook met-set-ier en merser.
Ierserie , mereerie, meers -, maers-, znw. vr.
Koopwaar; kramerijen, snuisterijen ; ook : fijne stoffen
en: kruidenierswaren.
Mersseil, meers -, znw. o. Marszeil, bovenzeil,
topzeil.
Ierssehip, znw. , o. Koopvaardijschip met een
mars, schip voor de groote vaart.
lersstjs, mars-, znw. m. Accijns op kramerijen.
Merte s mertelaer. Zie ma e r t e, m a r t e l a e r.
merwe, bnw. Murw, week, zacht. — leruhelt, ook: weelderigheid. Meruwen, murw, ook:
gedwee worden.
Mes -. Zie mis-.
Mes, messe, mets, messer, metser, znw. o. Vleesch
aent m., aan het-mes;lagrdokmes;
vechten; verklw. meskun, -ken.
Mes, messe, mesch, misch, mest, mist, znw. o. en
m. i) Uitwerpselen, drek, mest; mesthoop. 2) mest
als meststof. 3) etter. 4) iets leelijks of weerzinwekkends; iet is van seden mist, is zeer ongemanierd.
Mesdach. Zie misdach.
Iesdrager, znw. m. Arbeider op het land, mestdrager.
Mese, meese, meise, znw. vr. Mees.
Mese, meise, miese, znw. vr. Mand, draagmand.
Mesekiste, znw. vr. Schanskorf.
Mesecouwe, znw. vr. Meezekooi; ook: een uitbouwsel aan een vestingmuur.
Mesel, bnw. In een ellendigen toestand verkeerende, melaatsch. — Meselrie, nieselsucht, melaatschheid.
Mesen, zw. ww. intr. Meezen vangen.
Mesen, zw. ww. tr. Inpakken. Vgl. on gem e ze t.
Mesgewaet. Zie misgewaet.
Mesgrape, greje, znw. m. Mestgreep, -vork.
Mesgroeve, mis-, znw. vr. Mest-, beerput.
Meshake, mis -, -haec, znw. m. Mesthaak.
Meshof, mis-, znw. m. en o. Mestvaalt.
Meshope, mis -, mest -, -hoop, znw. m. Mesthoop;

Meru,

-

ook mescaer.

Mesie, mnosie, sneusie, znw. vr. Mug, groote mug,

steekmug.

Mesluuc, -laic, znw. m. (fri.). Het trekken van

mes of dolk.

lesmaker, messe-, -me/er, znw. m. Messenmaker.
lesnat, bnw. Zoo nat als mest, doorweekt.
NNesniede. Zie ineiseniede.
Mespel. Zie mispel.
Mesplaetse, znw. vr. Mestvaalt; ook inesstede;

messade, messie, mess:'nc,=-cmessene.
Mesrieke, -rake, znw. in. Mestvork.
Mesrode, mest-, mist-, znw. m. Hof-, wachthond.

Message, znw. m. Boodschap.
Messagier, messel-, messal-, mnetsagier, snesselier,

missagier, znw. m. Boodschapper, bode; gezant.

Messehien. Zie misschien.
Messche, messe. Hetz. - als m e s, ede Art.
Messe. Zie mes, ie. Art, en misse.
Messelaer, -en. Zie m e t s e 1 a e r, -e n.
]lessen, missen, mesten, messchen, zw. ww. —

I. Intr. Mest brengen. — 1I. Trans. i) Mesten, bemesten, ergens mest brengen, vuil in werpen; (mest)
stroo brengen op een terrein (voor een tornooi). 2)
van mest zuiveren, schoonmaken, ruimen (een p rivaat).
]lessen. Zie missen.
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Messene, -sine, -sen, znw. vr. i) Mestvaalt; beer2) mest, ook messine, znw. m.
Messich, bnw. Gemest, van land.
Messinc, mis-, -singe, znw. o. Geel koper.
Yessesteker, znw. in. Messteker, vechtersbaas.
Mest. Zie meest, mes, mist.
Meste , miste, znw. vr. Mesthoop, -vaalt.
Mesteluun, ,nesselioen. Zie m a s t e 1 u u n.
Testen, meesten, zw. ww. — I. Trans. Mesten,

put.

vetmesten ; doorvoeden. — II. Intr. Vet worden.
Mester. Zie meester.
Mesttorn, -coorn, znw. o. Mestgraan, - voeder.
Mestog e, -trec, znw. Hetz. als m e s 1 u u c. —

Mestrecken -treckinge.
Mestschaap, znw. o. Mestschaap.
Mestverken, - varken, znw. o. Mestvarken.
Mesvaelde, mest-, mis -, -vaelt, znw. vr. Mistvaalt.
Mesvarer, ?nis -, -vaerre, -vaerder, ook -voerer,

- voerre, znw. m. Hij die mist vervoert per schuit
of kar, mistvaarder, -rijder.
Meswagen, znw. m. Mestkar.
Meswondinge, - wonde, znw. vr. Verwonding,
toegebracht met mes of dolk.
Met, mit, med, voorz. i) Met, als uitdr. van het
begrip, samenwerking, gemeenschappelijkheid; sa
doch wanneer de verhouding der subjecten-menzij;
tot de werking dezelfde is, gebruikt men ende ; ic
ende hi wanderen te samen ; 'van plaatselijke nabijheid wordt bi gebruikt: ic eta met enen, ik eet bij
iem.; ic diene, ga ter scholen met, bij ; ic ete bi enen,
ik eet met iem., in gezelschap van iem. ; met kinde
werden, sin ; snet - ende, hetz. als onder - ende;
metten bliden, vroeden, keitiven sin, opgewekt zijn
enz. ; evenals, als; metjudase moetj/s, als Judas moge
het u gaan. 2) aan de zijde, op de hand, ten gunste
van, vóór; alle de _prelaten waren jegen hare irince
ende metten coninc. 3) hebbende, bevattende, ; die
rtddere metten roden schilde ; die scherpe metten
juwelen. 4) met, ten opzichte van; wat men best
metten kinde dade; smeken met enen, iem. naar den
mond praten; met beiden ogen blint; spetten hare
trecken. 5) met, te gelijk met; inettien, mettesen ;

metten dage, met het aanbreken van den dag; ook:
over dag, terwijl het dag is. 6) met als uitdr. der
wijze waarop; met eren crone dragen; niet sinne,
met verstand, gevoel, warmte, hartelijkheid, aan drang; metten selven, op dezelfde wijze; metten bes
dat ic can, zoo goed als ik kan. 7) bij; met ons-ten
was wilen, onder ons leefde eertijds; iet met hem
hebben, bij zich; van richting, naar; ten lesten voer
hi rozet Code blide. 8) bij, van een bnw. afhangende;
met allen lieden waert, gemint, liefgetal ; met Gods
vereoren ; wale sin m., in gunst staan bij. 9) door
middel van. to) door bemiddeling, tusschenkomst
van. i i) ten gevolge van, door, uit; die riviere was
niet reine gewassen; niet rade, volgens; suetsehaemten, uit; met dat, doordien. 12) door, bij het passief.
13) met al dien, niettegenstaande dat. i) niet dat,
terwijl, op hetzelfde oogenblik dat; ook: naardien,
dewijl.
Met, bijw. i) Mede. 2) ook, daarbij, bovendien.
3) mede, bij, bij begrippen van ,,eindigen"; hiermet
indde dese tale. 4) op voorwaarde. K) met, door, als
instrumentalis. 6) onder, bij „verstaen".
met, znw. o. Naam van een landmaat.
Met, znw. o. Maat. In altemet en te met.
Met, znw. Vleesch (?), spijs; te mete ende te male
sisten, gaen, aan den maaltijd zitten, zijn eten en
drinken gebruiken.
Metael, mett-, mat-, mot-, -ale, znw. o. Metaal,
ook: koper. — Metaelsch, metaltjn.
Mete, znw. o. Eene landmaat. Hetz. als g e m e t.
Meteen, mitein, bijw. i) Bijeen, te zamen, met
of bij elkaar. 2) geheel en al. 3) te gelijk, terzelfder
tijd. 4) dadelijk, zoo meteen.
Metegelti meet-, met-, znw. o. Meetgeld, geld
betaald aan den beambte belast met het meten van
bepaalde koopwaren; ook metejenninc.
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Metegelt, znw. o. Geld per „mete" betaald, aandeel in de som die over de eigendommen naar
„meten" wordt omgeslagen.
Metel t znw. (fri.). Hetz. als m a e c h t a 1e.
Metelpe, bnw. z) Meetbaar. z) middelmatig groot.
Netelieve. Zie m ate 1 i e v e.
Meten, st. ww. tr. i) Meten ; Palen ende m., (een
land) afdeelen. 2) toemeten; m. ende malen, met
een dat., iem. van levensmiddelen voorzien; iem. iets
vergelden ; volmeten, vullen ; enen weck m., afleggen.
3) bepalen, verordenen. 4) beoordeelen. 5) onderzoeken.
Meter, netere, metre, znw. m. i) Meter van
koopwaren. 2) meetkundige. 3) wichelaar, toovenaar.
4) beoordeelaar.
Meter , znw. vr. Meter, doopmoeder; ook metrijn.
Meterie, znw. vr. Het ambt van gezworen meter.
Meteroede t meet-, znw. vr. Meetstok.
Mete8noer, meet-, znw. o. Meetsnoer.
Metevisch, znw. m. Een visch, die in betaling,
als loon, gegeven wordt.
Metgaders, mets-, mits-, gader, voort. en bijw.
— I. Voorz. Te zamen met. — II. Bijw. Alsook,
alsmede, benevens; m. dat, behalve dat, waarbij
nog kwam dat.
Metgelike, bijw. uitdr. Verdeeld over het aan tal „mets" (zie met, 3de Art.), waarover eene bepaalde som wordt omgeslagen.
Metinge, znw. vr. i) Meting; landmeetkunde. 2)
het meten, van toovenaars en wichelaars. 3) aandeel
in den grond, erfdeel.
Metrijn. Zie meter, 2de Art.
Metsamheit. Zie medesamheit.
Metschot, znw. o. Hetz. als m e t e g e 1 t, II.
Metse mets, maetse, , mache, znw. m. Metselaar;
r, metsenaer, metser. — Metseramook metselae
bacht.
Metsehamer, mets-, znw. m. Metsel -, bikhamer(?).
Metseldaehhure, znw. vr. Metselaarsdagloon.
Metselen, maets-, mess-, zw. ww. tr. en intr.;
ook metseren. -- Metselinge, Metselman.
Metselrie, maetsel-, znw. vr. z) Metselwerk. 2)

een bepaald soort metselwerk, nis. 3) beeldhouwwerk, beeldwerk, bouwkundige ornamenten, in goud
op schilderijen of om gesneden of gehouwen figuren.
Meteen, madsen, maeichen, zw. ww. tr. i) Neerslaan, neerhouwen. 2) metselen. — Metsinge.
Metserie, znw. vr. Hetz. als m e t s e 1 r i e, i).
Metsewero, mets-, znw. o. Metselwerk.
Metst er, znw. m. (nederr.). Slager.
Metsutbloeme, znw. vr. (limb.). Madeliefje.
Motto, znw. vr. Doopmoeder, meter (i Ede eeuw).
Mettebote, metten -, znw. vr., mv. Schoenen
voor de metten of vroegmis, warme pantoffels.
Mettenboec, , znw. o. Boek waarin de bij de
metten gebruikelijke gebeden en gezangen staan.
Mettene, metten, me/te, mattene, --i;:e, znw. vr.,
vooral mv. De nachtdienst of vroegmis, die soms te
middernacht, doch meestal te drie uren in den nacht
gehouden werd, metten. — Mettonsanc, Metten tjjt , middernacht, Mettentijtwaehte, nachtwake.
Mettosen, -tien, bijw. Op hetzelfde oogenblik,
onmiddellijk daarop, dadelijk; roettien dat: a) terwijl, op hetzelfde oogenblik dat. b) doordien, naardien, dewijl; als voegw., mettien, terwijl nog.
Metworst, znw. vr. Metworst, braadworst.
Meubel, ?nobel, bnw. Tilbaar, roerend; ook als
znw., huisraad.
Mondelinge, Mender enz. Zie m o d -.
]teute enz. Zie muite.
Mevrouwe % -vrauwe, -vrouw. Zie bij m ij n here.
Mi, vnw. Hetz. als men.
Mi, bezitt. vnw. Hetz. als m ij n.
Michel,
Michel n ligel, naechel. Hetz. als m e k e 1; ook
micheli'c.
bijw., grootelijks, zeer.
Michiel, znw. m. S. Midel, de aartsengel Michael, die de zielen der gelukzaligen naar den hemel
geleidde; St.-Michielsdach, 29 September.

MIDDELVESTE.

Mid., bnw. Midden, in samenstellingen.
Midallen, met allen, bijw. Geheel en al, in alle

opzichten, zeer.
Middaeh, znw• m. i) Middag, twaalf uren; ook
als naam van een der canonieke uren. 2) het zuiden.

— Yiddaohl c, -mael, •slaep, -seise, -tit.
Middaehs ages, bijw. Op het midden van den
dag ; in het openbaar.
Middy eII zw. ww. intr. Middagmalen.
udder, bnw. Midden, van plaats- en tijdsbegrippen; superl. middelste, ook als znw.; tusschen
groot en klein, hoog en laag, oud en jong, goed en
slecht in staande.
Middel znw. o. en m. i) Het midden. 2) het
juiste midd
en; middelweg; middelmaat. 3) middel,
als lichaamsdeel. 4) een persoon of zaak die (midden) tusschen twee andere in staat; tusschenpersoon,
middelaar ; zonder m., onmiddellijk, rechtstreeks ; eene
zaak die belemmerend tusschen beide komt; Bonder
m., onmiddellijk, dadelijk, ongestoord, onafgebroken;
zonder voorbehoud. 5) afstand, tusschenruimte ; af
verschil. 6) bemiddeling, schikking. 7) toedoen;-stand,
oorzaak, oorsprong. 8) middel, hulpmiddel.
Middel, bijw. i) Midden. 2) middelmatig.
Middeladere n znw. vr. Hetz. als m e d i a n e.
Middelaer, znw. m. i) Iets dat in het midden
gelegen is, de middelste. 2) tusschenpersoon, makelaar; bemiddelaar, middelaar, ook van Christus; vr.

middelaerster, middelerse, middelarige, middelige.

Middelbaer, bnw. Middelbaar, gemiddeld, het
midden houdende, b.v. tusschen goed en slecht,
klein en groot.
Middelbaerheit, -baerltje,
-barich, -baerlike.
Middelbode, znw. m. Bemiddelaar, middelaar.
Middeldijo, znw. m. Middeldijk; ook meeldijc.
Middeldoem, -dom, znw. o. en m. Het midden;

ook: het middel, als deel van het lichaam.
w. ww. — I. Trans. i) Midden door
denin plaatsen. 3) m. ende enden, tot
deden. 2) mid
het midden en tot het einde brengen, een werk. 4)
bijleggen, vereffenen, bemiddelen; verzachten, matigen, een eisch. 5) in den weg staan, belemmeren.
— 11. Intr. i) In het midden staan; middenin gaan,
het midden houden. 2) tusschen beide komen, bemiddelend en belemmerend.
Middelerdech, bnw. Middellandsch.
Middelertijt, bijw. Middelerwijl.
liddel emaet, znw. o. Middelmaat, het midden.
Middelhaat, znw.; die middelhande (mv.) houden,
het midden houden.
Middelheit, znw. vr. z) Het midden. 2) het
juiste midden, de juiste maat; middelstand.
Middelhort, znw. o. Bindbalk (?)
lMiddelij0, bnw. Het juiste midden houdende, de
middelmaat in acht nemende.
Middelike, bijw. Op de juiste maat.
Middelinge, znw. vr. Tusschenkomst; bemiddeling.
Middelkerke znw. vr. Het middengedeelte eener
kerk. — Middelcr
tjt, -line, -mate, -matich, het
juiste midden . houdende; ook als bijw.; -matieheit.
Middelwisse, znw. vr. Ochtendkerk.
Middelrijf, znw. o. Middenrif.
Middels, bijw. Midden.
Middelschot, znw. o. Tusschenschot; ook: eene
afscheiding op de rechtplaats.
Middelsomer, midden -. Zie m i d d e s o m e r.
Middelstat e znw. vr. Het midden.
Middelste, Zie mid d e 1, bnw.
Middelt, znw. vr. en o. i) Het midden, van
ruimte- en tijdsbegrippen. 2) middel, middellijf. 3)
tusschentijd, -poos. 4) het juiste midden, de middel.
maat.
Middelttjt, znw. vr. en m. Tusschentijd, -poos.
Middelvaruwe, -varwe, znw. vr. Tusschenkleur.
Middelveste, znw. vr. Een in het midden gelegen versterkt stadsgedeelte aan de binnenzijde der
singelgtacht; ook middelwal.

MIDDELVINGER.

Middelvinger, znw. m. Middelste vinger.
Middelwaert. Hetz. als m i d d e w a e r t.
Middelweeh, ook ineelwech, znw. m. x) Middel
2) het midden van den weg; ook middeistrate.
-weg.
]IMiddemaent znw. m. en vr. Het midden der
maand. — Midde
lmaart, -meye.
Midden, bijw. en bnw. Midden.
Midden, znw. o. en vr. i) Het midden. 2) middellijf. 3) het juiste midden.
Middenacht; Liddenogest, z 5 Augustus.
Middendages, bijw. Op den middag.
Middendore, -door, bijw. Middendoor.
Middentjjt. Hetz. als m i d d e l t ij t.
Middernacht, znw. vr. Eig. dat. van ;middenacht,
,midnacht, minnacht.
Middes, bijw. In het midden, midden.
Middesomer, midden-, mid-, mede -, znw. m.
De langste dag; ook: Sint-jan (24 juni).
Middevasten, mid-, znw. vr. Halfvasten.
Middewaert, ?nomen -, middel-, mid-, mede-,
-waerde, "-werde, eig. bijw., vooral gebruikt als znw.
vr. (en o). i) te m., in het midden. 2) zonder te, het
midden; middellijf; het juiste midden; middelweg,
ook overdrachtelijk.
Iiddewaert, bnw. Middelmatig, tusschen twee
tegenstrijdige eigenschappen in staande.
bijw. In of naar het midden; ook
als znw., het midden.
I[íddeweeh, mid-, znw. m. Het midden van den
weg, ook: middelweg; te (ten) middenwege, mid-,
wide-, - wegen, halfweg, halverwege.
litiddeweke, mid-, znw. vr. en m. Woensdag.
liddewinter, mid-, mede -, znw. m. De kortste
dag; ook: het Kerstfeest.
liddewinteravont, znw. m. Kerstavond.
Middewinterdaeh mede - znw. m. Kerstdag.
fide, znw. vr. i) Wrwijl, ' vertoef, schroom, het
zich bedenken; sunder m. 2) schande.
][!del, bnw. Schaamachtig, schuchter, zedig, ne
-derig.—Mlht
Midelij e, bnw. Te vermijden of te schuwen. ..
Miden, st. en zw. ww. — I. Trans. i) Vermjden, schuwen. 2) nalaten, verzuimen. 3) ontzien,
sparen; ontwijken, mijden. — 1I. Intr. Zich op een
afstand houden, schuw zijn. 2) talmen, dralen; sonder m., onverwijd. 3) zich ontzien of in acht nemen. 4)
ophouden, gestaakt worden; sonder m., aanhoudend.
5) ontbreken, te kort schieten; sonder *miden, mile,
zonder mankeeren; iets aan zijn voeten mankeeren;
mank gaan, hinken. -- III. Wederk. Zich onthouden, zich vrij houden van iets. — lidinge.

Midenisse, znw. vr. Schande, blaam, oneer.

Iidieh, bnw. Schriel, gierig (?).
Iidmaent, - nacht, -meye, -sourer, -winter. Zie m i d d e-.
lids, mits, bijw. en voorz. — I. Bij w. In het

midden, midden; middendoor. — II. Voorz. i) Midden
in. 2) door toedoen van; door middel van. 3) door,
met, als instrumentalis. 4) ten gevolge van, uit, wegens. 5) om, vanwege, om reden van. 6) benevens.
7) behoudens, behalve, uitgezonderd. 8) mits dat.:
a) doordat, omdat, dewi 1. b) als, indien, ingeval;
als slechts; ook te mid: dat. c) op hoop dat. d) zoodat.
lidsamheit. Zie mede sam helt.
lidsdien, bijw. Dientengevolge.
lidsen, bijw. Hetz. als mid s (16de eeuw).
Iidsgaders. Zie metgaders.
Miede, mede, mie, znw. vr. i) Loon; huur; rente,
interest. 2) belooning, vergelding. 3) geschenk, gift;
vereering, fooi; te (tere) mieden, in ere mieden, ten
geschenke, als een gave. 4) geschenk in geld als
prijs der omkooping; m. nemen, zich laten omkoopen; dat en sal ic laten om gifte noch om ni., (in
eedsformulieren) ; noch met bede noch met m. 5) de
prijs dien men voor iets betaalt, losgeld, schatting,
afkoopsom, koopsom; handelswinst; sonder m., voor
niet, ook: onverdiend, onschuldig, 7) geld; schat.
Miedelinc, znw. m. Huurling.

MILE.
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Miedelpenninc, znw. m. Goodspenning;

ook

miedeftenninc.

lieden, meden, zw. ww. tr. t) Huren, in zijn
dienst nemen. 2) bonen, beloonen. 3) beschenken,
begiftigen ; voor zich winnen. 4) omkoopen. 5) ver
-wervn.
hiel. Zie mile.
heler, znw. m. Schilder.
Mielge (mie je), znw. Mijl; ook: halve mijl.
lien hetz. als mijn , vnw.
lieraele. Zie miracle.
Mere, mire, mere, znw. vr. Mier; verklw. miert gen, miergen.
Mies, znw. Mos.
Xigi, znw. vr. Pis, water. — Migen, )Tiger,
migestede , migevat.
Migel bnw. Groot, superl. m' eiste. Hetz. als

michel' en mekel.
p
Min , min, bezitt. vnw. Mijn, attriltutief en praedicatief gebruikt; min roeien, mijnen, afmijnen.
Ijnachtieh, bnw. Metaalhoudend.
IjII elt, znw. o. Strijkgeld, plok.
Ijj nhere -heer, -her, znw. m. Titel van den
landsheer; van een adellijk of aanzienlijk persoon, een
prelaat, een ridder, een heilige. -- Mijnvrouwe,
I9t. Zie mite.
Met. Zie m i d e; sonder mijt, onverwijld, of:
zonder mankeeren.
Ijjtswert, mits -, - waert, znw. Iets ter waarde
van een mijt, voor een mijt aan —.
Micks, znw. vr. Grof brood, van weit en rogge;
ook : fijn brood ; vgl. credemicke.
Mieke, mic, znw. vr. Mik ; ook : een gaffelvormig uitloopende paal ; eene gaffelvormige galg; een
der twee palen of stijlen, waarop het dwarshout
eener galg rust; ook: het dwarshout zelf.
Mieke, mecke, mic, znw. i) Het turen of het
richten van den blik op iemand; m. hebben, acht
geven op; geven om; m. slaen off, naar iem. kijken
met loerende of afgunstige blikken; (te) enen ni.
dragen, wrok tegen iemand koesteren. 2) afspraak,
overeenkomst; handeling voor gemeene rekening.
Kicken, merken, zw. ww. — I. Intr. r) Scherp
kijken; turen naar; met aandacht op iets letten; ni.
omme, uitzien naar. 2) over iets peinzen of naden.
ken. 3) zijne zinnen op iets zetten, loeren; n:. oj,
willen; aker een te sieve u,p meet; als znw., streven,
toeleg. 4) er op uit zijn, zich erop toeleggen, naar trachten of streven; in m. sijn van, voornemens zijn om,
den toeleg hebben. 5) letten of acht slaan op; zijne
aandacht wijden aan iem. of iets; zorg dragen voor;
met eene ontk., niet geven om, zich niet bekommeren om. 6) ramen, passen; gissen. 7) beramen, zich
voornemen, besluiten. 8) vermoeden, verwachten, verdacht zijn op iets, met o of omme. — II. Trans.
i) Opmerken; waarnemen, zien. 2) uitdenken, ver zinnen; overdenken, bepeinzen. 3) ramen, begrooten,
taxeeren, als znw., schatting. 4) bedoelen, beoogen;
m. d. dat., iem. iets toedenken; besluiten, beschikken, met God als ondw. 5) beschouwen, oplettend
gadeslaan. 6) beschouwen op eene voor anderen
waarneembare wijze, uiteenzetten, mededeelen. 7)
met jegen, vergelijken. 8) verwachten, op iets verdacht zijn.
Nil, znw. o. Gierst; ook milie.
Milde, melde, milt, melt, bnw. i) Zacht, liefde
barmhartig. 2) mild, milddadig, onbekrompen,-rijk,
weldadig, ook van God; Vin. sin sire slage, van sinen
slagen, iron., er duchtig op los slaan. 3) overvloedig,
rijkelijk. — Milde, bijes.
ede znw. vr. Mildheid.
Mildeljjo, bnw. Hetzelfde als milde, 2) en 3).
Rilde e melde -, bijw. i) Welwillend, liefderijk, zachtaard
ig. z) mild, onbekrompen, weldadig.
3) overvloedig, kwistig; ook mildichlike.
Mildicheit, meld-. Hetz. als m i l t h e i t.
Mile, mijl, znw, vr. i) Mijl; ook in uitdrukkingen die met eene tijdsbepaling gelijkstaan; dat men
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mochte in die selve wile ene mile gegaen ; grole m.,
geografische mijl. 2) rechtsgebied eener stad. Verklw. mijlkjjn. Vgl. mie 1 g e.
Mi1egelt, znw. o. Vergoeding van reiskosten.
Millioen, telw. Millioen.
Niltadere, znw. vr. Eene ader in den linker arm,
die met de milt heette in verband te staan.
Milte, melts, milt, znw. vr. i) Milt; die m. openen,
iemands zwaarmoedigheid verdrijven. 2) hom; ook
vischkuit 1?); muter, mannetje van visch.
Miltheit, melt-, znw. vr. i) Zachtheid, goedheid,
goedertierenheid. 2) milddadigheid, weldadigheid,
mededeelzaamheid. — Mildicheit.
Miltsiee, bnw. Aan de milt lijdende ; ook milt-

suc/itich• —

Miltsiecte, -sncht.

Mimeren, zw. ww. intr. Mijmeren, door sombere
gedachten gekweld worden; wrokken, mokken (i6de
eeuw).
Min, men, bnw. (onbep. telw.) en bijw. Minder;
de (te) min, deste minder; niet te min, desniettemin; (no) min no mee, precies, juist; met eene ontk.,
in het geheel niet; mee(r) of m., eenigermate, ongeveer.
Mindelike. Hetz. als in inn e like.
lidader, minre, mender, bnw. i) Minder, kleiner.
2) geringer, minder. 3) jonger, minderj arig; als znw.
a) ml., iemands mindere. b) onz., het mindere in
omvang, gewicht, beteekenis. 4) zonder compar.
beteekenis, nederig, minzaam, vriendelijk.
Minderbroeder, znw. m. Franciscaner monnik.
Hinderdeel znw. o. en m. Kleiner, kleinste deel;
ook minderhelft

Minderen, minneren, minren, mendren, zw. ww.

— I. Trans. Verkleinen, verminderen; klein of stuk
maken. — II. Intr. Minder, kleiner worden; dunnen;
afnemen; ook: verduisterd worden, van hemellichamen.
Minderheit, znw. vr. Nederigheid, geringschat
zich zelf.
-tingva
linderinge, minner-, minr-, znw. vr. i) Mindering, vermindering, het minder maken en minder
worden, afneming; van eene geldschuld, aflossing.
Mindermeente, minner-, znw. vr. Eene coinmissie uit de gemeente (?).
Mindernisse , znw. vr. Vermindering; verkleining van iemands gezag, waarde enz.

Mine, znw.

,

vr. i) Houding; inborst, aard.

2)

soort. 3) uiterlijk, gedaante; gebaren.
Mine, znw. vr. Mijn, ertsader, edel metaal; ook

sninére.

Mine, znw. vr. (en m. ?). Openbare afslag.

Minera, zw. ww. tr. Bij openbaren verkoop, ook:

bij afslag, iets koopen.
Minen, zw. ww. tr. Meenen.
Minere, -eer, znw. o. (en vr. ?). Mineraal. —

Yinérich.

Mineren, -eeren, - ieren, zw. ww. — I. Intr.
Eene mijn of loopgraaf aanleggen; eene holte of
leegte maken in eene spijs, er zich flink aan te goed
doen. — II. Trans. i) Ondermijnen, -graven. 2)
verteren. 3) uitgraven. 4) omgraven, verschansen;
ook wederk.
Minestreel. Zie menestreel.
Min-. Zie meng -. .
Minloot minjoot, nzenjoot, mangoot, meng-, bnw.
Lief, beminnelijk; bevallig; ook als vereerende toevoeging, eerwaardig, of ook: minzaam ; van zaken,
schoon.
Minister, znw. in. i) Bediende, beambte. 2)
voogd of geestelijk bestuurder van een klooster, vr.
mninistersche. —

Ministerschap, ministreren,

dienstbaar maken, aanwenden (m. d. dat.).
Minke enz. Zie m e n k e.
Minli] o enz. Zie minnelij c.
Minre, min, znw. vr. Aandenken, gedachtenis;
.Since Geerden nz. drinken, een afscheidsdronk drinken; iet ot in. geven, als een aandenken (?). 2) geestelijke liefde, van en tot God, den naaste enz.;

liefde tot ouders, bloedverwanten, vrienden ; tot den
vorst; vriendschap, genegenheid; oo m., als een bewijs van genegenheid; eigen m., eigenliefde. 3) liefde
tusschen personen van verschillend geslacht, ook:
verboden liefde, minnarij ; enes of ere vrouwen m.
.plegen, mingenot met iem. smaken; der minnen spel,
vleeschelijke gemeenschap. 4) liefde, begeerte, zucht.
5) geliefde, beminde, vooral in de aanspraak, beste
vriend, lieve vriendin, lieve, liefste, geliefde. 6) goede
verstandhouding, vrede, eendracht; vredevoorslag;
minnelijke schikking, zoen, verzoening; met minnen,
in vrede, in rust, met genoegen ; ook : in der minne,
bij minnelijke schikking; met minnen ende niet met
rechte. 7) liefde voor hetgeen men doet, ingenomenheid ; ook : hartelijkheid ; m. minnen, met genoegen;
gaarne.
Minne, znw. vr. Zoogmoeder, min.
- minne, znw. vr. Vrouw, wijf. In m e e r m i n u e.
Minnebrief, znw. m. Minnebrief; ook : een brief
van hulde en trouw.
Minnekjjn, -ken, znw. o. Vriend, vriendin; ook
beminde, lief, liefje.
Minneenoop, znw. m. Dooreengestrengeld koord
in den vorm van een knoop, in deviezen; liefdeknoop (fra. lacs d'amour).

Minnelij sz min-,

minnen -, minnent-, minde -,

bnw. i) Liefderijk. 2) vriendelijk, beminnelijk, minzaam. 3) tot de min behoorende, minne-; m. bant,
band der liefde; in. raet, minnelist; van liefde ver
stralende, minnend. 4) bemind, lief, dierbaar;-vuldof
als znw., geliefde, beminde. 5) verrukkelijk, aangenaam, schoon. 6) minnelijk, vreedzaam; manlike dach,
een voor eene dading bepaalde dag.
Minnelijaheit, min-, znw. vr. i) Liefderijkheid;
goddelijke, christelijke liefde. z) vriendelijkheid, welwillendheid, liefde. 3) liefde van man en vrouw;
pand der liefde. 4) beminnelijkheid, lieftalligheid,
schoonheid.
Minnellke, min-, m innent., bijw. i) Liefderijk.
2) vriendelijk, minzaam. 3) in, uit, door liefde. 4) in
vrede, in der minne. 5) in vrede, in rust, met genoegen. 6) met genoegen, met ingenomenheid.
Minneloon, bnw. Liefdeloos.
Minnen. Zie m e n n e n.
Minnen, zw. ww. intr. Minder worden; te min
of te weinig zijn, te kort komen.
Minnen, mennen, zw. ww. tr. i) Liefhebben, beminnen; zonder obj., eene minnarij hebben; houden
van (iets); verlangen, begeeren. 2) beslapen. —

Minnende.

Minnentl c, -like. Zie min n e-.
ii

Minner. Zie minder.
Minnere, -er, -are,. minre, znw. m. Minnaar, hij

die liefheeft, ook: geestelijk; verklw. minnerkijn, -lijn;
met een gen., hij die houdt van, gesteld is op, begeerig is naar (iets). — Vr. minnerinne, minperse,
minster, minnige (vlaamsch).
Minneslach, znw. m. Liefdevond, -list.
Minnest , minst. Zie bij m i n d e r.
Minnevier , znw. o. Liefdegloed.
Minniehlike. Hetz. als m i n n e l i k e.
Minninge, znw. vr. Minnarij.
Minre. Zie minder en minnere.
Minrebroeder. Zie minder-.
Minren, -inge. Zie minderen, .inge.
Minaam minne-, -seem, bnw. Liefderijk; innemend, minzaam. — Minsamich, Minsamheit, -sa

-michet,Mnsalk.
Minstrele. Zie men estre1e.
Minute, menute, minuut, znw. vr. i) Minuut,

(tijdsbepaling). 2) eerste ontwerp van eene akte,
minuut.
Mirael, znw. m. Hetz. als a m i r a e I.
Mirakel, mier-, -akele, -acle, znw. vr. en o.
Wonder, wonderteeken. — Miraheljjc, wonderdadig.
Mirancolie. Zie melancolie.
Mi nude, mer-, eiar -, mirande, znw. vr. en m.
Smaragd.

MIRE.

MISHANDELEN.

lire. Zie miere.
liredich. Zie m e e r r adic.
Mirre, merre, marre, znw. vr. Mine, eene soort
van gomhars.

Misdienen, zw. ww. intr. i) Iem. een slechten
dienst bewijzen. 2) straf verdienen ; eiken geven na
sinen verdienen ende misdienen (tekortkomingen) ;

Mis. Zie mes en mest.
lig, mes, bnw. i) Mis, verkeerd. 2) ongelijk; van
getallen, oneven.

Misachten,,. ones-, zw. ww. tr. Voor iets (gen.)
onverschillig zijn.

Misaehtinge, znw. vr. Verachting.
Misayse, bnw. Er slecht aan toe zijnde.
Misantworden, - werden, zw. ww. tr. Een onjuist, ook : ongepast antwoord geven.
Misaventure. Hetz. als m i s v a 1.
MiSavont, znw. m. De avond of dag, aan een
kerkelijken feestdag voorafgaande.
Misbaeken, zw. ww. intr. Slecht bakken, anders
dan de keuren voorschrijven.
Misbare, mes -, -baer, -beer, znw. o., vr. en m.
i) Misbaar, lawaai, rumoer; in misbare sin, m. driven; in m. werden of, te keer gaan tegen. 2) rouw,

droevige toestand, treurige omstandigheden.
Misbaren, - beren, zw. ww. — I. Intr. i) Misbaar maken, aangaan, tieren; jammeren, weeklagen;
als znw., rouwmisbaar; razen, woeden, van de zee;
als znw., onstuimigheid. 2) rampzalig zijn; als znw.,
ellendige toestand, rouw. — II. Wederk. Hetz. als
intr., i).
Misbaren, zw. (en st.) ww. intr. Een miskraam
hebben.

Misbehagen. Hetz. als in i s h a g e n.
Misbergen, zw. en st. ww. tr. Aan iem. eene
schuilplaats verleenen met een slecht oogmerk.
sbi eden, st. wve. intr. en tr. Iem. hoonen, beleedigen, krenken; kwaad doen; so wanneer dat
enen misgaet, so misbiet hem ek man; als znw.,
0

smadelijke bejegening.
Misboec, misse -, mes-, znw. o. en m. Een boek
met de bij de mis gebruikelijke gebeden en liturgieen, missaal, kerkboek, gebedenboek.
Misboorte, -beurte, znw. vr. Vergrijp, misslag;
ook misbore.
Misboren -beuren, -bueren, zw. ww. — I. Intr.
rijven. — II. Trans. i) Zich aan iets
Misdoen, misd
- schuldig maken. 2) verbeuren.

Misbrehen, st. ww. intr. Misdoen, misdrijven.
Misbroke r znw. vr. Vergrijp, misdrijf.
Misbroot, misse- znw. o. Het voor het misoffer
,

noodige brood.

Misbrukelike, bijw . Op eene verkeerde wijze.

Misbruken, -bruycken, zw. ww. intr. en tr. i)

Misbruik maken; misbruiken; ongeoorloofde gemeen-

schap hebben roet eene vrouw. 2) zich aan iets ver
tegen iets handelen, misdoen; ook als we--grijpen,
derk.; deelw. bnw. misbruuct, verkeerd. — Misbruker .
Misbrukinge, znw. vr. i) Misbruik; verkeerde
gewoonte. 2) inisslag, misdrijf; onrechtmatig bezit.
Misbruuc, -bruyc, znw. o. i) Misbruik. 2) mis
misdrijf, vergrijp.
-slag,
Mischen, zw. ww. tr. Mengen.
Misdaeh, znw : o. Kerkelijke feestdag.
Misdachticheit, znw. vr. Zinsverbijstering
(oostmal.).
Misdader, znw. m. Kwaad -, boosdoener.
Misdadieh, bnw. Schuldig aan eene slechte daad,
in gebreke zijnde, zondig; misdadig, eene misdaad
begaan hebbende; ook als znw., misdadige; nzisdadige Baken, zaken van eene misdaad afkomstig. —

Misdadicheit.

Misdaet , rnesdaet, niestaet, znw. vr. i) Slechte of
verkeerde daad, verzuim; misdrijf; enen in. doen,
zich aan iem. vergrijpen; als verzamelw., al wat men
misdoet; mine in., het jegens mij gepleegde onrecht.
2) boete (vlaamsch).
Misdanich . Hetz. als mis d a di c h.

Misdanken, zw. ww. intr. en tr. Misprijzen.

Misdelen, -deelen, zw. ww. tr. Bij eene deeling

benadeelen .

— Misdeelt, -heit .

ook
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misdienst, -diente.

MisdoeII onr. st. ww. intr. z) Verkeerd doen of
handelen; een misslag, misdrijf begaan ; zondigen;
enen m. of misseggen, zich door woorden of daden
aan iem. vergrijpen; m. met, onkuischheid plegen;
als znw., misdaad. 2) kwaad doen, deren, met den
dat.; Bonder (enich) misdoen; nadeel aan iets toebrengen, iets krenken; den recht, der eren misdoen.
— Misdoener, doenre, -doender.
Misdraeh, znw. o. Slecht gedrag ; zonden.
-

Misdracht, znw. vr. Miskraam.
Misdragen, st. ww. — I. Trans. Die dracht m.,

een miskraam hebben. — II. Wederk. Zich misdra.
gen. — III. Intr. Hetz d als wederk.

Misdunken, -dinken, zw. onr. ww. intr. i) Mis-

hagen ; met veranderd ondw., afkeuren. 2) argwaan
koesteren; in twijfel of onzekerheid verkeeren. —

Misdunkich.

Mise, mijse, znw. vr. Gerechtelijke kosten.

Misedich, -eedich, bnw. Meineedig. — Mis edicheit.
Misel, - slicht. Zie m e s e 1.

Misel, znw. Stof-, motregen, nevel; dauw.
Miserabel, bnw. Behoeftig, arm.
Miserere, znw. De bekendste der Boetpsalmen,
de 5 ie (naar het beginwoord genoemd) ; eene liturgie bij lijkdiensten; ook als tijdsbepaling; twee of

drie inyserere voor here dooi.

Miserie, znw. vr. Ellende.
Misericorde, znw. vr. Dolk, ponjaard.
Misfal enz. Zie misval.

Misgaden, zw. ww. intr. Mishagen.

Misgaen, onr. st. ww. — I. Intr. z) Verkeerd
loopen, een verkeerden weg inslaan. 2) verdwalen of
afdwalen in zedelijken zin, misdoen, zich vergrijpen.
3) missen, van een wapen, een aanval; mislukken.
4) ongelukkig zijn, niet in iets slagen; m. van goede,
in verval geraken. — II. Wederk. Hetz. als intr., 2).
-- III. Onpers. Het gaat slecht (voor iem.), loopt
mis (met iem.); met veranderd ondw., er slecht aan
toe zijn.
Misgano, znw. m. Afwijking van den rechten weg.
misgelden, st. ww. tr. Misgelden, ontgelden.

Misgelove, znw. o. i) Wantrouwen. 2) wangeloof.

Miegelt, znw. o. Geld betaald voor eene mis,
vooral: gelezen op den naamdag van den heilige,
die patroon is van een gild.
Mi8 eWaet. znw. o. Kleeding van den misdie-

g geestelijke, ornaat.
nenden
Misgonnen, onr. st. ww. intr. Misgunnen.

Misgreep grejbe, znw. Vergrijp, inbreuk op
anderer rechten.
Misgrepe . Zie mesgrepe.
Misgrijp grije, znw. m. i) Verwijl, berisping.
2) dwaling, fout, misstap, zonde. 3) inbreuk, over-

treding, vergrijp, misdrijf.
Misgripen, st. ww. — I. Trans. Berispen, aan
dwaling of fout begaan, zich-tasen.1IrE
vergrijpen, zondigen; misdrijven, misdoen; ook als
znw. — II. Wederk. Hetz. als intr. — Misgripinge.
Mis groeten, zw. ww. tr. Aantasten, aanvallen.
Mis haech znw. Onaangenaamheid, moeite, last
(zode eeuw).
Mishagelijc, bnw. Met den dat., onaangenaam
aan, mishagende aan (iem.).
Mishageli^jeheit, znw. vr. Afkeer, mishagen.
Mishagen, zw. ww. intr. en onpers. Mishagen;
onaangenaam zijn voor iem., het iem. niet naar den
zin maken; ook als znw.; ook: verdriet, onaangenaam gevoel; berouw. — Mishaginge.

Mishake. Zie m es h a k e.

Mishaken. Hetz. als m is s a k e n.

lishandel, znw. m. Kwetsuur, verwonding, mis-

handeling, of ook: vergrijp, misdrijf.
Mishandelen, zw. ww. — I. Intr. Zich vergrij-
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pen, misdoen. — II. Trans. i) Toetakelen, verwonden, mishandelen. 2) misbruiken; bederven. — III.
Wederk. De hand aan zich zelf slaan.
Mishandelinge, znw. vr. i) Verkeerde handeling; vergrijp, misdrijf; kwade trouw, bedrog; ba
2) kwetsing, verwonding, pijniging.
-ratei.
Mishavenen , zw. ww. tr. Ontsieren; deelw. bnw.
mishavent, leelijk.
Mishoeden, - hoeden, zw. ww. tr. Slecht bewaken of bewaren ; als wederk., zich slecht voor iets
in acht nemen, in iets dwalen.
Mishogen, zw. ww. intr. Bedroefd zijn; de uiter.
lijke teekenen van droefheid vertoonen; van dieren,
een pijnlijk geluid doen hoorera.
Mishoop. Zie m e s h o o p.
Mishope, -hooi, znw. vr. en m. Wanhoop.
Mishopelike, bijw. Wanhopig.
Mishopen, zw. ww. intr. Wanhopen ; mishoojbt
sin, wanhopig zijn.
Mishonden, st. ww. — I. Trans. Mishandelen.
— II. Wederk. i) Zich aan zijne smart overgeven,
rouwmisbaar maken. 2) zich slecht gedragen; als
znw., wangedrag. — III. Intr. Hetz. als wederk., i).
Nishuseren. Zie misuseren.
Mishuwen, - houwen, zw. ww. intr. Ongelukkig
getrouwd zijn; mishouwet, deelw.
Misjonnen. Hetz. als misgonnen.
Misoan8e, znw. vr. Slechte kans, ongeluk.
Miscaveren, zw. ww. intr. Verongelukken; ongelukkig zijn in zijn zaken, failleeren.
Riskeer, znw. m. Verkeerde handelwijze.
Riskeren, •keeren, zw. ww. intr. Verkeerd doen.
Miskief, ' mneskief, meschief, znw. o. Ongeval,
onheil, leed, ellende, na ri gheid; een ongeluk, een
noodlottig toeval; enen m. doen, iem. leed berokkenen ; bi meskieve, door een ongeluk; vuur - van
miskieve, brand; te miskieve, tot iemands ongeluk; ook:
in een treurigen toestand; te miskieve sin, steen, in
een staat van verval verkeeren; te m -e comen, ver
er slecht voor iem. uitzien, gevaarlijk worden.-gaen,
Miskieven, zw. ww. intr.; als znw., onheil, ongeluk.
Migeleet. Hetz. als misgewaet.
Miseloeke, znw. vr. Misklok, kerkklok; ook;
de tijd wanneer die luidt.
Miscomen, zw. ww. — I. Intr. Y) Overkomen,
weervaren; met den dat. der zaak, nadeel ondervinden, schade lijden; slecht bekomen. 2) mishagen,
niet aanstaan, hinderen. 3) met eene zaak als ondw.,
iemands gemoed onaangenaam aandoen, een oorzaak
van leed of droefheid zijn; iemands lichaam deren,
hinderen; met wat of iet als ondw., schorten, mankeeren. 4) mi mescomt, ik bega iets kwaads. — II.
Onpers. Met den dat. t) Het gaat iem. slecht. 2)
mishagen, onaangenaam aandoen.
Miseopen, zw. ww. onr. intr. en tr. i) Bedrog
plegen in den handel, bedriegen met een koop (met
een dat.). 2) iets beneden de waarde verkoopen.
Miscore, -keure, -kuere, znw. vr. Overtreding
eener keur, misdrijf, vergrijp.
Mislaat, znw. o. i) Uiterlijke teekenen van rouw
of diepe smart; m. driven, jammeren, weeklagen. 2)
groote droefheid, hartstochtelijke smart.
Mislaten, st. ww. wederk. en intr. Misbaar maken, razen, tieren, zich aanstellen; weeklagen, jammeren ; vreemd doen.
Misleiden, - leeden, zw. ww. — I. Trans. i) Misleiden, op een dwaalspoor brengen. z) iem. benadeelen, tegenwerken, iem. te kort doen. 3) iet m.,
het verkwisten, verdoen. — II. Wederk. t) Verdwalen. 2) zich misdragen, zich te buiten gaan.
Misleidentheit, - ledent•, -leei-, znw. vr. Inbreuk
op iemands - recht; vergrijp, tekortkoming.
Mislelt, -leet, znw. o. i) Slecht gedrag, tekort
2) het iem. berokkende nadeel; ongeluk,-kominge.
ellende.
Misleven, zw. ww. intr.; meslevet hebben, zijn
leven slecht besteed hebben.

MISPRISEN.

Mislieven,

zw. ww. intr. Mishagen; als znw.,

iets dat iem. niet aanstaat.

Misliken, zw. ww. intr. Mishagen.
Misloon, -lone, znw. o. en m. Eene slechte be.

boning.

Mislopen, zw. ww. intr. Verdolen, ook in zedelijken zin.

Mislove, znw. o. Ongeloof.
Misloven, zw• ww. intr. (Iem.) niet gelooven.
Misloven, zw. ww. — I. Trans. Misprijzen. —

II. Wederk. Ontevreden zijn.
Mislovieh, bnw. Wantrouwig.
Misladen, zw. ww. intr. Slecht klinken ; ook:

vreemd klinken, onwaarschijnlijk zijn.
Mislno , znw. o. Ongeluk.
Mislucken, zw. ww. intr. Slecht gaan; met veranderd ondw., er slecht aan toe zijn.
Mislusten, zw. ww. onpers. Een onaangenaam
gevoel hebben.
Misluut, znw. m. Wanklank.
Mismaect, -maket, deelw. bnw. i) In een treurigen hchamelijken toestand verkeerende. 2) wanstaltig, leelijk ; afzichtelijk, onkenbaar door vuil. 3)
ongelukkig, rampzalig. — Mismacetheit.
Mismaken, -maecken, zw. ww. tr. i) Misvormen,
havenen, toetakelen, ook -in een gevecht. 2) mishandelen; ook: afmatten, tot het uiterste drijven; ook
als wederk., zich uitputten; ontsieren, verontreinigen; ook in zedelijken zin; mismaken. 3) plunderen,
verwoesten ; beschadigen, bederven; het lichaam, kas.
tijden;; als wederk., zich zelf boete opleggen. 4)
slecht bewerken, eene stof.
Mismen gen, - vingen, zw. ww. tr. Slecht verven.
Mismerke
n, zw. ww. intr. Op iem. letten met
eene vijandelijke gezindheid.
Mismoedelike, bijw. Mistroostig, op een neerslachtigen toon.
Mismoedioh, bnw. t) Mistroostig, in eene neer-slachtige stemming zijnde; wanhopig. 2) slecht ge
toornig, boos. — Mismoedicheit.
-luimd,
Mismoet, bnw. Hetz. als m is m o e d i c h, i).
Mismoet, -moede, znw. m. en vr. i) Mistroostigheid, wanhoop. 2) boosheid; reden tot toom.
Mislogen,- onr. ww. — i) Met een acc., iem.
niet kunnen velen of uitstaan, iem. haten. 2) als
znw., onvriendelijke gezindheid, afgunst.
Misname, znw. m. Hatelijke bijnaam. -- Mis-

namen, ww.
Misrieden, zw. ww. intr.;

als znw., verdriet,

ongeluk.

Misniemaert, bnw. Ter kwader naam en faam
— Misniemaertheit.
Misniet, znw. o. Ongeluk.
Mispieten, st. ww. intr. en tr. Iets ontgelden,

bekend.

voor iets boeten; als znw., treurige of nadeelige ge-

volgen.

Misnoegen, -nuegen, zw. ww. intr. Mishagen.
Misoefenen, zw. ww. tr. Misbruiken.
Misonnén. Hetz. als misgonnen.
Mispaeyen, zw. ww. tr. Iem. onvoldaan laten;

deelw. bnw., onvoldaan, ontevreden, ontstemd.
Mispassen, zw. ww. intr. Slecht voegen of uit kvmen (aan iem.), iem. hinderen.
Mispelaer, mesAel-, znw. Mispelboom; ook mistelboom, misjteliere.
Mispele, mesjele, -el, znw. vr. Mispel; niet een
m., geen zier, niets hoegenaamd.
Mispensen fteinsen, Leisen, zw. ww. intr. Slechte
gedachten van of met betrekking tot iel. koesteren;
als znw., onvriendelijke gedachten.
Misplegen, st. ww. lair.; als znw., gepleegd
-

misdrijf, begane misdaad.
Risprjjs, znw. m. t) Schande, eerloosheid, als
toestand. 2) schande, smaad, hoon, als bejegening;
blaam, berisping.
Misprise4, bnw. Schandelijk, onteerend. .
Misprisen, zw. en st. ww. tr. Schande van iem.
of iets spreken; laken, afkeuren; minachten, ver-
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smaden, geringschatten, ook als wederk. ; iem. iets
nahouden of verwijten.
Misprisetale, znw. vr. Smaadrede, smaad.
Misput, mes -, znw. m. Mestput, beerput.
Iisquaemheit. Hetz. als m is q u a m e.
Misquame, quaem, -came, znw. vr. i) Al hetgeen iem. overkomt, ongeval, ramp, leed, verdriet,
als toestand en bejegening. 2) al wat aan iemands
geluk ontbreekt, wat hij verlangt ; ook : al wat iem.
deert, ongelegenheid, nood. 3) lichaamsgebrek, kwaal,
ziektetoestand ; beperktheid of ziekte der geestvermogens. 4) ongemak, letsel; pijn, smart, als toestand; verwonding, kwetsuur. 5) zedelijk gebrek,
vlek, smet.
Misgnamel"e quaeml c, bnw. Pijnlijk.
els IIaffielijeheit znw. vr. Ziekelijke aandoening, ziekte, kwaal.
Misraden, st. ww. intr. Slechten raad geven;
in het pass., hem ontvangen.
Misraect, deelw. bnw. i) In een slechten toestand verkeerende. 2) slecht van karakter. 3) mislukt,
slecht. 4) slecht, tegen eer of plicht indruischende.

heilige ; de plechtige mis ter viering van den patroon
eener kerk, leer(c)misse. 3) jaarmarkt.
Misse, messe, mis, znw. vr. i) Misslag, fout; te
misse met een ww., mis, verkeerd. 2) ongeluk, tegenspoed, ramp.
]Kiese, missche, messe, znw. vr. Mest, vuilnis.
Missedicheit, znw. vr. Onbetamelijkheid.
Misseggen, -segen, zw. ww. intr. en tr. t) Zich
verkeerd uitdrukken of ongepast uitlaten. 2) beleedigen, zich smadelijk of kwetsend over of tegen
iemand uitlaten.
Misselen, misschelen (?), zw. ww. intr. Dobbelen;
ei g. hutselen (de dobbelsteenen) ? — MiSBe1 ge.
Zie m e s s a g i e r.
Misselio messe-, mis-, bnw. t) Onderling verschillend, uiteenloopend, onderscheiden; veelvormig,
veelsoortig, velerlei; veeljleurig. 2) met verschillende
gedachten of gepeinzen vervuld, zwaarmoedig, neerslachtig. 3) waarop geen staat te maken is, onberekenbaar, onbetrouwbaar; wisselvallig, hachelijk. 4)
het is m., het is onzeker, men kan nooit (niet) weten; het is mogelijk, waarschijnlijk, niet onmogelijk;
misschien, wellicht, licht; het is onwaarschijnlijk, het
staat te bezien, het is de vraag. 5) vreemd, zonder.
ling, raar. 6) anders zijnde dan men verwachten
mag, ongepast, verkeerd; schandelijk, walglijk.
Iisseljjeheit, znw. vr. Onzekerheid, hachelijkheid.
Misselike , messelike, bijw. i) Op verschillende
wijzen; op allerlei wijze; veelkleurig, bont. 2) onberekenbaar, onzeker; dat de ding/sen m. vallen, vaak
heel anders uitvallen dan men denkt. 3) op eene
voor iem. noodlottige, ongelukkige wijze. 4) mogelijk, met mogelijkheid. 5) op eene vreemde, wonderbare, rare manier; op eene onvriendelijke, barsche
wijze. 6) verkeerd, anders dan men verwacht of
hoopt, op eene verkeerde of slechte wijze, schandelijk.
MIlisselikerhande, bnw. Menigerlei.
Missen, messen, zw. ww. intr. (en tr.). i) Missen,
niet raken; enen m., iem. niet treffen, hem misloopen.
2) dwalen, het mis hebben, zich vergissen; dwalen,
buiten het spoor gaan; als znw., dwaling, fout; sonder vs., zijn doel niet bereiken (ook met van). 3)
missen, niet hebben, ontberen, met een gen. 4) niet
hebben of houden, iets verliezen; het verliezen, het
onderspit delven. 5) in gebreke zijn of blijven, te
kort schieten, te kort komen, ontbreken. 6) missen,
uitblijven, niet gebeuren.
Missen. Zie messen.
Misset, -setten. Zie m i s s i t, -s fi t t e n.
Missetten , zw. ww. tr. Verkeerd stellen, in een
geschrift; verkeerd schrijven.
Missien, st. ww. intr. Niet goed letten op iets,
slecht op iets passen.
brief , znw. m. Dienstbrief, missive.
Missijf,
Missmge, bijw. Faliekant, vergeefs.
Missinus Zie m e s s i n e.
Misrit, -set, znw. o. Dat wat iemand misstaat of
ontsiert.
Missitten, -setten, st. ww. intr. t) Iem. misstaan,
hem ontsieren; tot schande strekken. 2) niet voegen,
niet passen, niet betamen, leelijk staan.
Missmaken, zw. ww. intr. Slecht smaken.
Missprake, mesfrake, znw. vr. Laster.
Misspreken, st. ww. intr. en wederk. i) Zich
verkeerd uitdrukken of ongepast uitlaten; als znw.,
ongepaste taal, zondige woorden. 2) beleedigen ; zich
smadelijk, hoonend of kwetsend uitlaten over of
tegen iem(met een dat.); lasteren, God. —e-

-

— Misraectheit.
Misrake -raec, znw. m. en vr. i) Onzekerheid,

gevaar, treurige toestand. 2) dwaling, misslag.
Misraken, zw. onr. ww. intr. r) Zijn doel mis -.
sen ; verdwalen; eene dwaalleer aanhangen; verkeerd handelen; slecht weg komen, zich in het ongeluk storten. 2) ongelukkig zijn; m. van hare
drachten, een miskraam hebben. 3) niet gelukken,
mislukken, slecht uitvallen, met eene zaak als ondw.,
het is mi misraect, ik heb verkeerd gedaan.
Misreiden, - reden, zw. ww. tr. Havenen, toetakelen.
Misrekenen, zw. ww. -- I. Intr. Eene fout in
het rekenen maken. — II. Wederk. Zich misrekezien, zich verrekenen. — Misreheninge.
Misriden, st. ww. tr. Door rijden bederven (een
paard).
Misrnehtieh, bnw. Berucht.
Missael, messael, -ale, znw. o. Misboek; ook
,nissaelboec.
Missa er. Zie mess agier.
Missa end -saecken, mesaken, meshaken, zw. en
st. ww. intr. en tr. i) Loochenen, ontkennen; liegen; ontveinzen; ontkennen dat men iets bezit,
achterbaks houden; voor valsch verklaren. 2) ver loochenen, verzaken; van iets niet willen weten, een
gebod, eene afspraak; afstand van iets doen, tegen
iets opkomen, het weigeren; vermijden, ontwijken,
een kwaad; een leen m., het iem. ontzeggen.
Missanc, misse•, nies-, znw. m. Gezang bij de
mis, vooral bij een lijkdienst.
Misschapen, deelw. bnw. Wanstaltig, misvormd.
Misscha. Zie misse.
Misscheren, st. ww. tr. Eene stof verkeerd
scheren.
Misschien. Hetz. als m a c h s c h i e n.
Misschien, schieden, st. en zw. ww. intr. i)
Gebeuren, plaats hebben, van een ongeluk, eene
ramp; met den dat., overkomen, weervaren ; met
veranderd ondw., er slecht aan toe zijn; bep.: onrecht lijden, in zijne rechten verkort worden; slecht
afloopen, met veranderd ondw., de onaangename
gevolgen van iets ondervinden; als znw., nadeelige
gevolgen; slecht bekomen; als znw., het kwaad dat
iemand overkomt, ongeluk; dore m-e, door een nood.
lottig toeval; met den dat. der zaak, schade lijden,
nadeel ondervinden; als znw., nadeel, schade. 2) on.
tijdig bevallen, een miskraam hebben. — Misschlenisse. 3) met veranderd ondw., iets kwaads bedrijven, eene misdaad . plegen.
Misschriven, st. ww. tr. i) Verkeerd schrijven.
2) vervalschen, eene rekening.
lisle messe, »mis, znw. vr. t) Mis; de daarbij
voorgeschreven handelingen; die heilige misse; eerste
i

-

in., hoochmisse ; m. doen, singen, horen; lesende m.,
ringende in. 2) het kerkelijke feest ter eere van een

spreker, Missprehinige.

Iisstaen, zw. ww. intr. i) Misstaan, ontsieren;
als znw., misstand, gebrek in het uitwendige van een
mensch; ontsieren, tot schande strekken. 2) niet passen: a) niet bij iets behooren. b) ongepast zijn. 3)
als znw., aan iem. aangedane smaad of toegebrachte
schade.
Misstal, znw. m. Smaad, beleediging; hinder,
schade.
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Iisstalnt, znw. m. i) Hetgeen iem. misstaat, van
het uiterlijk en van het innerlijk. 2) misstand. 3)
Hetz. als misstal.
Misstellen, mistellen, zw. ww. tr. Verkeerd of
slecht bewerken of vormen; deelw. misstelt, misvormd, wanstaltig.
Mist i mest, znw. m. Mist, nevel, vochtige damp;
te quiste gaen geljc enen miste; verklw. mistkin.
Mist (mest). Zie mest.
Mistale , . znw. vr. Verkeerde uitdrukking of ongepaste uitlating.
Mistalen, zw. ww. intr. Slecht betalen. — is-

talinge.
Mistekenen,

zw. ww. tr. Met een verkeerd tee-

ken merken.

Mistellen, zw. ww. tr. Verkeerd tellen.
Mistamen, st. en zw. ww. intr. Niet passen ; ook

mistamen.

Misten, zw. ww. onpers. Misten, dampen. —
Mistich.
Misten. Zie mesten.
]Esterden. Zie mistreden.
Misterie, znw. o. Verborgenheid; de Hostie, het
Sacrament.

Ilstijt,

misse-, messe-, znw. vr. en m. Tijd wan-

neer de mis gelezen wordt, kerktijd.

Mistreden, -terden, -tarden, -tot-den, st. ww. intr.
Een misstap doen, ook in zedelijken zin. — Mis tredinge, misstap, dwaling, zonde.
Mistroost, - troist, znw. m. Neerslachtigheid;
wanhoop.
Mistroost- bnw. Wanhopig. — Mistroostelike.
Mistroosten, zw. ww. — I. Trans. Ontmoedigen;
tot wanhoop brengen. — II. Wederk. en intr. Tot
wanhoop vervallen.
Mistroostich , bnw. Mistroostig; wanhopig. —

Mistroosticheit.
Mistroostinge,

znw. vr. Het tot wanhoop brengen van iemand, verderf.
Mistrouwen, zw. ww. intr. i) Wantrouwen, mistrouwen. 2) ontrouw worden. --- Mistrouwinge.
Mistsohofel, znw. Mestschop.
Misusance -husanc(h)e, znw. vr. Onrechtmatige
daad, overtreding; ook misuus.
Misuseren, -huseren, zw. ww. intr, en wederk.
Zich misdragen, zich vergrijpen, zich te buiten gaan.

— Misuseringe.
Misvaer,, vare, bnw. Slecht van kleur.
Mis vaert, znw. vr. Treurige toestand of lot.
Misvaert, deelw. bnw. Kleurloos, bleek, vaal (?).
Misval, mes -fel, znw. o. i) Droevig geval, ongeval, onheil, een ramp, noodlottig toeval; treurige
-

-,

toestand, tegenspoed; in. van minnen, eene ongelukkige liefde; m. van den live, een ontijdige
dood.; m. van kinde, miskraam. 2) nederlaag. 3)
lichaamsgebrek, ongemak, ziekte, kwaal. 4) onaangename gevolgen van iets. 5) als bejegening: beleediging, krenking, smaad, hoon. 6) misstap, dwaling, fout.
Misvallen, mes -, -fallen, st. ww. intr. i) Het misvalt mi, mi snasvalt(iet), het loopt mij tegen, mij
treft een ramp, met veranderd ondw., ik ben ongelukkig. 2) ontijdig bevallen, een miskraam hebben.
3) struikelen, een mispas maken, ook: een misstap
begaan. 4) mishagen (oostmnl.).
Iisvareit st. ww. intr. i) Een verkeerden weg
inslaan, verdolen; verkeerd handelen, misdoen, zondigen. 2) in zijn ongeluk loopen, in zijn verderf loopen, te gronde gaan; omkomen, rampzalig worden;
tegenspoed ondervinden, onder iets gebukt gaan, het
hard te verantwoorden hebben; een lichamelijk ongemak krijgen; met eene zaak als ondw., verloren
gaan, te loor gaan; op niets uitloopen.
Misvaruwe, -vat-we, znw. vr. Slechte, leelijke
kleur. — Misvaruwich, -vaerwieh.
Misvaruwen, -verwen, - verwen, zw. ww. tr.
Slecht verven; de kleur van iets bederven; deelw.
misverwet, ontkleurd, bleek, vaal.

MODE.

Misvergen, zw ww. tr. Iets onrechtmatigs of
vernederends van iemand eischen.
Misverstant, znw. o. Oneenigheid, tweedracht
(16de eeuw).
Misvoegen, -vuegen, zw. ww. intr. i) Niet voegen, onvoegzaam zijn. 2) mishagen.
Misvoelen , zw. ww. intr. Eene verwerpelijke
meening aankleven.
Misvoeren, -feet-en, -vueren, zw. ww. tr. Mishandelen ; slecht behandelen; ongelukkig maken;
ook misvoersen (wvlaamsch).
Misvorst, znw. Slecht winterweer.
Miswaen, znw. m. Verkeerde meening, ijdele
waan.
Miswaet, znw. o. Hetz. als m i s g e w a e t.
Miswanen , zw. ww. intr. i) Eene verkeerde mee
aangaande iets hebben, wanen ; als znw., ver--nig
keerde meening, waan. 2) wantrouwen koesteren;
als znw., wantrouwen.
Miswaren, zw. ww. tr. Slecht waarnemen, een
ambt (oostmnl.).
Miswas, znw. m. Misgewas, mislukte oogst.
isweder, znw. o. Slecht of ongunstig weer. —
Miswederen, ww.
Miswegen, zw. ww. intr. Verdwalen; vergaan.
Miswende, -weinde, - winde, znw. vr. en o. i)
Slechte keer dien de zaken nemen ; ongeval, onheil,
ramp; treurige toestand, ellende, rampen; zedelijke
dood, eeuwige rampzaligheid. 2) als bejegening: kwelling; marteling, pijniging. 3) ommekeer, verandering; sonder m., voortdurend, zonder tusschenpoos;
eeuwig, voor eeuwig. 4) schanddaad, zondige daad;
een toestand van schande.
Miswenden, - winden, zw. ww. — I. Intr. i)
Een ongunstigen keer nemen; als znw., ellende, het
eeuwig verderf, 2) van den weg afwijken; sonder m.,
zonder van eene belofte of voornemen af te wijken,
onveranderlijk, vast en zeker. — H. Trans. Verkeeren, bederven, verderven.
Miswerken, zw. onr. ww. — I. Intr. Verkeerd
handelen, misdoen, zondigen. -- II. Trans. i) Iets
verkeerd doen. 2) slecht bewerken.
Miswisselen, ZW. ww. intr. Ten kwade ver
-kern.
Mit. Zie met.
Mite, znw. vr. Stapel, hoop, van hout en hooi.
Mite, znw. vr. Hout-, kaas-, boekworm.
Mite, znw. vr. Mijt, eene kleine koperen munt,
'Is penning; niet ene in., niets hoegenaamd; volstrekt niet; verklw. mijtkijn, .ken.
Mitebroot, znw. o. Broodje van een mijt.
Miten, zw. ww. tr. Op mijten stellen, stapelen,
hout, hooi.
Miter, mitere, mitre, znw. m. en vr. Mijter, bis
-schopmut.
Mits. Zie m i d s.
]fitte , znw. vr. Hetz. als a in it t e.
Mobel. Zie meubel.
Modder znw. vr. Modder, slik, drek; modderpoel,
-plas.
Moddelen, muedelen, meudelen, zw. ww. tr. Modderig of troebel maken.
Moddelinge, znw. vr. i) Het roeren in modder,
het troebel maken van water. 2) troebelen, opschud ding, oploop.
Modden, mudden, zw. ww. — I. Trans. Modderig
of troebel maken, bevuilen. — II. Intr. Vervuilen.
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Modder, mudder, muedre, meudre, moder, moeder, znw. vr. en m. i) Modder, slik; drek; leem. 2)
— Modderachtich, Modderich.
Moddere, moeddere, znw. vr. Moederszuster, tante.
Modderaer, mueder-, muëraer, znw. m. Straat-

modderpoel, moeras. 3) droesem, bezinksel.

veger; ook muederhere.

Modderen, muederen, zw. ww. — I. Trans. Van
modder zuiveren. — II. Intr. Modder of slik op den
kant van het land brengen.
Mode, znw. vr. Mode, kleederdracht.

MOERWARP.

MODEKIJN.

Modekijn, muedeken, moken, neuken, mueken,

znw. o. Schepel, vooral maat voor graan en zout.
Modelen, -inge. Zie m o d d e 1 e n.

loden, moder Zie moeden, moeder.
Modereren -eeren, zw. ww. tr. i) Wijzigen,
.

verzachten. 2) regelen, besturen.
Moede , mode, muede, moe, bnw. Vermoeid, afgemat, uitgeput; moede van : a) vermoeid door (ook
met een gen.). b) iets moede, afkeerig van iets.
Moede, muede, znw. vr. Vermoeidheid.
]Woede, znw. vr. en m. i) Wil, wensch, verlangen ; met m., goedschiks, met genoegen. 2) toestemming, verlof, vergunning; enes m. hebben; in borgers
m. sillen, als burger beschouwd worden (oostmnl.).
Moedelij o, bnw. Vermoeiend, lastig. — Moe-

delike.

Moedelinge, bijw. In drift, of ook : moedwillig,
met voorbedachten rade.
Moedeloos, -toys, bnw. Moedeloos.
]oeden mnueden, zw. ww. — I. Trans. Vermoeien, afinatten ; iem. moeite of last aandoen. —
II. Intr. Moe worden; afgemat of uitgeput worden,
door eene ziekte, bloedverlies enz.
Moeden, moden, zw. ww. intr. en tr. i) Denken,
vermoeden, meenen. 2) vermoeden, verwachten, verdacht zijn op; gedachten hebben op; als znw., een
vermoeden, een duister besef. 3) iets aan iemand
toeschrijven (met OP). 4) verlangen, begeeren (oostmnl.).

Moeden, zw. ww. tr. i) Bemoedigen, aanmoedigen. 2) boos maken, verbitteren.
Moedenlsse. Hetz. als m o e y e n i s s e.
Moeder . Zie modder.

Moeder, moder, znw. vr. i) Moeder; verkiw.
moederkin; die m. Godes (Gods), m. des Heren, Maria;
ook gezegd van de kerk; oude(r)moeder, overouderm.
grotem., stiefm.; medemoeder, doopmoeder. 2) zwangere vrouw; ook als bnw., bevrucht. 3) het wijfje
van dieren, moederdier. 4) vrouwelijk hoofd eener
huishouding of inrichting; opzichteres; gouvernante;
eeretitel voor eene vrouw van een zekeren leeftijd
en stand; verklw. moederkm; ook van dieren, b.v.
bijenmoeder, en van levenlooze zaken; moeder boven
allen medicinen, het eerste of beste van alle genees middelen. ' 5) bron, oorsprong, grondoorzaak. 6) baarmoeder, moederlijf. 7) naam van ziekelijke inwendige
verschijnselen, ook bij mannen, ingewandsziekte,
koliek (hevemoeder, haehtmoeder, beermoeder).
Moederader, znw. vr. Naam van een slagader
bij vrouwen.

Moederbaren,

-baer, znw. o. Menschenkind,

mensch.
Moederere, bnw. en bijw. Geheel alleen, moe,

derziel alleen; alleenlijk, slechts.
Moederfonteine n znw. vr. Voedingskanaal eener
waterleiding.
Moederkerke r moder-, -kerc, znw. vr. Hoofdkerk, ook: van een kerspel.
1Vloederliehame, znw. m. Moederlijf.
Moederlijs, moder-, bnw. Moederlijk, van, of:
als van eene moeder. — Moederlike .
Moederlijeheit , znw. vr. Moederlijke staat, moederliefde, moederlijk gevoel.

Moederloos, -maget, -iamme, -morder,
•morderie, -naect, -pert.
Moederslacht, -slachlich, bnw. Schuldig aan
den dood zijner moeder.
Moedersone, -soon, znw. m. Onecht kind.

Moederverken, -swi jn, -tale.

Moedich, bnw. Hetz. als m o e d e. In onmoedzcla.

— Noedicheit, vermoeidheid, afgematheid.
Moedich, muedich, bnw. i ) Moedig, dapper. 2)
overmoedig, hoovaardig. — Moedieheit, Moedichlike.
Moedinge, znw. vr. Vermoeden, gissing.

Moedinge, muedinge, znw. vr. Afmatting; ook:
het veroorzaken van last aan iemand.
Moeye, snoye, muye, znw. -vr. Moei, tante, ook:
nicht, en: stiefmoeder.
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Moeye, znw. vr. Moeite, verdriet, last (vooral
oostmnl.).
Moeyelije, moye-, moey-, fnoy-, bnw. Moeite of
last aandoende; lastig; moeilijk, met moeite gepaard
gaande.
ltoeyelij cheit, znw. vr. i) Het kwellen of ver-

ontrusten van iemand. 2) moeite, last, beslommeringen.
loeyelike, bijw. Met moeite.
M0eye100s, moyen-, bnw. Zonder last of moeite;
enen scadeloos ende m. houden.
Moeyen, moyen, zw. ww. —

I. Trans. i) Iem.

het iem. lastig maken, kwellen; pijn doen,
bezeeren ; gemoeyt, gemoyt, deelw. bnw., verlegen,
geen raad wetende; iem. in rechte aanspreken; als
znw., kwelling, ongemak. 2) kwaad maken, tergen.
3) afmatten, vermoeien ; vervelen, verdrieten, met
eene zaak als ondw. — II. Wederk. ij Zich kwellen ; zich ongerust maken, zich aftobben ; gemoeyt
zijn, bezorgd zijn, zich beijveren. 3) zich bemoeien,
zich inlaten. 4) zich boos maken. 5) zich vermoeien;
deelw. gemoeyt, vermoeid, uitgeput.
moeien,

Moeyenisse, moyenisse, znw. vr. i) Moeite die

men iemand aandoet, overlast, onaangename bejegening. 2) wederwaardigheden, onaangename of
treurige toestand, tegenspoed. 3) bemoeiïng, moeite
die men zich voor iets geeft. 4) moeite, inspan.
ning.

Moeyenhint, moyen-, znw. vr. Kind van eene
of nicht.

moei, neef

Moeyinge, znw. vr. Het plagen of kwellen van
iemand.

Moeysel, moysel, znw. o. Moeite, verdrietelijkheden ; kwaal, letsel. 2) moeite, zorg.
] ^oe^ite, znw. vr. i) Last, verdrietelijkheid; enen
m. maken, het iem. lastigg maken. 2 )) ve
vermoeidheid ,
vermoeienis, uitputting. 3) moeite, inspanning.
Hetz.
vr.
als
m o e y t e, 3).
Moeytenisse, znw.
Moeide znw. vr. (oostmnl.). Bak, trog.
vr.
moen,
znw.
(oostmnl.).
Tante, moei.
Moene,
Moene, mone, znw. Meun, een visch.
Moengen, moene . Zie m o n i g e n, m o n i c.
Moer, moor, mout-, znw. o. en m. i) Slijk, slik;
veenaarde. 2) veengrond; moeras; gemoerde, gemout-de, ingeland in eene veenderij.
Moer, znw. vr. en m. Andere vorm van m u u r.
Moer, znw. vr. Moer, bezinksel.
Moer, znw. m. Moor.

Moerbeye (-beyer) -besie, -besieboom; moer
,

-bom,lat.

Moerdjjc, znw. m. In sommige streken, stuk

grond met een dijk omringd om het te kunnen uitmoeren, het moer, veen of darink er uit te halen;
verklw. moerdijcskijn.
Moerdiker, z nw. m. Vervener.
Moere, znw. vr. Hetz. als m oer, ie Art.
Moeren, zw. ww. tr. en intr. Land vervenen,
venen, uitvenen. — Moer1nge, moerlant .
Moereselle, znw. m. Politiedienaar.
Mo erlch, bnw. Moerassig, moerhoudend.
Moerkint, - onecht, znw. m. Een opzichter over
het schoonhouden der straten; coninc van den moer
ook coninc of grave van den ribauden, het-kinder,
hooffi der straatpolitie.

Moerenape , mout--, znw. m. Knecht van den
,,moermeester".

Moermael, mormael, znw. o. Een gezwel aan de

beenen; een gat of open wond aan het been.

Moermeester, mout--, mor -, muer-, - mester,

znw. m. Vertegenwoordiger van den graaf in zaken
van vervening, opzichter over het moerdelven of de
veenderij.

Moermeyer, znw. m. In vlaamsche steden, ambtenaar belast

met het toezicht op den stadsreini-

gingsdienst.

Moerneringe, znw. vr. Veenderij.
Moerwarp, znw. Eene soort van slecht bewerkt
laken.
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loerwere , znw. o. De werkzaamheden met betrekking tot het moeren, veenderij.
logs, mues, mois, znw. o. t) Spijs, eten, maaltijd; warm eten, gekookte moeskruiden; moes, brij,
pap. 2) moot, vooral: van zalm.
Noesdeel znw. o. Verdeeling van spijs; ook:
de helft van e den bij de boedelscheiding voorhanden
mondvoorraad, die aan de vrouw toekomt (oostmnl.).
— Moesdelen, die deeling verrichten.
Moose, moesse, znw. vr. Mindering van het net
(bij het breien).
Moerel, znw. Doedelzak. — Moeselaer.
Moeshuns, znw. o. Eethuis, -zaal (oostmnl.).
loeseoppen, zw. ww. intr. Stroopen, geld aftroggelen, allerlei praktijken uitdenken om aan geld
te komen (16de eeuw).
Moespot, znw. m. Groentepot; ook: een maal of
gerecht uit moes bestaande.
Moossohotele, znw. vr. Groenteschaal.
Moet muel, moed, znw. m. i) Hartstocht, drift,
eweging; sinen m. coelen, zijne kalmte
gemoedsb
trachten te herwinnen ; ook : zijn drift tot bedaren
brengen door wraak, zich wreken; enes m. coelen,
iemand kalmeeren door hem zijn zin te geven. 2)
hoog gestemd zelfgevoel; trotschheid, verwatenheid,
overmoed; moed, dapperheid, stoutheid; (goeden)
moet maken, opwekken, bemoedigen, zich zelf of een
ander; krachtsontwikkeling, inspanning. 3) gemoedsstemming. 4) gemoed als zetel van het gevoel; mi
es te moede, ik heb een gevoel (alsof); mi es te
moede wee, sochte enz.,, ik ben droevig te moede of
gestemd; hetgeen in iemands gemoed omgaat. 5 )
gemoed, als zetel van den wil, den lust; mi steef de
m. na, ik verlang, begeer iets, mijn hart gaat er
naar uit; sinen m. setten te, zijn wil richten op. 6)
gemoed als zetel van het zedelijk bewustzijn, aard,
inborst, karakter. 7) denkvermogen, verstand, geest;
te moede werden, bedenken, besluiten; geheugen. 8)
meening, overtuiging; met moede, in ernst. 9) de
gevoelende, zoo of zoo gestemde of gezinde mensch;
sujz5tile moede, fijne geesten; hoge moede, hooggestemde gemoederen. io) toestemming, verlof. i i) ge
als lichaamsdeel; het binnenste; ook: moeder--moed
schoot.
Moet, znw. o. en m. Ontmoeting; in enes m., te
gemoet, tegen; in tegenwoordigheid van.
Moete , muete, mote, moet, znw. vr. (en m.). i)
Vrije of ledige tijd. 2) tijd, geschikte gelegenheid;
tsheeren m., wanneer het den heer gelegen komt,
op een nader door hem te bepalen tijd; bi, met m-n,
op zijn gemak, kalm; met goeder m-n, hetzelfde.

Moeten, moten, mueten, onr. ww. perf.-praes. z)

Moeten; daeran moeten, iets (vooral: zijn dood) niet
kunnen ontgaan. 2) mogen; met veranderd ondw.,
geoorloofd zijn. 3) mogen, het modaal ww. der wenschende wijs. 4) zullen; kunnen; behoeven; soms
slechts omschrijving van een ww.
Moeten, moten, mueten, zw. ww. -intr. i) Ontmoeten, tegenkomen. 2) bejegenen, treffen. 3) vijandelijk ontmoeten, te keer gaan. 4) medewerken tot
de afsluiting van een eigendom; iem. er in te ge moet komen. — Moetinge.
Moetgemene, bijw. Eén van zin.
Moetheit, moed-, znw. vr. Vermoeidheid, uitput.
ting ; ook moetnisse.
Moetieh, bnw. Vrijen tijd hebbende. — Moe-

ticheit.
Moetcoors, -cuers, bijw. Uit vrijen wil of ver

-kiezng.

Moetcore, -cuere, znw, vr. Vrije verkiezing, - wil.
Moetsatse, znw. m. Trosjongen (z6de eeuw).
Moetsoene, -swoene, -zone, -suene, znw. vr. i)

Zoen getroffen door den vrijen wil der strijdende
partijen; moetsoenbrief, akte daarvan opgemaakt. 2)
bedrag dat tot verzoening van de inbreuk op iemands
recht moet worden betaald; het deel van het zoen.
geld (in geval van doodslag of verwonding) dat aan
de naaste magen als aanklagers wordt betaald.

Moetsoenen, zw. ww. intr. Eene „moetsoene"
sluiten.

Moetsoener, znw. m. Bemiddelaar van eene
„moetsoene" ; mv. ook moetsoensliede.
Moetwille, moed-, moií-, muet-, -wil, znw. m.
i) Wensch van het gemoed, begeerte (zeldzaam). 2)
vrije wil, vrije verkiezing; moetwillens, moets willen,
wilmoets, uit vrije verkiezing, vrijwillig.
Moetwillich, bnw. i) Vrijwillig. 2) moedwillig,
baldadig, van een persoon; opzettelijk, door boos
opzet ingegeven of veroorzaakt, van eene zaak. —
Moetwi hioheit, Moetwillichlike.

Moffe n muffe, znw. m. Scheldwoord voor vreem-

delingen.

Moffe muffe, znw. Want, grove handschoen; mof.
— 19offel Moffelk n mu elki 'n, Moffelmaker.
Mofelaer, moefelaer, znw. m. Blaaskaak; vraat.

Moffelen, zw. ww. intr. Een grooten mond opMoffen, zw. ww. tr. Wegsteken, wegmoffelen.
Moge, muege, meuge, znw. vr. i) Macht, heer

zetten.

2) vermogen, datgene waartoe iemand in-schapij.
staat is. 3) bevoegdheid. 4) rechtskracht. 5) legermacht, troepen. 6) genoegen, lust.

Mogeljje, mogen -, mogent-, meuge-, bnw. — A.
Met eene zaak als ondw. i) Mogelijk. 2) wenschelijk,
gepast, voegzaam, billijk. 3) natuurlijk, begrijpelijk.
4) geoorloofd. 5). aangenaam, liefelijk; lekker. — B.
Met een pers. als ondw. i) Schoon van uiterlijk. 2)
machtig.

Mogelijcheit, mogen -, znw. vr. i) Macht, ver mogen. 2) mogelijkheid.
Mogelike, mogen -, bijw. i) Mogelijk, met mogelijkheid. 2) op eene passende of voegzame wijze,
gevoeglijk; billijkerwijs, naar of met recht. 3) met
macht. 4) met pracht en praal; prachtig, heerlijk.
5) met smaak.
Mogen, moigen, muegen, meugen, onr. ww. perf.praes. — I. Intr. i) Krachtig zijn; vermogen, kunnen. 2) vermogen, macht hebben; m. over, iem. de
baas zijn. 3) bij machte zijn, ergens in slagen, het
in zijne macht hebben om; in de gelegenheid zijn,
kans zien. 4) kunnen, als uitdr. eener mogelijkheid;
die hoghe es, hi mach vallen neder; het mach schien,
machlichte, machode ; ook mach vallen, misschien.
5) met een gen., er aan kunnen doen, het kunnen
helpen (met eene ontkenning); er iets aan hebben,
ergens iets mee winnen; des niet vorebi mogen, er
niet van tusschen kunnen. 6) de vrijheid hebben;
met veranderd ondw., geoorloofd zijn, vrijstaan. 7)
in de bet. van andere modale ww.: a) moeten. b)
zullen. c) behoeven, hoeven. d) durven. 8) als omschrijving van: a) de voorwaardelijke wijs. b) de
wenschende wijs, gew. moeten. c) de toegevende
wijs. — II. Trans. i) Kunnen verdragen of uithouden. 2) lusten. 3) mogen lijden, houden van (iem.) ;
behagen scheppen in, ophebben met (iets).
Mo ,g un, meugen, znw. o. i) klacht, gezag. 2)
machtiging, bevoegdheid. 3) vermogen. 4) (rechts)gebied.

Mogende , mogent, muegent, bnw. i) Sterk, krach.
tig van lichaam. 2) veelvermogend, aanzienlijk,
machtig. 3) vermogend, rijk. 4) bevoegd.
Mogendelije, mogent-, bnw. Hetz. als m ogen de, 2).
Mogendelic, bnw. Mogelijk.
Mogendell$e, bijw. r) Met kracht, met macht.
2) met luister, met praal. 3) met eene legermacht.
4) met krachtige werking, van geneesmiddelen.
Mogendieh , bnw. Hetz. als mogende, 2). —

Mowendieheit.

ogentheit, muegent-, znw. vr. i) Lichaamskracht; levenskracht; teelkracht; het gebruik der
ledematen. 2) macht, vermogen; met m., aanzien;
gezag, waardigheid; eene waardigheid. 3) majesteit,
hoogheid van het gezag; luister, heerlijkheid, ook
van de natuur; luister, staatsie; aanspraak van een
vorstelijk persoon; wi bidden uwer :nogentheden,

MOMMECANSE.

MOGICH.
4) macht, krachtige werking, van zaken. 5) macht,
heerschappij ; in siere m. hebben. 6) mogendheid, rijk,
gebied. 7) macht, vermogen om iets te doen ; sine
m. doen, zijn best doen, 8) geweld, machtsuitoefening door zijne positie, pressie of druk, op iemand
uitgeoefend. 9) vrijheid, -vergunning, mogelijkheid,
het tot iets in staat gesteld worden. i o) macht, een
groot getal; krijgsmacht.
Mogich, moigich. bnw. i) Gezond, krachtig. 2)
machtig; met een gen., te zeggen hebbende over.
by enz. Zie m o o y enz.
Hoyt, lnoyte, moyten. Zie m o e t, m o e t e,
mu

y t e n.

locke, znw., vr. i) Zeug.

2) slet, lichtekooi;

verklw. moeksk,n, -ken.
Mol, snolle, znw. m. i) Mol, het dier. 2) eene
schuit met platten bodem, van voren puntig, waarmee men grond loswoelde.
]tol, znw. Hagedis, salamander.
]lol, bnw. Zacht, week (oostmnl.).

Mola e, znw. vr. Maalgeld, maalrecht.
Molchter, molde. Zie moister, monde.
Molder, mulder, znw. m. Molenaar.
Moldewerp, (oostmnl.). Hetz. als m o 1, i).
Mole, moe e, molle. Hetz. als m o 1 e

znw. vr. Een vaatwerk, bak; bol, hoofd,

brein.

Molen, zw. ww. intr. Vermolmen, in gruis vallen;

vergaan, verteren.
Molenaer, muelen-, moolner, snolner, mulner,
muldener, znw m. i) Molenaar; vr. molenarinne.
2) naam van verschillende vischsoorten.
Molenban, znw. m. Het molenrecht, het berechten van overtredingen er van.
Molenbeke , znw. vr. Molenbeek.
Molenbereh, znw. m. Hoogte waarop een molen
is gebouwd.
Molenblio, ruw. o. Molenerf, -werf.
Molenbrief, muelen-, znw. m. Brief of akte,
waarin door de bevoegde overheid voorschriften
worden gegeven met betrekking ,tot de bemaling van
een bepaald gebied.
láolenctjns, moolne-, -cis, -sis, -cens, znw. m.
i) Belasting op het gemaal. 2) molenhuur.
Molendij 0, znw. m. i) Polderdijk van een bemalen polder. 2) dijk of kade van een molenboezem of
van een molenwater.
Molendwanc, zIw. m. Verplichting om koren in
een bepaalden molen (den banmolen) te laten malen.
Molene, moolne, molen, molne, muelne, muelen,
meuten, znw. vr. en m. Molen; wind., hand-, water.
molen, oliemolen (ook slackmolen); verklw. nzolenkjjn,
moolne-, muelne-, -ken.
Molenexoijs, znw. m. Hetz. als m o 1 e n c ij n s, i).
Molengans, meulen-, bnw. Keregane ende m.,
aan Jan alleman bekend.
Molengelt, znw. o. i) Accijns van het gemaal,
ook: op olie en zeep. 2) belasting op het morgen
ten behoeve der bemaling van een bepaald gebied.
Molenhure, -huur, -huyr, znw. vr. Molenhuur.
Moleniser, muelen-, znw. o. Y) Ijzer dat in den
daartoe uitgehakten molensteen wordt ingelaten en
waarin de molenspil bevestigd is, dat dus den bovensteen doet ronddraaien; ook als heraldische figuur. 2)
naam van het eene of andere ijzerwerk in een molen.
Molencare, znw. o. De vierkanten houten bak,
waardoor het graan op den molensteen loopt.
11[olencarre, znw. vr. De kar waarmee het ge
-malen
graan wordt rondgebracht.
Molenmaer, mole-, moot-, -meer, bnw. Aan Jan
alleman bekend.
Molenmare, -mere, -meer, znw. vr. Een algemeen verspreid gerucht, algemeen verbreide meeping
over een feit.
Molenmaker, znw. m. Molenmaker.
Molenman, znw. m. Molenaar.

Molenmeester, mole-,meule-, - meisier, znw. m.

Opzichter

over molens; lid van een polderbestuur.

Yolenmersch,

-meerscii, znw. vr.
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Molenpage, znw. m. Molenpaard ; ook moleniert.
Molenrat, znw. o. Scheprad; ook als heraldische

figuur.

Molenrecht, meulen-, mole-, znw. o. i) Rechtsregelen omtrent den banmolen. 2) recht betaald voor
het gebruik van den banmolen. 3) windrecht, het
recht tot den wind.
Molenroede, znw. vr. Molenroede.
Molenslager, znw. m. Hetz. als m o 1 e n m e e ster.
Molenspel, znw. o. Naam van een spel, waar
-schijnlk
hetzelfde als m a r e 11 e.
Molenstal, znw. o., -stat, - stede, ruw. vr.
Molenwerf.
Molenstandaert, znw. m. Molenstander, spil
waarop een molen rust.
Molensteen, znw. m. ffiolenstege, vr.
Molentoren, znw. m. Steenen onderbouw van
een standaardmolen.
Molenvat, znw. o. Naam van eene kleine korenmaat, '/ s halster.
Molenvelt, znw. o. Veld cif land dat bij een
molen behoort of waarop een molen staat.
Molenwater, znw. o. i) Molenbeek. 2) molen
-boezm.

Molenwech, znw. m. Weg bij of naar een molen.
Molenwere, -weer, znw. o. Weer lands bij een
molen.

Molenwerf, muelen-, znw. m. Verhoogde, grond
in een polder waarop een molen staat.
Molenwint, -went, znw. m. Molenwind. i) Wind
noodig om met een windmolen te malen. 2) het
recht tot den wind of windrecht.
Moleren. Zie m a 1 e r e n.
Moleren, -eeren, zw. ww. tr. Vormen, gieten.
Moleren, -eeren, zw. ww. tr. Verzachten.
Molesteren, zw. ww. tr. Het iem. lastig maken.

-- Molestacie.
Molette, mold, znw. vr. Het rad van de spoor.
Molfter, -eren. Zie moister, -eren.

Molken, znw. o. Melk en wat er van gemaakt

wordt, wei,

room, dikke melk; ook: zuivel.

Molkenhuus, znw. o. Melkerij.
Molkentover, znw. m. Hij die koeien behekst,

die met tooverkunsten aan koeien de melk onttrekt,
vr. molkentoversche, ook -treckerse. — MolkentoverenJ - toverschap.
Moi envat , znw. o. Melkvat.
Molle, Molleln. Zie mol, m 01 m.
Noma, mollem, mollen, znw. o. Droge aarde,
droge stof van turf; droge grond.
Moloc, znw. m. Afgodsbeeld van Moloch, vo
-gelvrschik.

Moire, molder, moelder, meulder, znw. m. Mo-

lenaar.

Molsehip, -schute. Hetz. als mol, 2).
Molsem, inw. m. Molm, ook: van verteerd hout.
Molster, molter, mulder, muller, mulcter, molch-

ter, molfter, znw. o. Eene bepaalde hoeveelheid gemalen graan, maalsel ; vgl. m o u d e r; ook als maalloon.
Mglsteren, molfteren, zw. ww. intr. Maalloon
nemen.

Molt ]folter. Zie mout, mouter.

Momlaer, -boor. Zie m o n t b o o r.
Moment, ruw. o. Oogenblik.

Mommarter, - maerter, momorter, znw. o. Pleis-

cement.
MOmme, mom, mumme (oostmnl.), znw. vr. Mom,
masker; iem. met een mom voor, vermomde, gemaskerde; gaen voir momme. — Mommeegewise.
Momme, znw. vr. Eene soort duitsch bier.
Mommecanse, znw. vr. i) Een worp in het mommenspel, een door vermomden gespeeld dobbelspel ;
m. werpen, dobbelen. — Mommeean8en. 2) makerade, gemaskerde optocht; enen ene m:. bringen,
iem. eene serenade brengen met gemaskerden.
ter,
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Mommelen, mummelen, mompelen, zw. ww. intr.
Mompelen, fluisterend of onduidelijk over iets spreken.
Mommen, mummen, zw. ww. intr. i) Zich vermommen, een mom of masker aandoen; eene gemaskerde serenade brengen ; een gemaskerd bal of
avondpartij bijwonen. 2) een verboden dobbelspel
spelen.
Mommenaensicht. Hetz. als m o m m e, i).
Hommer (momber). Zie in o n t b o o r.
Moller, znw. m. Iemand met een mom voor.
— Mommerseleet.
Mommeren, zw. ww. intr. Brommen, grommen.
— Mommeringe.
Mommerie, znw. vr. Vermomming; gemaskerde

of gecostumeerde optocht.
Momorter. Zie m o m m a r t e r.
mompelen, mum,kalen. Hetz. als m o m m e 1 e n.
— Mompelinge, gemompel, los gerucht.
Mompelen, zw. ww. tr. Verhullen, wegstoppen.
Monarchie, znw. vr. Alleenheerschappij.
Mondate. Zie m o n t a d e en mandate.
Monde. Hetz. als m u d e.
]Mondegjin, -lijn, znw. o. i) Mondje. 2) kusje.
Mondelijn, mund-, znw. o. Onmondige, pupil
(oostmnl.).
Mondelike, muntl-, bijes. Mondeling; van mond
tot mond. — Mondelinge.
Monden, zes. ww. — I. Trans. Mondeling mede
verklaren, aanbrengen. — II. Intr. Naar-deln,
iemands mond zijn, hem smaken.
]bonden, zes. ww. tr. Als voogd beschermen. —
louder (friesch), voogd.
Mondich, mundicli, bnw. i) Macht hebbende. 2)
meerderjarig, mondig; mondige fare, dach, dage,
meerderjarigheid.
Morse, moene, moenen, znw. m. Naam van den
duivel.
]Konen. Zie manen en verwonen.

Monigen, moenigen, munigen, -egen, moengen,

longen, zes. ww. tr. Het avondmaal toedienen, de
communie geven; hem m., communie houden; de
sacramenten aan een stervende toedienen. — Mo-

niiniKe.
Onie, monec, moenc, monc, moninc, munic,

munc, znw. m. Monnik, kloosterling; verklw. monickijn, monicskijn, mooncskijn; vr. monikinne.

Moniken, zes. ww. tr. Tot monnik maken (oostmnl.).
Monikerie, znw. vr. Kloosterleven; ook monikie.
Monk oncfrouwe, znw. vr. Non.
Moniclijc, -cappe, -clooster, - schap.
Homevrouwe, znw. vr. Eene getrouwde vrouw

die in een klooster gegaan is.
Moninge. Hetz. als m oni ging e.
Monjoy e, Wapenkreet der Fransche koningen,
ook: der Fransche soldaten; banier; wegwijzer, eig.
vlaggetje.
Monioot. Zie minioot.
Monjou, monju, naon jou, znw. m. De Sint-Bernard; ook: de Alpen.
lonken, zw. ww. intr. Pruilen, grommen.
Monocorde, znw. vr. Muziekinstrument met ééne
snaar.
Monopolie, znw. vr. Plaats waar slechts ééne
koopwaar wordt verkocht; eene vereeniging van
kooplieden die eene waar opkoopt om den marktprijs te kunnen betalen; oproerige vergadering, b.v.
waar tot eene werkstaking („ledichganc") wordt besloten, samenspanning.
Monster, munster, znw. o. en m. i) Klooster,
abdij. 2) kloosterkerk, heiligdom; monstergaen, kerkgaan; verklw. monsterkijn.
Monster, munster, znw. o., vr. en m. i) Monster, staal. 2) monstering, revue; m. doen, monsteren;
ook: gemonsterd worden (eig. zijne proeve doen).
Monster, znw. o. Monster, gedrocht.
Monsterdore, znw. vr. Kerkdeur.
Monsteren, zw. ww. tr. Monsteren, inspecteeren;
op de monsterrol inschrijven, werven.

MONTSOENER.

Monsterins, znw. vr. Wapenschouwing; ook:
parade ; m. doen, parade houden ; stoet ; jonferlike
m., een stoet van jonge meisjes (bij eene begrafenis).
Monsterlij o, bnw. Kloosterlijk.
Monsterwachte, znw. vr. Tempelwacht.
Yonstraneie, znw. vr. Sacramentshuisje, hostie kastje.
Monstruoos, bnw. Monsterachtig.
Mont, mond, munt (oostmnl.), znw. m. en vr. i)
Mond van mensch en dier (bek) ; rode mont, liefkozende naam voor een meisje; ójbten m. liggen, in
het stof bijten ; enen iet in den mont geven ; als
lichaamsdeel voor het nemen van voedsel; goeden
in. maken, goed smaken; mondkost; als zetel van
het spraakvermogen ; met (sine, siere) monde, open.
lijk, nadrukkelijk, plechtig (bij het begrip „zeggen");
uien monde, uitdrukkelijk, duidelijk (bij „zeggen");
ute énen (ére) mont, eenstemmig; mont jegen mont
van mond tot mond; van (den) monde slaen, iets niet
gelooven, tegenspreken, er niet van willen hooren,
ook : iets daarlaten ; enen in den m. Bien, op iemands
woorden letten; iem. naar de oogen zien; rad t ende
in. doen aen, raad geven tot, de hand hebben in;.
in den m. geven, aan het verstand brengen ; enen
enen quaden m. geven, iemands booze tong in
beweging brengen ; in sinen m. hebben, uitspreken,
een vonnis; enen in den m. lopen, iemand tegenkomen, in het gemoet komen. 2) in rechtsuitdrukkingen, eene plechtige of uitdrukkelijke verklaring. 3) omschrijving voor : persoon. aen, tot, vore
enes m., aan iem. in persoon. 4) mond, uitwatering; vuurmond; des swerts m., de scherpte des
zwaards.
Mont, znw. m. i) Macht, bevoegdheid, van een
voogd; in monde staen, onder voogdij zijn. 2) voogd
(fri.); balmont (baelmont); z. aid.
Montade mondace, muntate, znw. vr. Emuniteit,
de vrijheid, het uit het omringende rechtsdistrict
uitgezonderde terrein rondom eene kapittelkerk; ook
montage, -agie, -aenge.
Montange, -lacnge, -tanie, -lane, znw. m. Berg;

Montangelant.
Montbaer, -bair, -ber; -boor,

- bore, znw. m.
i) Voogd; suns zelfs m., meerderjarig. 2) zaakgelas.
tigde, gemachtigde; ambtenaar belast met de zorg
of het opzicht over eene liefdadigheidsinstelling. 3)
bestuurder met een zeker burgerlijk gezag bekleed,
over eene gemeente, een land; vr. montboorsche,

montborinne.
Montboorschap,
(momb-, momberie, mommerie).
—

montborle

Monte, monter -enaer. Zie m u n t e, enz.
Monteren, - eeren, zw. ww. intr. i) Te paard
stijgen. 2) te paard helpen; hem m., hetz. als z) ;
gemonteert, te paard zittende; wel g., een uitstekend
paard berijdende.
Montet, montfol. Zie motet, montvol.
Moutgat, znw. o. Opening van den mond.
Mont gemene, bijes. Eenstemmig.
le, znw. vr. Monddoek.
Monthul
Montcost, znw. m. Mondkost.
Montoor,, - oir, znw. o. Stijgbank, -steen, -blok;
stellage, tribune.
Montre , znw. vr. Wapenschouwing, revue.
Montschap, mond-, munt -, znw. vr. en o.
Voogdij.
Montsoene, -soen, znw. vr. i) De verzoeningskus op den mond, dien de misdadige geeft aan den
„montsoener", aan de beleedigde partij die in de
„montsoene" bewilligt; ook: de door een „montsoene" bezegelde verzoening. 2) het derde deel van
het zoengeld, dat aan den wettelijken „montsoener"
toekomt.
Montsoenen, zw. ww. intr. Een zoen bezegelen
met den mondkus; een zoen sluiten tusschen den
naasten maag van een verslagene en den dader van
een manslag.
Montsoener, -soepre, - soender, znw. m. De persoon (de naaste maag van een verslagene) die be-
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voegd is eene „montsoene" te sluiten, de bloedverwanten daarbij te vertegenwoordigen.
Iontsprekende, -sftrekens, bijw. Mondeling, bij
monde ; persoonlijk; ook sf reken(t)s moms.
Iontspreker, znw. m. Hij die eene mondelinge
boodschap overbrengt, bf: spreker.
Ionttant, znw. m. Voortand.
Montvol, ntontfol, znw. m.; -volle, vr. Mondvol, eene bete ; verklw. monifolleken.
boog, moy, bnw. — A. Van personen. i) Sierlijk uitgedost, fraai gekleed, keurig; prat, fier, trotsch,
ook met den gen.. (op iets), vol zelfbehagen, ijdel;
fattig; als znw. mv., fat, pronker. 2) schoon, fijn,
mooi. — B. Van zaken. i) Mooi, van kleeren en
opschik; keurig, sierlijk, elegant; als znw., dat moye,
sieraden. 2) schoon, keurig, van innerlijke eigen.
schappen.
boy, moy, bijw. Mooi, keurig; ook mooylike.
Iooyaerdie , moy-, -erdie, znw. vr. Pronkzucht,
zucht tot opschik, ook: praal, kleerenpracht.
booyeert, moyaert, znw. m. Fat, pronker; den
m. maken, pronken; vertooning maken.
Iooyheit, moy-, znw. vr. Hetz. als mooya e r d i e; m. driven, zich oppronken.
boonbrief, moen-, znw. m. Maanbrief.
Moor, znw. m. Moor; verklw. moorkin ; ook:
naam van eene kleine geldswaarde (limb.). — Moor-

lant, -lantsch, -man, -vole.
Moor-. Zie moer-.
boort, moortelie. Zie mort, m a r t é l i e.
lor, bnw. Hetz. als m o r w e.
boraet, znw. m. Moerbeienwijn.
boralijc, bnw. Op de zeden of zedeleer betrek-

king hebbende, moreel.
boraliseren, zw. ww. tr. Eene zedeles trekken
uit (een verhaal), op het zedelijk leven toepassen of
overbrengen.
Moralit
eit, znw. vr. Zedeleer; ook: een letterkundig voortbrengsel met eene zedelijke strekking.
bras. Zie m a r a s.
boreh. Zie march. — borehpit (merg),

borchschenkel (pijp).
borddadeliJc, mora -, bnw. Moorddadig, misdadig, bloeddorstig. — borddadelike; morddadieh,
-heit, ook : het aanrichten van eene slachting.
borddaet, mordaet, mort-, moort-, znw. vr. Het
plegen van moord, een doodslag in het geheim en
die geheim wordt gehouden (b.v. door het verbergen
van het lijk). 2) het moorden, aanrichten van eene
slachting. 3) euveldaad, schanddaad.
bordelen, zw. ww. tr. Stooten, stampen, verbri' zelen.
bordelipe, moord-, bnw. Verraderlijk, misdadig,
een moord bedoelende of begaande. — bordelike,
ook: moorddadig. Mordelinge, bijw.
Morden, moorden, zw. ww. — I. Trans. Vermoorden. — II. Intr. Moorden; een moord begaan.
Yordenare, moord., -ener; ook 'mordere,
-are, -er, znw. m. z) Moordenaar, roover, struikroover. 2) misdadiger, snoodaard, booswicht; vr.
inordenaerster, -ersse, -esse, morderster, morderige,
-igge, -erge, morderinne..o
bordeneren, moord., -eeren, zw. ww. intr. Moorden, rooven ; ook mordéren.
border. Hetz. als mort.
borderie , moord-, znw. vr. Het moorden.
Morderlike, -nare. Hetz. als m orde lik e,
-n a r e.
Mordersch, bnw. Moorddadig, moordend.
More, znw. Gele raap, wortel (nederr.).
More, znw. vr. Modder.
Moreel, morreel, znw. m. Een zwart paard.
breiden, zw. ww. tr. Paars verven.
Moreit, bnw. Donkerkleurig; donkerrood; paars;
als znw., zwart laken. — Moreitijn, moreiden, bnw.,
donkerkleurig; paars; zwart.
Morelle, morele, znw. vr. Nachtschade.
]forellen. Zie m are 11 e n.

369

lorgant. Zie margant.
Zorgen, margen, maergen, mengen, znw. m.

Morgen, ochtend; smargins, tsmargins, morgins,
smergens, 's morgens; tavont of morgen, op den
eenen of anderen tijd.
Morgen, bijw. Morgen, op den dag die op heden
volgt, den volgenden morgen ; ook : den daarop volgenden dag; den lach van minogen ; als znw., negee.
nen morgen hebben, geen meester zijn over, onzeker
zijn omtrent de naaste toekomst, een mensch van
een dag zijn. — borgendach.
Morgen, mengen, mangen, znw. m. Morgen lands.
Morgen ! ww. Hetz. als m e r g e n.
1Igen oec 9 mengen -, -bouc, znw. o. Kadaster.
Morgrenbroot, znw. o. Ontbijt (oostmnl.) ; ook
morgeneten.

orgengave, mengen -, mangen -, znw. vr. .Gift
door den man aan de vrouw op den morgen na den
bruidsnacht, doch meermalen reeds voor het . huwelijk, bedongen, en die als lijfrente of weduwgoed
vastgezet werd. — Morgengaef,
brief, de akte
daarvan.
Morgengelt, znw. o. r) Grafelijke schatting die
op den morgen rustte. 2) polderlasten die over het
aantal morgens werden omgeslagen.
Morgen ifte, znw. vr. Hetz. als m o r g e ng a v e.
ngiften ww.
Morge
Morgenhelde, znw. vr. Morgenkou (oostmnl.).
Morgenlije, bnw. Op den dag van morgen betrekking hebbende.
Morgenluut, -luyt, znw. o. Morgengelui, het
aankondigen van het begin van den burgerlijken
dag, van de markt en dgl.
borgenmael, mangen -, znw. o. Ontbijt, ook:
een feestelijk ontbijt.
Morgenontbiten, -root, -schijn (- licht).
Morgenschot. Hetz. als m o r g e n g e l t.
—

Morgensonne, -sonnenschin.

Morgensprake, mengen -, znw. vr. Vergadering,
vooral van een gild; gemene m., vergadering van
alle gilden.
Morgensterre, -stoat, - stonde; ook bijw., in den
vroegen morgen (die morgenstonde).
lllorgent. Hetz. als morgen, znw. (Ochtend).
Morgental, znw. o., mv. morgentalen. i) Het
getal schatbare morgens land, waarop eene gemeente
gesteld is en waarover eene belasting wordt omgeslagen. 2) belasting op het morgen.
Morgentijt, znw. vr. en m. De morgen; des m-s,
des morgens.
Morgenwachte, ook -wake, -wakinge, znw. vr.
De vroege morgen.
Morgenwolken, znw. o. Morgenwolk.
Morkiohf bnw. Merg hebbende.
borlaen, znw. m. Moor; vr. morinne.
Morhelen , murk-, meurk-, muerk-, zw. ww. intr.
Morren, pruttelen; als znw., rumoer, opschudding
(16de eeuw). — Morkelinge.
Morkelen, zw• ww. intr. Zich inspannen of afmatten. — Morkelinge, ook: ingespannen aandacht.
Mormael. Zie moermae1,
Mormer, -ereren. Zie m u r m e r, -ere ren.
Monte, mor, znw. vr. Snoet.
]do rr e, znw. Dolk, mes (friesch).
Morren, murren, mueren, zw. ww. intr. Knorren,
grommen; ook van varkens. — Murringe.
Yorsdoleh, -dollich, znw. m. (friesch). Kwetsing
waardoor het been gekwetst wordt, doch waarvan
geen open wond komt.
Morse, morsse, znw. vr. Ter morse, met knoeierij,
op eene bedrieglijke wijze.
Morseel, morceel, n000rseel, -ele, znw. o. Beet,
hap; mv. het eten; lecher ni., lekker hapje, mv.
lekker eten; verklw. morseelkijn; stuk, brok, ook
van niet eetbare zaken. — Morsélen, -eelen, verscheuren, aan stukken scheuren.
Morsel, morsele, znw. Een klein stuk van een
verbrijzeld voorwerp. Verklw. morselkijn.
24
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Morsel, znw. m.

.OUDERTAL.

Mortier.

Morselen, morsselen, zw. ww. tr. Vermorzelen,
verbrijzelen. — Morseisteen.

]Kort, mord, moon, moirt, znw. vr. (en m.). i)
Dood, vooral: een plotselinge, ellendige, gewelddadige dood ; die helsche, ewelike sn., het eeuwig verderf. 2) sterfte. 3) verraderlijke, heimelijke doodslag,
ook met eerberging van het lijk; iedere gewelddadige wijze om iem. het leven te benemen; ook:
de poging, moordplan. 4) slachting, bloedbad; bloeddorst. 5) gruweldaad, schanddaad, euveldaad; in.
aen iet werken, eene schanddaad aan iets doen;
ook schandelijke, iem. onteerende taal; in. aen iel
seggen. 6) schandbrok, schoelje; die in. van Vrede
van een paard, een ellendige knol. 7) iets-gonde;
vreeselijks, verschrikkelijks; iets wat diep 'te betreuren is ; doe scarf hi, dat was grote mort.
Mortaexe, znw. vr. Strijdbijl.
Iortberner, -barner, -brander, znw. ni. Brandstichter, hij die daarbij het leven van anderen in
gevaar brengt.
Mortboge 9 znw. vr. en m. Strijdboog.

-brennen (oostmnl.). zw. ww. —

Mortbranden,
I. Jntr. Brandstichten. — IJ. Trans. Ten nadeele
van iemand; iet m., door brandstichting vernielen,
verwoesten.

Mortbrant, znw. m. Verraderlijke, nachtelijke
brandstichting; ook met de bedoeling om daarbij
menschen te doen omkomen.
Morteel, znw. o. Steengruis, puin; mortel, cement.
]Wortel, moortel, inortele, znw. m. en o. Hetzelfde. — Morteltobbe.
Mortelen, zw. ww. tr. Verbrijzelen, vergruizelen.

— Mortelinge, Mortelhamer.
Mortepaye, -ay, znw. m. Een uitgediend sol daat, die in het garnizoen onderhouden wordt; hij
die genadebrood eet, doodeter; loszinnige; loshoofd,
waaghals (16de eeuw).
Morter, znw. m., vr. en o. Hetz. als m o r t e 1.
Mortersteen, znw. m. Hetz. (eig. de steen,
waarvan morter gemaakt wordt).
Mortgier, bnw. Bloedgierig, moordlustig.
Mort old znw. o. Moordhol: ook morthuus.
Mortier, znw. m. i) Mortier, vijzel; verklw. moriierkijn. 2) stuk geschut, mortier, bomketel; ook: het
werptuig. 3) een huis gebouwd aan den stadsmuur;
ook: wachthuis.

Mortiersteen, znw. m. Steenen
Mortierstoc , znw. m. IJzeren stamper in een
vijzel ; ook snortierstainper, - stoter.
Mortiheeren, -eeren, zw. ww. tr. Goederen in
de doode hand brengen, een vast goed tot een geesmortier.

telijk goed verklaren.

ltortirie, -ire, znw. vr. Bloedbad, slachting.
Mortcule, moort-, -cuyle, znw. vr. en ni. Moordhol.
Mortplage, znw. vr. Verderfelijke plaag.
Mortpriem, znw. vr. Moordpriem, dolk.
Morture, znw. vr. Sterfte; slachting, bloedbad.
Mortwapen, znW. o. Wapen waarmee me n iem.

doodt.

Morale, moruw, mora, snuerw, 9noorw, mueru,
nareu, meuru, meru, sneurw, snor, bnw. — Van zaken.

i) Week, zacht. 2) teeder, niet tegen eene ruwe
aanraking bestand; zwak, zonder weerstandsvermogen. 3) zacht, malsch; teeder, week, van het gemoed,
de liefde. 4) weekelijk, verwijfd. — B. Van menschen. i) Week, zacht, van vleesch. 2) week, teeder,
niet tegen inspanning en ontbering bestand, zwak,
krachteloos. 3) zacht gestemd, weekhartig. — Morwe-

achtich, Morwehertich, Morwelijc, -lijcheit.

Morweheit , inoruwe-, mor-, znw. vr. i) Zacht2) weekheid, teederheid.
Morwelike, morulike, bijw. i) Week, zacht,
malsch. 2) op eene weekelijke wijze. 3) teederlijk, innig.
Morwen, moruwen, muerwen, nzeurwen, muurwen,
zw. ww. — I. Trans. i) Week, zacht, murw maken.
2) zacht, malsch, eetbaar maken. 3) week of zacht
stemmen, vermurwen. — II. Intr. z) Zacht, week

beid, weekheid.

worden.
worden.

2)

zacht,

malsch worden. 3) zacht gestemd

Morwenesse, znw.

vr.

Hetz. als morweheit;

ook morwicheit.

Morwinge, znw. vr. i) Het zacht of week ma2) het zacht of week worden, verweeking.
Mog. nzosch, moss, most, znw. o. i) Poel, moerassige
grond; dat erdsche in., het aardsche verblijf van
zonde en ellende. 2) mos, het plantje; schimmelplant,
schimmel. 3) werk, hd. „werg"; hei (?).
losdeel. Zie moesdee1.
Mose, znw. vr. Slijk, modder. — Moosaehtich,
ken.

Mo sic .

Mosemeyer, moos-, znw. m. Opzichter over den

stadsreinigingsdienst.

Mosie, nzuesie, moesie, meusie, znw. vr. Mug,

steekmug.

Mosiergat. Zie inasiergat.
Mossehele, - schel, -sele, -sel, mussel, znw. vr.
i) Schelp, mosselschelp. 2) mossel. — Mosselaer,
mosselbanc o mate, -se-hale, - schelpti, -visch
(schelpvisch, - dier).
Mosschet, ,nusschet, znw. m. Een soort sperwer.
Mosse s znw. vr. Dienstmeid; meid (verachtelijk).
Mossen , zw. ww. tr. Met mos stoppen.
Most.Zie mos en mostich.
Most, znw. m. Gistende jonge wijn.
Mostaert, moest -, -tart, -tert, znw. m. Het met
most aangemaakte mosterdzaad.
Mostaertcruut, -maker, vr. -makerige (- zege),
- molen - querne (molen), pot , -saet, - schotel
(kom voor mosterdsaus), -vae kijn.
Mostdrane, znw. m. Drank uit most bereid.
Mostdrinker, znw. m. Drinkebroer, zuiplap, ook
:

mostsuj4er.

Mostich, bnw. Schimmelig, beschimmeld.
Mosttijt , znw. m. en vr. Tijd van den most of
nieuwen wijn, de druiventijd, het najaar.

Mot. Zie motte.
Mot, znw. o. Molm, gruis. In torf-, steenmot (-mut).
Mote, znw. vr. Ophooging van den grond, aardbep.: heuveltje waarop een kasteel staat.
Motalijn. Zie m e t a l ij n.
Mote, moten. Zie moete, moeten.
Motet, znw. o. Woorden op muziek gezet; bep.

heuvel;

een geestelijk gezang.
Motijf, znw. o. Beweegreden.
Motoen, mottael. Zie mottoen, m e t a e 1.
Motte, mot, mutte, znw. vr. Mot. — Mottegat.
Motte, muite, znw. vr. Zeug.

Mottoen, snotoen, mnattoen, znw. m. Hamel, geram; eene gouden munt waarop het Lam
Gods was afgebeeld; rosekens. (roosken) inottoen, de
mottoen met eene roos in het hart van het kruis op
de keerzijde.
Moude, mouwe, znw. vr. i) Fijne, droge, losse
aarde; stof, stuifzand; aarde, als benaming der stof;
stof, uit het oogpunt der vergankelijkheid. 2) aarde,
grond; het terrein van een slag of strijd; de grond
waarin iemand is bijgezet; ter in-n doen, bringen,
sneden

begraven; graf, dood.

Moude, mouwe, mout, molde, malde, molt, znw.

vr. z) Langwerpig bolronde houten bak uit één stuk
hout, voor melk en boter; trog, baktrog. 2) schedel,
hersenpan; bekken der vrouw. 3) helm.
]Kouder, mouwer, mauwer, molder, malder, znw.
o. en m. i) De hoeveelheid graan die voor iem. te
gelijk aan den molen mag worden gemalen. 2) eene
hoeveelheid graan als maalloon. 3) maat voor koorn
en andere droge waren, zak, mud. 4) een bepaald
aantal.
Mouderbroot, mouwer-, znw. o. Eigen gebakken.
brood, huisbakken brood. — Mouderbrootcorn.
]boudere , znw. vr. Hetz. als modere (moed ere). Slijk.
Moedertal, molder-, znw. o.; -tale, vr. Een bepaald getal mudden of zakken van koren e.a.; ook
hetz. als mouder, i).
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MOUT.

Mout, moud, naoli, malt, moult, znw. o. Mout;
koren (vooral : gerst), dat men heeft laten kiemen en
daarna gedroogd heeft om er bier van te brouwen.
]louter. Hetz. als mouder en moister.
louter, znw. m. Mouter, hij die mout maakt.
Monteren. Zie m u l t e r e n.
Mouterpacht, molter-, znw. Maalloon.
Moutersehoteli molter-, - schattel, znw. vr. De
hoeveelheid gemalen graan, die de molenaar uit een
zak of „moutervat" mag nemen als maalloon.
Moutervat, molter-, ook mouder-, znw. o. Een
zak (?) gemalen graan.
Moutgelt, znw. o. Accijns op het mout.
Mouthuus, moltkuys, znw. o. Huis waar mout
gemaakt (gedroogd) wordt, moutkelder.
Moutcarré, moult-, znw. vr. De stadskar, waarmee het mout naar de brouwerij wordt gebracht;
ook: het daarvoor verschuldigde geld.
Mouttorn, -maker - molen, • solre.
Moutolie e, znw. vr. Een bepaalde vlieg; ook:

drinkebroer, rbuik.
bie

Moutvloer, znw. m. De ruimte waar mout wordt

gedroogd of bewaard.

Moutwage, znw. vr. Plaats waar mout wordt
gewogen; ook: het wegen van het mout en: het
daarvan verschuldigde geld.
Mouwe. Zie m o u d e.
Mouwe, mauwe, mowe, mnuwe, znw. vr. Mouw;
aaj5ene dragen in mouwen, in bosemen, in cousen
(was verboden); die ridder metier mouwen (eene gewerkte mouw, hem als herinnering door eene jonk
-vrouw
geschonken) ; verklw. mouwekijn.
Mouwe, znw. vr. Dikke lip, vooruitgestoken lip;
of
lip
zetten om iemand
die m- (n) maken, een gezicht
te beschimpen; bedriegen, misleiden, ook: paaien;
waarschijnlijk ook: vleien.
]toveren, -eeren, zw. ww. tr. Bewegen, roeren.
Mudde, mud, medic, znw. vr. en o. i) Inhoudsmaat van droge waren, vooral van graan, van verschillende grootte; soms ook van natte waren (water, wijn).
2) grondrente in graan te voldoen. 3) eene landmaat
(in Drente). Verklw. muddekijn; ook: maat, korenmaat.
Muddepennine, medic., znw. m. Geld betaald
voor het gebruik van de standaardmaat (?).
ludo, znw. vr. Monding van rivier of kanaal.
Muede, moeder. Zie moede, modder.
hielen, muene. Zie molene, monic.
Muor, mueron. Zie muur, morren.
Mueru, lues, muete. Zie m o r w e, moes,
inoete.

luifel, Inuifen. Zie moffel, moffen.

Muffen, zw• ww. intr. Muffen, stinken. -- Muf ferie (stank), muffich.
Mugge r znw. vr. Mug. — Maggennette.
Muyo, muyke, muyl. Zie in o e y e, m u k e,
muul.

Maynte, muynten. Zie m e n t e, munten.
Muyeren (mueren ?), zw ww. intr. In het ge-

heim werken, knoeien.

Mnytaehtieh, bnw. Oproerig, muitziek.
Muyte, meute, muete, moyte, znw. vr. Oproer,

opstand.

Muytemaker meute-, znw. m. Oproermaker.
Muyten, meuten, moyten, zw. ww. intr. Oproer

of opstand maken.

Mnytenaer,

maker.

meute., meeute-, znw. m. Oproer-

Muyterio, meut-, , moyt-, znw. vr. Opstand, oproer; ook samenzwering; ook muytinge.
Muytetjjt, meute-, moyie., znw. vr. Tijd van
oproer en troebelen.
luke 3 muyke, znw. Een, halm gebruikt om te
loten; lot; muke tien, irecken, het lot trekken, loten;
ook: deel, aandeel, portie (?).
lake, znw. vr. Heimelijk beraamd plan of misdaad, sluipmoord.
hike, muyke, znw. vr. Ziekte aan de pooten der
paarden, muck, mopspooten.
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Muken , zw. ww. tr. Meuken door slaan of klop-

pen (laken).

Mucke, dial. Hetz. als in u g ge.
lul, bnw. Stoffig, mul, droog.
lul, mol, mil, mulle, znw. o. Mul, stof, droge
en losse aarde, molm ; der zonden in., het stof der
zonde, de zonde.
Muldenaer. Hetz. als m o l e:n a e r.
Mule, muyle, znw. vr. Muil, pantoffel.
Mule , mztyle, znw. vr en m. Muil, bek; verklw.
muulkijn.

Mule (muilezel). Zie m u u 1.
Mulen, mitylen, zw. ww. intr. Een muil of snoet
zetten, een zuur gezicht trekken ; pruttelen, morren.
Mulenmele, znw. o. Muilezelmelk (iets dat niet
bestaat).

]Eulheit, znw. vr. Stoffigheid.
Mullich, bnw. Stoffig.
Mulinne, muylinne, znw. vr. Muilezelin.
Mulcter, Multer. Hetz. als m o u t e r.
Muj]em, znw. Hetz. als m o 1 m.
Multeren, "mouleren, zw. ww. intr. Maalloon
nemen (?).
Multipliceeren, zw. ww. -- I. Trans. Vermenigvuldigen, verveelvuldigen. – H. Intr. Vermeerderen;
in aantal, omvang enz. toenemen.
Member, Memmen. Zie mom baer, mommen.
Mummelen, Numpelen, Munigen. Zie m o mmelen, monigen.
Muniment, znw. o. Bewijsstuk.
Manster. Zie monster.
Munte , muynte, monte, znw. vr. i) Munt, muntstuk, geldstuk; cruce noch) munte, geen cent. 2)
muntsoort, geldsoort; muntslag; de eene zijde van
een muntstuk, de achterzijde; cruce ende m. werJen,
crucemunten; het muntrecht; munt, de plaats waar
geld gemunt of geslagen wordt; ook muntstede.
Monte. Zie men t e.
Munten, inuynten, zw. ww tr. i) Munten, stempelen, slaan (geld).
Munten, zw. ww. tr. Met op. Zijn koers richten
naar; het toeleggen op, het gemunt hebben op; zie
gemunt.

lltuntenaer, mont-, znw. m. Munter, hij die geld
slaat.
Munter, monter, znw. m. Hij die het recht heeft
geld te slaan en te wisselen, bankier; ook hetz. als
muntenaer. -- Vr. munterse.
Muntiser, -iseren (oostmnl.), znw. o. Muntstempel.
Muntmeester, munte-, znw. m. Opziener of op.
zichter over de munt; soms ook: bankier.
Muntslager, znw. m. Munter.

Murael, znw. o. Muurwerk; ook murage, -ie.
lure, muur, znw vr., dial. hetz. als mi e r e.
Muren, mueren, muyren, zw. ww. -- 1. Intr.
Muurwerk of metselwerk maken, een muur bouwen,
metselen. -- II. Trans. i) Opbouwen, metselen. 2)
ommuren; insluiten; omschansen; inmetselen; beperken.
Murene, znw. vr. Lamprei.
Murer, muerre, znw. m. Metselaar.
Mureren, -eeren, zw ww. tr. Ommuren, verschansen.
ffinrkelen. Zie m o r k e l e n.
Marmer, mormer, znw. m. Ontevredene, grompot.
Murmeracie, murmur-, mormer-, znw. vr. Gegrom, gemor, gemompel, vooral van ontevredenheid.
Marmeren, normeren, mus-muren, zw. ww. intr.
Mompelen, morren; ook van dierengeluiden. -- Mur-

meringe.
Mnrmereren, mormer-, murmur-, zw. ww. intr.
Morren,

murmureeren. — Murmererer, (- eerre),

Murmererich, Murmereringe.

Murre, znw., scurre ende murre, gemeen volk,
schorriemorrie (?),
Morren, Murringe. Zie morren.
Musaerdie, znw. vr. Domheid, dwaasheid.
Musaert, znw. m. i) Sukkel, druiloor; domoor,
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dwaas, gek; trotsche gek. 2) gemeene vent, verachtelijke kerel, ook als scheldwoord.
Musaica, znw . Mozaiek, musiefwerk.
Muse, znw. vr. Zakpijp, doedelzak ; ook muscle.

— Musen, WW.

Musedrec, mmmuyse-, muys., znw. m. en o. Muize-

drek, muizekeutels.

Museel, znw. m. en o. Snuit, snoet.
Musehaer, ntusel-, znw. o. Muizenhaar, vlashaar (v. d. baard).
Musemele, muyse-, meel, znw. o. Fijn meel.
Mused, zw. ww. intr. Op de muizenjacht zijn, op
-

muizen loeren.
Muren, zw. ww. intr. Peinzen, zijne aandacht
op iem. of iets vestigen; soezen, mijmeren. — Maser. Masseren, - eerent.
Musenest, meinis -, musen-, znw. o. Muizennest.
Musenconine, znw. m. Winterkoninkje.
Musenpenninc, znw. m. Naam van een heerlijk
recht op graan in Vlaanderen.
Muse(n)stric, muyse-, znw. m. Eene soort mui

-zenval.—
Muse(n)valle, snuus-, muys-.
Muserie, znw. vr. Muziek.
spieren.
en
vol
zenuwen
Munich, bnw. Zenuwig,
Musicien, znw. m. Toonkunstenaar; ook mu
sheer.
Musike, znw. vr. Toonkunst.
Musc, musch, znw. m. Muskus.
Muscadel, -a/el, -andel, znw. m. Muskaatwijn.
Museaet, moscaet, -ate, znw. vr. Muskaatnoot.

— Muscaetnot(e), Muscaetboom.
Mnseaetbloeme, znw. vr. Foelie.
Museaetnagel, znw. m. Kruidnagel.
Muskel t znw. m. Muskel, spier.

Muskeliaet, mosk-, mussch-, znw. o. Muskus

reukwateren en reukwerken.
Musket, znw. Een sperwer.

Mnssche, inusse, musch, mossche, mosch, znw.

geldersch, muntstukje (van zeven op een stuiver) ;
verklw. snuterki^n.
Muteren, muyieren, -eeren, - ieren, zw. ww. tr.

Veranderen.

M[ntsaert, mutsert, mutser, znw. m. Takkebos;

opgestapelde hoop takkebossen ; (later) brandstapel.
Mutse, 71zuische, muts, znw. vr. Een hoofddeksel
met daaraan verbonden schoudermanteltje; bonten
muts of hoofddeksel, baret, ook een hoofddeksel van
vrouwen; iserine mutse, ijzeren kapje onder den

helm. — Mutsemaker, - reder, -maces/er.
Mutselement, znw. o. Gruizelement (16de eeuw).
Mutsen, zw. ww. tr. Sieren, optooien.
Mutseseherer, - scheerder, - scheerre, znw. m. De
werkman die vellen scheert en bereidt, waarvan
bonten mutsen gemaakt worden.
Matte. Zie motte.
Maul. Zie mule.

Maul, muyl, mnuel, znw. m. Muilezel, muildier.

— Mnnlleider, -rider, -verwarer waerre).
Muulbant, muyl., znw. m. Muilband.
Mnnlbere, muyl -, -beer, znw. vr. Moerbei (nederr.).
— Muulbeerboom.
Muulpere , innayl-, znw. vr. Muilpeer, klap in het
(-

gezicht.

Mnnlrebort, viny l

-,

znw. o. Eene bepaalde soort

plank.

Mnnlstoter, mule-,zniiyl-, znw. m. Een oplich.

ter die met valsche reliquieën het platteland afloopt
en daarmede de lieden bedriegt.
Muultapisserie, znw . vr. Geborduurde pantoffels.
Muur, muer, muyr, moer, inure, znw. vr. en in.

Muur. — Meerhens.

Muur, muer, znw. vr. Muurkruid, muur.

— Muur-

crnnt.
Muurman, m uyr-, znw. m. Metselaar.
Muurmeester, muyr-, moer -, znw. m. i) Met-

selaar. 2) bouwmeester; opzichter over de stadsmuren en openbare gebouwen.
Muurplate n mater-, znw. vr. Houten balk die
van het eene einde tot het andere op een muur ligt
en waarop de dakbinten rusten.
Muursteen, znw. m. Steen voor het bouwen van

vr. Musch, mosch; verklw. musschelkijn. — Musschijn, musschen, bnw.
Mussel-. Zie moss c h e l-.
Mustéle, znw. vr. Wezel.
Musure, *menure, znw. vr. 'Maat, in de muziek.
Mut. Zie mot.
Mute, muyte, muyt, munt, znw. vr. i) Het ruien
of verwisselen van veeren; ruitijd. 2) kooi waarin
de vogels ruien; kooi, vogelkooi; in die m. liggen,
bliven, in huis blijven, in zijn schuilhoek blijven,
zich opsluiten; sine m. verlaten, voor den dag komen ; in der mute, binnen zijn, in iemands bezit zijn.
3) een hol; gevangenis, kerker; wachthuis (?).
Mute, znw. vr. Tol.
Mute, znw. vr. Kleederpop, eene figuur waarop
fijne kleederen worden gemaakt en tentoongesteld.
]Aten, muyten, zw. ww. -- I. Intr. Ruien. —
II. Trans. Opsluiten in eene kooi (vogels).
Muten. Zie muyten.

jacht maakt.

uitmunten.

Muusvogel, znw. m. Een vogel, die op muizen
j aagt.

Maten, zw. ww. wederk. Zich onderscheiden,

Muter, znw. m. Een jachtvogel die geruid heeft
en dus minstens een jaar oud is.
Muter, muyter, znw. m. Naam van een, vooral

Na, bijw. i) Nabij, van ruimtebegrippen; van na,
van nabij; verre ende na; oh drie dachvaerden na
Romen, drie dagreizen van R. af; niewer na, nergens na, bij lange na niet; iet gad mi na, te na,
miere herten na, het treft mij, gaat mij aan het
hart; hem iet na nemen, zich iets aantrekken, ter
harte nemen; enen (wel) na spreken, iem. met woorden te na komen, aanranden. 2) nabij, van tijdsbegrippen, dicht bij. 3) nabij, na, van verwantschapsen vriendschapsbetrekkingen; si waren na genezen,

muren.
Muurvast, bnw. Aan een muur vastzittende, in
een muur bevestigd.
Muurwerc, znw. o. Bouw van muren.
MAAS, mues, muys, znw. vr. en m. i) Muis;
verklw. muuskijn. 2) spier, vleezig deel aan het menschelijk lichaam; ook muse. — Muusachtich ,

Musich.
Mnnsbiter, znw. m. Muizerd, muizenvalk.

Mnnshont, znw. m. i) Kat. 2) wezel.

Muuscatte, znw. vr. Muizekat, kat.
Muusvaluwe, -valse, bnw. Muisvaal, muiskleurig.
Mansvanger, znw. m. Een dier dat op muizen

Muut. Zie mute.
Muuthuus, znw. o. Hetz. als an u t e, 2).
MAWe. Hetz. als m o u w e.

enen ma bestaen. 4) na, nauwkeurig; enen al te na
scheren. 5) bijna.
Na, voorz. en bijw. — I. Voorz. i) Naar, in de
richting van; achterna; die coninginne heeft na hare
gesien; ook verbonden met ww., horen, merken,
staen, sftien na. 2) achter, na, naast, van volgorde;
na, van tijd; na des, das, dies; nadat, daarna; na
al dat, na dit alles; na desen, na dien, na dan, na
tgone,„ 3) naar, volgens, overeenkomstig; na gelande,
naar verhouding; na den dage leven, bij den dag 1.
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4) naar het voorbeeld of model van; op de wijze
van, als; na dat swan gestert, na der j addegedaen.
— B. Bijw. i) Naar-toe. 2) achter, achteraan, achter
iemands rug. 3) naast, na, van volgorde. 4) daarna,
naderhand, later; na ende nu, iiu en later, telkens
weer; vore ende na, telkens ; steeds ; yore ofte na,
vroeger of later, op den eenen of anderen tijd.
Na, bnw. Nauw ; na of breet, groot of klein, veel
of weinig.

Na-aren, zw. ww. intr. Naoogsten, nalezen.

Na- arue, -aerne, -erne, znw. vr. Naoogst.
Naban, znw. m. Achterban.
Nabedachtenisse , znw. vr. Wrok (oostmnl.).
Nabedde, znw. o. Tweede huwelijk.
Nabeelde n - bilde, znw. Datgene waarnaar iets
anders gemaakt wordt, voorbeeld.
znw. o. Naberouw ; ook
Naberouwe ,
naberouwen, inf als znw.

Nabesehreven, bnw. Beneden, lager, later in
hetzelfde stuk beschreven.
Nabesitter, znw. m. Opvolger, nazaat.

Nabesuren, znw. o. Naberouw.
Nabi g bijw. i) Vlak bij, in de buurt, nabij. 2)

ten naasten bij.

Nabouwe, -bruloft .

Zie n a e r-.

Nabuur- buer, -bur, -ber, znw. m. Nabuur, buur man. — Nabnnrljc, -buurlike, - buurschap.
Naah, Nachgel . Zie noch, nagel.

Nacht, neck, znw. vr. en m. i) Nacht; goeden
na., ter goeder n.; des nachts, snachts, snacks, isnachts;
(no) n. no deck, (no) dach noch n., nooit; bi nachie; bi
dage ende bi (niet) nachte ; over n., gedurende den
nacht, een nacht over; te nacht, van nacht, van het
verledene en de toekomst. 2) de nacht vóór een kerkelijk feest; sonnacht, zaterdagnacht; vrinacht, de
nacht van donderdag op vrijdag. 3) dag en nacht,
etmaal; viertienne Jat, veertien dagen; de halfmaan delijksche termijn tusschen twee voor dezelfde zaak
bestemde rechtsdagen; dertichnachten, hetz. als
d e r t i c h s t e; dwersnacht, de tusschenin liggende
nacht, een termijn van één dag. Vgl. g e n a c h t e.

Nachtbacken, zw. ww. intr. Des nachts bakken.

Maehtbeeste, znw. vr. Verscheurend dier.
Nachtboete, - buete, znw. vr. Zwaardere boete
voor een bij nacht gepleegd misdrijf.
Nachtbrant, znw. m. Nachtelijke brandstichting.
Nachtdief , -doec, -droom (zaadvloeiing).
Nachte g ale, -tael, znw. vr. en m. Nachtegaal.
Naehteljj c -lip cs -like1 nachtes (alle
rijgsnoer.
Naehteline, znw.1m. Veter,
Nachteten znw. o. Avondeten, nachtmaal.
Zie
n
a
c
h
t
v
e
r
s t e.
1.
Naehtfers
Nachtgaem.*Zie nachtgamel.
Naehtgaen, znw. o. Nachtbraken.
Nachtgamel, -gaem, bnw. Een nacht oud, een
nacht gestaan hebbende (van visch).
Nachtganger, znw. m. Nachtbraker.
Nachtgast, znw. m. Logeergast, slaper.
Nacht-esiehte, znw . o. Visioen.
Naehtblaser, -bleser, znw. m. Nachtwaker.

-).

Nachtinge, genaehtinge, znw. vr. De halfinaandelijksche termijn tusschen twee voor dezelfde zaak
bestemde rechtsdagen (limb.).
Nachtkerle, nachts-, -keerle, znw. m. Nachtrok,
slag rok; ook nachtsleet.

N^aIhtelappe, znw. vr. Ratel van den nachtwacht.
Nachtslem, -clam, znw. (fri.). Nachtelijk buren gerucht.
Naehtcloeke, znw. vr. De avondklok, die geluid
wordt om het einde van den burgerlijken dag bekend te maken.
Naehteroeke, znw. vr. Wilde wikke.
Nachtlicht, znw. 0.; n. lullen, door het luiden

der klok bekend maken dat men de voor verschillende ambachten noodige vuren moet dooven; ook:
de tijd waarop het moet worden gedoofd.
Nachtluut, -luyt, znw. o. Het luiden der nachtklok; na nachtluut.

Nachtmaeyen, -meyen, znw. o. Het stelen van
veldvruchten bij nacht.

Nachtmael. Hetz. als n a c h t e ten.
Nachtmare, -meer, -mere, -naerie, znw. vr. Nacht -

merrie, kwelgeest; ook als scheldwoord van eene
vrouw ; nachtmarinne.

N achtmoeder, znw. vr. Nachtgeest, spook.

Nachtmutse, znw. vr. Nacht -, slaapmuts.

Nachtrasta . Zie n a c h t r u s t e.

Nachtraven, -rave, -ravel, znw. m. i) Nachtuil.

2) nachtbraker.

Nachtridder, znw. m. Nachtrijder, luchtgeest,
N achtroeper, znw. m. Nachtwacht.
Nachtrover, znw. m. Hij die 's nachts op roof

spook.

uitgaat.

Nachtruste, - raste, znw. vr. Nachtrust, slaap.
Nachtsant, znw. m. De laatste der kanonieke
uren, waarmee de kerkelijke viering van den dag
besloten wordt ; hetzelfde als contblete (comnlie).
Nachtschade, naschade, -schaduwe, znw. Nachtschade (plant) . — Nachtschadeblat, -water.
Nachtseham, *nachtsga?n. Hetz. als n a c h tgamel (-gaem).
N achtschuttinge, -schotinge, znw. vr. Het
„schutten" van vee gedurende den nacht.
Naehtslapende, - sledende, bnw. ; n. tit, de tijd
van den nachtslaap of nachtrust; ook nachtslaep.
Nachtstonde, znw. vr.; - stont, vr. en m. Nachtelijk uur, uren.
Naehttabbaert, znw. in. Avondgewaad, gekleed
costuum; ook: nachtjapon.
Nachtule, -nul, znw. m. Nachtuil.
Nachtverste, ferste, znw. vr. Uitstel van één
nacht.
Nachtvisioen, znw. o. Droomgezicht.
Nachtvrese, znw. vr. Nachtelijk schrikbeeld.
Nachtvrouwe . Hetz. als n a c h t in o e d e r.
Nachtwaerde, znw. vr. Nachtwacht, nachtelijke
bewaking.
Nachtwake, znw. vr. Hetz.; ook: het doorwaken van den nacht; misschien ook: pachtwake,
een vierde deel van den nacht.
Nachtwaker, znw. m. Nachtwacht.
Nachtwandelen . Hetz. als n a c h t g a e n.
Nachtwicke. Hetz. als nachtcrocke.
19aeie, natie, znw. vr. i) Geslacht, volksstam. 2)
volk, bevolking; volk, natie; ook: land. 3) corporatie, gild. 4) wijze van doen, natuur.
Nadaet, znw. vr. Eene navolgende handeling.
Nadat, bijw. en voegw. — I. Bijw. Daarna,
daarop, vervolgens, naderhand. — II. Voegw. i)
Nadat. 2) naardien, nademaal. 3) naardat, naarmate.
4) voorzoover. 5) zooals, gelijk.
Nade, nadebi . Hetz. als n a, n a b i.
Nadedinge, znw. vr. Eene latere overeenkomst
waardoor eene vorige gewijzigd wordt (drent.).
Nadelike . Hetz. als genade 1 i k e.
Nademael, voegw. i) Nadat. 2) naardien.
Naden, zw. ww. tr. Naaien.
Nadenken, zw. onr. ww. tr. Over iets dat gebeurd is denken met spijt; als znw., spijt, leedge-

voel.
Nader, vergr. trap van n a. —

naerheit.

Naderheit, vgl.

Nadere, nadre, znw. vr.. i) Adder. 2) adderwors

tel; ook naderwort.

Naderen, zw. ww. — I. Intr. Naderen. — II.
Trans. Benaderen, naasten.
Naderhant, bijw . Daarna, later.

Naderlinc, znw. m. De naaste bloedverwant, die
tot iets gerechtigd is, ook naerderlinc, nalint.
Naderschap, znw. vr., ook naerder-, naerscha6.
i) Naaste bloedverwantschap. 2) recht van voorkeur.
3) recht van naasting.
Nadich, bnw. Vol naden, verstukt, versteld.
Nadichten, zw. ww. tr. In verzen navolgen.
w. Daarna. Nadien dat, voegw. i)
Nadien, bij w.

Nadat.
zooals.

NAERRIDEN.

NADOEN.
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Naer, voorz. en bijw. — I. Voorz. t) Naar-toe.

naardien. 3) naarmate. 4) voorzoover. 5)

Nadoen, onr. ww. tr. i) Voor iemand iets doen,

die niet meer tegenwoordig is, ook : voor iemand
die gestorven is. 2) nadoen, nabootsen.
Nadragen, st. ww. tr. i) Nadragen, op eene reis
voor iem. meenemen. 2) nahouden (16de eeuw).
Na-een. Hetz. als n a e r e e n.
Nagif. Zie n a v e.
Naeyen, nayen, neyen, zw. ww. — I. Intr. Naaien;
kleederen maken, kleermaker zijn. — II. Trans.
Naaien, door naaien maken; ook: verstellen; vastnaaien; dichtnaaien, eene wond. — Naeyinge.
Naeyen, nayen, zw. ww. intr. Vleeschelijke gemeenschap oefenen.
Naeyer, payer, neyer, znw. m. Kleermaker ; hij
die riet voor daken naait, dekkersknecht; n. der
logenen, hij die leugens borduurt, verzint; vr. naeyerse,
naeyster, naeysierige (vla.).
]N aeycorf,, znw. m. Naaimand.
N aeynaelde, znw. vr. Naainaald.
Naeysel, znw. o. Maaksel, van kleederen.
Naeystede, znw. vr. Naaiwinkel ; ook : kleermakerswerkplaats; ook naeyhuus.
Naect, nakei, nakent, naecht (vla.), bnw. — A.
Van menschen. i) Naakt. Vgl. m o e d e r n a e c t;
alnaect, spiernaakt; symbolisch, zonder iets dat tot
een boedel behoort aan het lijf te hebben; n. uien
goede gaen; ook als zinnebeeld van onvolledigheid
of onvolkomenheid van recht; n. erfman, bloot eigenaar zonder bezitting of vruchtgebruik; n. tochtenaer, enkel vruchtgebruiker. 2) naakt, berooid; aan
alles, ook aan het noodigste, gebrek hebbende; n.
van, beroofd van, ontbloot van; n. van clederen,
zonder; n. van dogeden, redene; bevrijd van (zeldzaam) ; n. van traecheit, swacheit. 3) ongewapend,
bloot. — B. Van zaken. z) Kaal, ook: bladerloos.
2) bloot, ongedekt, n. swaert. 3) onomwonden,
naakte waarheid); hi sjtrac met nettere wort. 4)
poover, onbeduidend. s) onvolledig, onvolkomen, in
rechte; n. eigendoenz, bloot eigendom zonder vrucht gebruik. 6) bloot, enkel. — Naectheit, Naec-

ticheit.
N aect, bijw. Onomwonden, duidelijk.
Naectelike, bijw. i) Onbewimpeld, zonder iets te

verbergen. 2) duidelijk, klaar. 3) blootelijk, - alleenlij.
4) geheel en al, te eenen male.
Naelde, znw. vr. i) Naald, naainaald; haarnaald;
als sieraad; kompasnaald; te Brugge, naam van al
de ambachten die werk met de naald verrichtten;
verklw. naeldekijn; wondhelersnaald. 2) spits, naald.
N aeldeeussen, znw. o. Kussen bij borduurwerk
gebruikt.

Naeldemaker, Naeldenoge.
Naeldere, -er, znw. m. Naaldenkoker; ook nael
-devor.
Naeldewert, znw. o. Iets dat de waarde van
eene naald heeft, de kleinst denkbare geldswaarde.
Naem. Zie name en adem.
Naemachtich, -hafticlm, bnw. Met name bekend.
Naemcondich. Zie n a m e-.
NaQmlike, -loos. Zie name-.
Naen, ene, aen, znw. m. Dwerg; verklw. naginkijn; winterkoninkje.
Naën, zw. ww. intr. Naderen.
Naer, nar, nare(n), bijw. i) Nabij; verre ende
n., dicht bij (met een nv.); nergent naer, bij lange

na niet, op verre na niet; (te) naer gaen, het iem.
lastig maken, met een pers. als ondw.; so naer
spreken, met woorden te na komen, aanranden;
treffen, aantasten, lichaam en geest, met eene zaak
als ondw.; na aan het hart liggen, aan het hart
gaan; hem iet neer nemen, zich iets aantrekken, iets
onaangenaam vinden; dichtbij staande, in rang volgende op; si sin harde naer den edelen biera. 2)
nabij, van tijdsbegrippen. 3) nabij, van verwantschap.
4) na, nauw, nauwkeurig. 5) bijna, op weinig na;
ten naasten bij.

2)

achter ; naast ; na, van volgorde en tijd ; neer

desen, dien; naer (dien) dat, nadat. 3) naar, volgens;
met betrekking tot, ten opzichte van; naer dat, volgens hetgeen. — II. Bijw., ook nare, naren. t)
Voornw. bijw., hiernaer, daernaer, van richting,
volgorde, tijd, overeenkomst. 2) achterna. 3) daarna,
daarachter, achteraan. 4) later, naderhand, vore ende
(ofte, no) naer.
Naer, nar, vergr. trap. i) Naderbij. 2) nader,
meer recht hebbende dan een ander; meer recht
gevende, van brieven.
Naër, vergr. tr. Naderbij, dichterbij.
Naer, bnw. Zie nare.
Naerachtich. Zie neerachtich.
Naerbrnloft, znw. vr. Nabruiloft.
Naerbouwe, -bouw, znw. m. Latere bouw.
Naerde, nardus. Zie n a r d e.
Naerder. Zie n a e r r e.
Naerderen, zw• ww. intr. Naderen.
Naerderhant, bijw. Hetz. als n a d e r h a n t.
Naerderheit 2 -lint, - schap. Zie n a d e r-.
Naerdien, bijw. Daarna; n. dat, voorz. i) Nademaal, naardien. 2) naarmate.
Naerduys, znw. o. Tribune, stellage; ook noor-

deis, nordeis, ordeis.

Naereen, bijw. Achtereen, na elkander.
Naergaen, onr. st. ww. intr. m. d. dat. i) Aan-

grijpen, aantasten, kwellen, van eene aandoening
van het lichaam en het gemoed. 2) kwetsen, krenken.
Naergaen, st. onr. ww. intr. Naloopen, achtervolgen; achternazitten, iem. het vuur aan de schenen
leggen.
Naer angelic, bnw. Toegankelijk.
Naerheit naerede, narede, znw. vr. i) Nauwe
verwantschap. 2) recht van naasting.
Naerhouden, st. ww. tr. Benaderen, zich toe eigenen.
Naerhure, znw. vr. Huur krachtens recht van
naasting.
Naerhurer, -huerre, znw. m. Onderhuurder.
Naercomelinc , -cominelinc, znw. m. Nakomeling, opvolger; hij die in iemands rechten treedt, een
latere rechtverkrijgende; ook nacomer; nacome (limb.).
st. ww. intr. Naderen, nabijkomen,
em. aankomen, zijn intrek bij iem.
komen bij; bijiem.
nemen.
Naercomen, -cdmmen, st. ww. intr. Nakomen,
later komen.
Naercoo , znw. m. Koop krachtens naastingsrecht. — Niereoper.
eIl st. ww. intr. i) In iemands nabij Naerliggen,
heid liggen. 2) i ein. op de hielen zitten; enen met
wraken n., iem. met zijne wraak achtervolgen.
Naerlinc. Hetz. als n a d e r l i n c.
Naerlopen, -maeeh, -maechschap. Zie n a-.
Naermaels. Zie nam a e 1 s.
IN aerinan, znw. m. Tweede man of echtgenoot.
Naernst enz. Zie n e r n s t.
Naerpachter, -pander. Zie n a-.
Naerre , nare, narre, narer, naerder. — I. Bijw.
i) Naderbij, dichter bij, van afstand; n. lijn, met
den gen., nader tot iets zijn, beter of meer recht
tot iets hebben; n. tornen, met den dat., iem te na
komen, overlast aandoen. 2) dichter bij, van tijd. 3)
nader verwant. 4) nader, nauwkeuriger; scherper,
fijner; n. Bien, merken. — II. Bnw. i) Naderbij gelegen, nader; korter, van een weg. 2) nader, van
verwantschapsbetrekkingen. 3) znw., een n., iem. die
meer of beter recht tot iets heeft. 4) nader, nauwkeuriger, dieper; i oe naere gelijcheit ; als znw. o.,
een n., iets dat dieper gaat, moeilijker is.
Naerreheit, naerder-, znw. vr. t) Nadere of
nauwere verwantschap; nauwere betrekking. 2) het
hebben van meer of beter recht tot iets.
Naerrente, znw. vr. Later gevestigde rente.
Naerriden, st. ww. intr. met den dat. Narijden,
achternarijden.

NAERRIEKENDE.

NAGESPRINGEN.

Naerriekende, bnw. Onaangenaam ruikende,

stinkende.

Naerroeyen, zw. ww. intr. met den dat. Ach

-ternaoi.

Naerroepen, st. ww. intr. Naroepen, achterna schreeuwen.
Zie

Naerg.

e r s.
Naersehap , znw. vr. en o. Recht van naasting.
Naerschieten, st. ww. intr. Achternaschieten,
pijlen achterna zenden (met den dat.).
Naersen, zw. ww. intr. (wvla.). Naderen.
Naerseggen, zw. ww. intr. Iets achter iemands
rug zeggen, dat zijne eer raakt.
Naersenden, zw. ww. intr. Achternazenden.
N aers(t)heit, znw. vr. Nabijheid, nauwe ver
-wantschp.
N aersien, st. ww. intr. Achternakij ken ; In. hebben,
iemand, die ontsnapt, kunnen nakijken.
Naarst, overtr. trap. Het dichtst bij, zoo dicht
mogelijk bij ; als znw., de naaste (verwant).
Naerst enz. Zie n e r n s t.
Naersteline, znw. m. Hij die het naast aan iem.
staat; mv., afstammelingen.
Naerterden, -treden, st. ww. intr. Nader treden.
Naerterden, -treden, st. ww. intr. Achterna -

treden.

Naertreeken, zw. en st. ww. -- I. Intr. Nader
trekken, naderbij gaan; met den dat., - naderen; ook:
ergens zijn intrek nemen. — II. Trans. Y) Tot zich
trekken, noodigen. 2) na zich sleepen, meetrekken,
meesleuren. 4) Item (dat.) enen, iet n., zich iemand,
iets aantrekken. 5) aan zich verbinden, gemeene
zaak maken met iem.
zw. ww. intr. en tr. (met den dat.
en acc.). i) Naloopen, achternaloopen, iemand; volgen, iets. 2) iem. zoeken, ook om hem te beweldadigen; zich op iets toeleggen.
Naertwint. Zie n o r t wint.
N aorvaren, st. ww. intr. Achternarijden, rijdende
volgen.
Naervliegen, st. ww. intr. Achternavliegen.
N aervolgelike, bijw. Vervolgens, daarna (i 6de
eeuw).
Naervolgen, zus• ww. intr. i) Volgen, met iem.
meegaan, iem. achternaloopen, uit gunst. of winstbejag; achtervolgen, vervolgen, met vijandelijke
bedoelingen. 2) met eene zaak als ondw., te beurt,
ten deel vallen.
Naervolgende, deelw. bnw. Eerstvolgend; navolgend, onmiddellijk volgend (in een geschrift).
Naerwerpen, st. ww. tr. Achternagooien.
Naerwisen, zw. WW. intr. Nawijzen (met den
vinger).
Naerwissel, znw. m. i) Recht van naasting van
geruild goed. 2) de tot naasting in geval van ruiling
gerechtigde. — Naerwisselen.
Naesgat. Zie n a s e, n a s e g.a t.
neest. -- I. Bnw. i) Naast, naastbijzijnd,
-gelegen. 2) naast, eerstkomend; ook: naastvorig,
- voorafgaand. 3) naast, naastbestaand; het naast aan
iets staande, het meeste recht tot iets hebbende of
het meest tot iets verplicht. 4) wat ons het naast
aan het hart moet liggen, eerst, heiligst; welt tnaeste
gebot ware. -- H. Znw. i) De naaste buurman; de
in rang of verwantschap onmiddellijk op iemand
volgende. — onz., ten naeste(n), te naest, het meest
nabij, zoo na of nauw mogelijk; ten naasten bij, ten
nauwste. 2) van tijd; van naesten, naesten(t), onlangs;
te n -n, welhaast, eerstdaags, eerlang. 3) de naaste
in den bloede, naastbestaande; naaste, in den zin
van het christendom; sin n. (onz.) begeren een iet,
zijn recht van naasting tot iets doen gelden.
Naest neest, naeste, naesten(t), bijw. en voorz.
-- I. Bij w. i) Het dichtst bij; ook: zeer nabij;
(alder)naest siere huut, op het bloote lijf; naast,
nevens; hi sat der vrouwen naest. 2) onlangs, nog
niet lang geleden; eerlang, spoedig, weldra. 3) naast
in den bloede; n. geboren te, door geboorte het

Naertrecken,

Naes,
Naest,
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meeste recht hebbende op. 4) zoo dicht mogelijk bij
(een hoogsten graad). -- II. Als voorz. i) Naast,
nevens. 2) naast, na, van rangorde. 3) onmiddellijk
na, vlak na. 4) naar, volgens.
Naesten, zw. ww. tr. Naasten, krachtens naas

-tingsrechkop.

Naestgelant, bnw. Belendend.
Naestgeseten, bnw. ; als znw., naaste buurman,
grensbewoner.
Naestheit, Naestieheit, znw. vr. Nabijheid.
Naestcomende, bnw. Eerstkomende.
Naestleden , bnw. Laatstleden.
Naestlest, bnw. Voorlaatst.
Naestvolgende, bnw. Het eerst (na een bepaalden tijd) volgende.
Naet, znw. vr. en m. t) Naad, naaisel; naad, de

plaats waar eene wond wordt gehecht; plaats waar
rietbossen op een stroodak aan elkaar worden gehecht. 2) borduursel, borduurwerk; goud- en zilver.
galon, kostbare belegsels.
Zie nat, n a t h e i t.
Nagaan, st. onr. ww. intr. (met den dat.). Onaangenaam aandoen, aangrijpen, aantasten, treffen,
kwellen, van eene aandoening van het lichaam en
het gemoed.
Nagaan, st. onr. ww. intr. (met den dat.). t)
Nagaan, volgen ; navolgen. 2) naloopen, achter
vervolgen. 3) nakomen, uitvoeren ; be--nalope,
trachten.
Nagave, znw. vr. Latere schenking.

Nast, Naetheit.

Nageboren, - gebuur.
Nagedachte, -dochte, znw. o. Het denken over

iets dat voorbij

is.

Nag el, wegel, nacltgel, znw. m. i) Nagel aan het

dierlijk lichaam; . tote op den n., tot in de kleinste
bijzonderheden; verklw. nagelkijn, -ken; symbolische
uitdr. voor een bepaalden graad van verwantschap,
en wel den zevenden. 2) nagel, spijker, pin; verkiw.
nagelkm; hoefnagel; pen, knop, als versiersel; nagel,
duim, om iets op te hangen. 3) nagel, kruidnagel.
4) een gewicht, vooral van wol. 5) eene oogziekte.
vlies op het oog.
Nagelach -gelage, gelaecla, znw. o. Nagerecht.
Nagelaten, nalaten, deelw. Nagelaten (kinder,
goede).
Nagelbont, -bolt, znw. m. „Gepinde" kolf.
Nagelen, ?regelen, naggelen, zw. ww. tr. Nagelen,
vastnagelen. -- N
znw. o. Spijkergat.
Nagelhout znw. o. Hout waarvan nagels, vooral
voor den scheepsbo
uw, gemaakt worden.
Nagelmaeoh, znw. m. Verwant in den zevenden
(of laatsten) graad.
znw.. Een nagel lengte.
Nagelmes, znw. o. Dolkmes, lang mes.
bnw. en znw. Allernaast iem. in
den bloede bestaande; ook.: behoorende tot den kring
der gerechtigden, waarvan de „nagelmaech" de
laatste is, „nagelmaech" of iem. nader in den bloede
bestaande.

Nagel at ,

agelinge.

Nagelmael,
Nagelnaest,

Nagelpoeder, znw. o. Kruidnagelpoeder.

1Íag elsdiep,

bnw. Eene bij verwondingen ge bruikelijke bepaling der maat; ook nagelslanc.
Nagelvast, negel-, bnw. Door een spijker aan

iets verbonden; aert- ende nagelvast.
znw. m. mv. Na verwanten.
znw. m. mv. Volle neven;

Nagemage,
Nageneven,
nichten.

nage-

Nagenoemt, bnw. Hierna volgende of genoemd;

nageschreven.

Nageraumde, -r itymmtde, znw. m. Hij die een

ander

in zijne vlucht volgt.

Nagepens, Peins, znw. o. Hetz. als n a g e-

d a c h t e.
Nageselle, znw. m. Vertrouwd vriend; bondge-

noot.

Nages p ringen, st. ww. intr. Naspringen, sprin-

gende nadoen.

37 6NAEGESTAEN.

NAMPTEREN.

Nagestaen, deelw. bnw. Vast aaneensluitende

(van tanden).

Nageven, st. ww. tr. Later geven, in eene „gift"
Nagevoelen, znw. o. Het nabij gevoelen, van

opvolgen.

iem. of iets.

Nagevolgen, zw. ww. intr. (met den dat.). i)

Najagen, nastreven.

2)

navolgen, nadoen.

Nagewin, znw. o. Later verkregen winst.
Nagevolgenisse, -volchn:sse, znw. vr. Navolging.
Naggelen. Hetz. als n a g e 1 e n.
Nagigeni zw. ww. tr. Tergen, treiteren.
Nagingel, bnw. Kwetsend, beleedigend.
Nahalen, zw. ww. tr. i) Goedmaken, een ver-

zuim.

er bij halen, naderhand halen.
Nahant, znw. vr. - Hij die tijdens het leven van
een ander het recht erlangt om hem op te volgen.
Naheininge, znw. vr. Het deel der afscheiding
van een erf door den eenen buurman te maken nadat de ander met het maken van zijn deel is voor
2)

-gean.

Naheit, znw. vr. i) Nabijheid, van plaats en tijd.

2) naheid, van verwantschap.
Nahouden, st. ww. tr. i) Enen iet n., iem. de
gelegenheid bieden om een goed te lossen of over
te nemen tegen een zekeren prijs. 2) er op na houden.
3) voor Hem. bewaren of reserveeren. 4) nalaten, een
erfgoed.

Nahuweljjc, -kouweljc, znw. o. Tweede huwelijk.
Naïehheit nahioheit, znw. vr. Nabijheid.
Nallen, zw. ww. intr. (met den dat.). Nazitten.
Najaer, znw. o. Jaar van gratie en de daaraan
verbonden voordeelen.
p ac, znw. m.; nacke, m. en vr. Nek; achterhoofd. — Nacbeen.
Nacare, acare, znw. vr. Pauk, keteltrom. — Nacaren , ww.; nacarjjn, znw. m.

haken, naecken, neken, zw. ww. — I. Intr. i)
Naderen, komen bij; over Hem. komen, hem bedreigen; ten deel vallen, voor iem. weggelegd zijn;
zweemen, gelijken op. 2) raken of roeren aan iets.
— II. Onpers. Het nadert, loopt naar, met den dat.
van een tijdsbegrip. — Nagenese, nakinge.
Nakint, znw. o. Kind uit een tweede huwelijk.
Naclage, znw. vr. Na eene uitspraak ingediende
klacht.
Naclappen, zw. ww. intr. Kwaadspreken achter
iemands rug. — Naclappinge.
Nacomellne, znw. m. i) Opvolger, iemands rechtverkrijgende. 2) hij die later dan een ander geboren
is, nakomeling. 3) nakómeling, afstammeling. —
Nacomende, nacomer, nacominc.
Nacomen, st. ww. intr. Nabijkomen, naderen;

opkomen (als uitdaging).
Nacomen, st. ww intr. i) Achterna komen; enen
n., als erfenis ten deel vallen. 2) na Hem. komen,
volgen; iem. opvolgen. Nacominge. 3) iem. nagehouden, van Hem. verteld worden.
Nacomste , -coomste, znw. vr. Nakomelingen.
Naeonterfeiten, zw ww. tr. Nabootsen.
Nacoop , znw. m. Het `iecht om eene aan een
ander verkochte zaak tegen den bedongen verkoopprijs van .den verkooper over te nemen. — Nacoper.
Nac-rasCe, znw. vr. Hoofdkussen.
Naerupen, st.. ww. intr. Achterna kruipen; naar
iem. toe kruipen.
N alangen, zw. ww. intr.; als znw., streven, be-

geerte.

N alant, znw. o. Nabijgelegen of omliggend land.

Nalaten, st. ww.
nalaten, verzuimen.
Naleiden,

-

tr. i) Nalaten, achterlaten. 2)

leeden, zw. ww.

- zeulen, een dier.

intr. Meetrekken,

Nalichts. Zie n a 1 ij c s.

Nalief, znw. o. Eene gift na een koop gegeven;

Naliggen, leggen, zw. ww. intr. met den dat.
Iem. geen rust laten, hem vervolgen.
Nalijfrente, znw. vr. Lijfrente verkocht of gevestigd na een bepaalden tijd.
Naljjcs, nalics, naliv, nalich(t)s, bijw. i) Nabij.
2) bijna. 3) nauwelijks; ook nalike, nalinge, nalincs.
Nalino, znw. m. Een na verwant; hij die het
naastingsrecht heeft. — Nalinesehap ._
Naloeren luyren, zw. ww. intr. ~Heimelijk nagaan of spionne
eren.
Nalopen, st. ww. i.4tr. Naloopen, trachten in te
-

-

-

halen.

Naluchten,

-

lichten,

zw. ww. intr. Bijlichten.

Namaech, znw. m. Een na verwant.
Namaels, -mels, bijw. i) Later, naderhand ; hier
2)

na

den maaltijd, na het eten.

maken; voor een overledene maken (vgl. n a d o e n).
2) namaken, nabootsen.
N alnalen, zw. ww. tr. Na -, afschilderen.
Naman , znw. m. Tweede echtgenoot.
11Í amaninge, znw. vr. Na een bepaalden tijd in gestelde vordering.
Name, naem. Zie adem.
Name, naem, znw. m. en vr. i) Naam; n. ende
toename, met naam en toenaam, nauwkeurig ; bi
name(n), met (raait) name(n) : a) met duidelijke aan
naam. b) met name, bepaaldelijk,-wijzngvade
vooral. c) uitdrukkelijk, in het bijzonder, speciaal.
d) een voor een, afzonderlijk; Bonder n., in het algemeen, onbepaald; in enes n., in Gods namen; in
sduvels namen. 2) persoon, vooral der Drieëenheid
en van Maria ; eene vrouw die men vereert ; als
omschrijving bij de woorden man en vrouwe, waf;
ook mansname, vrouwenname, als samenstelling. 3)
naam, titel; titel, rang. 4) naam, roep, gerucht, faam,
roem; goede, quade n. ende fame; klank; onrecht
heeft soo wreden nuem. 5) stemming, vooral goede,
aangename stemming. 6) inzicht, bedoeling. 7) dynastie, vorstenhuis.
Name, znw. vr. i) Het nemen; het ontvangen,
het krijgen. 2) (oostmnL). het gewelddadig wegnemen of rooven van goed, vooral: van vee van den
vijand, roof, plundering; buit.
-name, znw. m. Nemer, ontvanger, in erfname
(erfgename) en (deelname) deellarve.
Nameester s meaner, znw. m. Hij die na een
ander geneeskundige hulp verleent.
Nameeondich, noem -, ook nameeont, bnw. i)
Met name bekend of genoemd. 2) bij ieder bekend,
beroemd, van een persoon; gedenkwaardig, heuglijk,
van een feestdag.
Nameltjo, naem-, nament-, neme- (oostmnL), bnw.
i) Met name genoemd, boven genoemd. 2) uitdrukkelijk bepaald, duidelijk aangewezen. 3) dien. dach,
dezelfde dag; aen der nemeliker stat.
Namelike naem-, neme -, nement-, bijw. i) Met
name, bij „noe
men ". 2) met name, uitdrukkelijk;
bepaaldelijk; in het bijzonder, speciaal; uitsluitend;
althans, ten minste. 3) namelijk, te weten. 4) op dezelfde wijze, evenzoo. 5) in eigen persoon.
Namelinge, bijw. Vooral, met name.
Nameloos, noem -, bnw. Zonder naam; namelose vinger, de vierde vinger, ringvinger; ook goutvinger.
Namels. Zie namaels.
Namen, zw. ww. tr. Aan iem. of iets een naam
geven, Hem. noemen; den naam van Hem. noemen,
hem aanwijzen.
Namennen, - minnen, zw. ww. intr. Naar Hem.
toe rijden; toeschieten.
N amiddaeh, bijw. en znw. — I. Bij w., ook namiddage, des namiddages. — II. Znw. Namiddag.

Namondelike , naemmond-, namend-, bijw. Met
name, bepaaldelijk, uitdrukkelijk; ook: met name,

eig. naliefgelt (?).

letterlijk; ook namondelinge.

tellen.

bevredigen; ook nam,Ptiseren.

Naliegen, st. ww. intr. Leugens van iem. ver-

-namls.

Namaken, zw. ww. tr. i) Na een bepaalden tijd

Nampteren , zw. ww. tr. Een eischer voorloopig

NATIIAKINGE.

NAMPTISSEMENT.

Namptissement, znw. o. Het geven van onder-

ter voorloopige bevrediging.
Nanacht, znw. vr. De nacht volgende op een
anderen; bep. : het verleenen van herberg aan den
drost c. S. een dag langer dan verplicht was (drent.).
Nanemen , st. ww. intr. i) Zich iem. aantrekken.
2) iets gaan halen. 3) buit maken.
Naneve, znw. m. Eigen neef.
Nanne, znw. vr. Vrouwelijke naamgenoot (ook

pand

-

genanne).
nafile, nakt, aAb, znw. m. z) Vaatwerk waaruit men drinkt, drinkschaal; beker; dienen van den
naj5 e, schenker zijn; waersagers n. es droge, het
broodje van hen die iem. de waarheid durven zeggen is schraal; verklw. nahkijn, kroes, napje, bakje.
2) schaal, schotel, bekken, kom; houten bak; schaal
voor collecteeren, bakje van den bedelaar; in n.
ontfaen, ophalen; ontvangen. 3) vaas, of ook: doos.
Napachter, znw. m. i) Onderhuurder. 2) iem.
die pachter mag zijn krachtens zijn naastingsrecht.
Napaden, zw. ww. intr. (oostmnl.). Nasporen, be-

Nap,

lagen.

Naschrift, znw. vr. en o. Copie, afschrift.

Naschriven, st. ww. tr. i) Afschrijven, naschrij-

ven ; uit iemands mond opteekenen. 2) enen iet n.,
iem. iets (een brief) nazenden.
Nasep naze, znw. vr. en m. i) Neus; si en dencken

niet verder dan herra die naze lane is. 2) neusgat;
snuit van den olifant. 3) punt aan den voorsteven
van een schip. Vgl. nose.
znw. m.. Druppel aan den neus; het
druipen van den neus, verkoudheid.
mes-, znw. o. Neusgat, ook naseloc.
zw. onr. ww. tr. i) Iets ongunstigs
of kwaads van iem. vertellen. 2) navertellen, vermelden ; oververtellen, verklappen.
zw. ww. tr. Achternazenden.

Nasedrop,
Nasegat,
Naseggen,

Nasenden,
Nasenden, zw. ww. tr. Naar iem. (toe)zenden.
Nasetten, zw. ww. intr. Nazetten, vervolgen.
Nasien, st. ww. intr. Kijken naar.
Nasingen, st. ww. — I. Trans. Nazingen. — II.
Intr. Na een ander zingen.
Naslaen, st. ww. -- I. Intr. Nazetten, vervolgen.

Napander, znw. m. Latere beslaglegger.

Napbinder, znw. m. Krammer van vaatwerk. —
Napmaker.
Napelen, zw. ww. intr. Valsch spelen (?).
Naphoeder, znw. m. Schenker.
Naplegen, znw. o. Het uitoefenen.

Nappen, zw. ww. tr. Steken, prikken, bijten.
Naprologe n znw. o. en vr. Narede, slot aan een

tooneelstuk.
Napte, znw. vr. Naphtha, steenolie.
Nar. Zie narre en naer.
Naradieh , r. edich (oostmol.), bnw. i) Slim, listig.
-

— Naradicheit.

arglistig, bedrieglijk.
znw. m. Te late raad.
Narde, naerde, znw. Nardus.
Nare, nier, bnw. i) Nauw, eng. 2) naar, akelig.
Vgl. benaren en naerriekent.
Nare. Zie naer en naerre.
Narede. Zie n a e r h e d e.
Narede, znw. vr. Achterklap, lastertaal.
Narede, znw. vr. Slotwoord, epiloog.
Nareden, zw. ww. intr. Kwaad vertellen van
iemand.
zw. ww. intr. Enen metten armen n.,
de handen uitstrekken naar iemand die vertrekt.
Naren, zw. ww. intr. Naderen.
Naren, narennen. Zie na e r, bijw., n a r i n n e n.
enz. Zie n e r n s t enz.
Narente, znw. vr. Zie n a e r r e n t e.
naerer(e). Zie nare.
znw. vr. Dwaasheid, zotheid.
st. ww. intr. Achternarijden.
- rennen, st. ww. intr. Narennen.
Zie arm, n e r n s t.
zw. ww. intr. Zie n a e r r o e y e n.
zw. ww. intr. Naar toe roeien.
Naroepen, - roden, st. ww. — I. Intr. Naschreeuwen, naroepen ; enen iet n. — II. Trans. Iets hardop
nazeggen.
Naroepen, st. ww. tr. Tot zich roepen, bij zich
laten komen.
znw. vr. Naberouw.
znw. vr. Verhaal.
nar, bnw. Zot, dwaas, onwijs; als znw.,
een zot, een gek; ook: potsenmaker, nar.
nervel-, znw. vr. Middellandsche zee.
naroven. Zie nerwe, nerwen.
znw. Nazareth; Jesus van N.
-sad, znw. m. Nakomeling.
znw. (nederr.) r Doos, kistje.
zw. ww. tr. (nederr.). Bedelen.
Zie n a e r s c h i e t e n.
zw. ww. tr. Achternazenden.
znw. vr. Hetz. als a c h t e rschouwe.
Naschreven. Hetz. als nageschreven.
2)

Naraet,

Nareiken,

Narenst
Narer,
Narheit,
Nariden,
Narinnen,
Narm, narnst.
Naroeyen,
Naroeyen,

Narouwe,
Narracie,
Nam,
Narvelsee,
Narwe,
Nasarene,
Nasate,
Nasch,
Nasohen,
Nasahieten.
Naschicken,
Naschouwe,

— Narreren.
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— II. Trans. Namaken, munten.

Naslaan, st. ww. intr. Naar iem. toerennen, op

iem. inrijden.

Naslotel, znw. m. Nagemaakte sleutel.

Nasmake n -smac, znw. m. Nasmaak; ook: een
aangenaam gevoel na het verrichten eener goede
daad.
st. ww. tr. Achternawerpen.
zw. ww. — I. Intr. Onderzoek doen.
— II. Trans. Aanzoeken, polsen.
Nasporen, zw. ww. tr. Het spoor volgen van,
jacht maken op (een dier); iets op het spoor komen,
ontdekken.
Nasprake, znw. vr. Achterklap, laster.
Naspreken, st. ww. — I. Intr. Kwaad van iem.
spreken; iein. zeggen wat men tegen hem heeft,
hem onder handen nemen; als znw., het onder handen nemen van iemand. — II. Trans. Enen iet n,
iem. iets nazeggen.
Naspringen. Zie n a g e s p r i n g e n.
Zie nachtschade.
naste, ook ast, znw. Droogoven; moutoven,
mouteest.
st. ww. intr. Achterstallig zijn.
Nastel, znw. m. Rijgveter, band of snoer om
iets vast te maken; ook -nestel, nastelinc, nachtelinc.

Nasmiten,
Nasoeken,

Nassehade
.
Nast,
Nastaen,

— Nastel(inc)maker..
Nasthout, znw. o. Takkebos.
Nastrjjt, znw. m. Een op een anderen volgende
strijd.
Naswemen, -sweimen, zw. ww. intr. Naapen.
Nasweren, st. ww. intr. Een volgeed doen; als
eedvolger iets onder Bede bevestigen (trans.).
Nat, nate, naet, bnw. (verb. nv. nate, natte). Nat,

doorweekt, vochtig; met naten ogen, wangen; natie
dijc, een dijk die werkelijk tot waterkeering dient,

door water bespoeld wordt, het tegenovergestelde
van droge dijc ; als znw., hij die nat of doorweekt is.
Nat, znw. o. i) Nattigheid, vochtigheid; water.
2) nat, vloeistof, vooral als drank; verklw. natkf/n.
Natale, natael, znw. m. Geboortedag (van Christus), kerstmis; heiligedag; mv., de drie groote Christelij ke feesten; ook nataeldage.
Natale, znw. vr. Het aanbrengen van rechtsgronden na het uitspreken van het vonnis.
Nate, natie, bijw. Zóó dat iem. nat wordt.
Nater, dial. hetz. als n a d e r e. Adder.

Naterden. Zie natreden.
Natheit, naei-, znw. vr. i) Natheid, vochtigheid.

2)

vocht.

Natie. Zie n a c i e.
Natien, st. ww. intr. Naar iem. toetrekken, op

iem. af komen.

Natimmeringe, znw. vr. Latere herstellingen aan
Natmael. Zie a d m a e 1.
Natmakinge, znw. vr. Bevochtiging.

een gebouw.

37 8NATREDEN.

Natreden , -terden, st. ww. intr. Iemands voet

drukken, hem navolgen.
-stapen
Natrecken, zw. en st. ww. tr. Aan zich trekken
of verbinden; zich meester maken van.
Natsam, bnw. Vochtig, van den grond.
Natschoe, bnw. Natschoen, natte schoenen aanhebbende.
Natte. Zie n a t e en nat.
Natte, znw. vr. Mat.
Natten , zw. ww. tr. Natmaken ; ook netten.
Natticheit, natich-, znw. vr. i) Nattigheid, vochtigheid. 2) vocht.
Naturael, bnw. Door de natuur gevormd of ingegeven, natuurlijk.
Naturaelheit, znw. vr. Taalwetenschap, grammatica.
Nature, natuer, natuere, znw. vr. i) Natuur,
scheppende kracht ; het geschapene. 2) natuurwet,
de in de natuur door God gestelde orde; sonde tegen
n., tegennatuurlijke wellust; der n-n schout betalen,
den tol betalen aan de natuur; natuurlijke zedewet.
3) werking der natuur, de in de natuur en hare
voortbrengselen sluimerende kracht; de behoeften
der menschelijke natuur, voedsel; ontlasting. 4) het
door de natuur aan al het geschapene toebedeelde
wezen; lichaamsgestel; lichaamskracht; temperament;
de menschelijke natuur, de vermenging van geestelijke en zinnelijke behoeften in den mensch; verklw.
natuerkijn, -ken, de zwakke menschelijke natuur. 5)
eigen aard, geaardheid, karakter, aangeboren aard of
aanleg, natuur, van menschen, dieren en dingen. 6)
soort. 7) teelkracht; teelvocht, zaad; teeldeel, vooral
van de vrouw; teling, voortteling; geslachtsdrift;
oorsprong, geboorte. 8) kennis der natuur, o. a. natuurkunde, natuurlijke historie, physiologie; een boek
over natuurwetenschap.
Naturen, natueren, zw. ww. intr. Aarden, een
zekeren aard hebben; aarden naar; genatuurt, gepaard (2).
Naturien, -fin, znw. m. Natuurkenner.
Natuurheft
.. 1 znw. vr. Natuurwetenschap.
Natuurljjc, nature-, natur-, natuyr-, bnw. i)
Op de natuur betrekking hebbende. 2) door de natuur en hare wetten voorgeschreven, natuurlijk; een
natuurlike dach, een dag en nacht, etmaal; n. recht,
natuurrecht. 3) een gevolg zijnde van de werking
der natuur of natuurdrift, natuurlijk. 4) lijflijk,
vleeschelijk, eigen, van kinderen. 5) aangeboren. 6)
ongekunsteld, oprecht, onbevangen, open, rechtschapen; van dieren, edel. 7) vleeschelijk, zinnelijk. 8)
op de voortteling betrekking hebbende; die natuurlike lede, geslachtsdeelen.
Natnnrlijeheit, znw. vr. i) De kennis van al
het geschapene. 2) natuurdrift; instinkt. 3) aangeboren aard, geaardheid. 4) natuurlijk gevoel, menschlievendheid. 5) de zinnelijke natuur. 6) het natuurlijk geslacht; geschiktheid tot voortteling.
Natnurlike, bijw. i) Volgens de natuur, of de
natuurwet, naar den gewonen loop der natuur. 2)
van nature, uit natuurdrift; instinktmatig. 3) van
nature, van aard. 4) door geboorte. 3) naar de natuur, nagemaakt, kunstig. 6) vleeschelijk; n. lijn,
liggen met, lijfsgemeenschap hebben; met betrekking
tot de voortteling.
Nauwe, naeuwe, nouwe, neuwe, bnw. i) Nauw;
eng. 2) benauwd; benauwend, drukkend; beangstigend, naar; ter nauwer noot, als de nood nijpt;
ter nauwer noot kent men sinen vrient; met (ook:
ter?) nauwer noot, met moeite, met de uiterste
krachtsinspanning, nauwelijks. 3) gevaarlijk, hachelijk. 4) nauwkeurig. 5) bekrompen, schriel, karig;
een n. leven, vol ontberingen; te n. doen, te kort
doen; krap, gering, van den wind. 6) beperkt, aan
eene bepaalde grens gebonden, kort. 7) smal; klein,
gering. 8) klein, laag, min, in zedelijken zin. 9)
scherp van verstand, fijn, listig, geslepen, uitgeslapen op iets; nouwe om, tuk op; van zaken, goed
doordacht of berekend. zo) vertrouwd, geheim. i i)

NAVOLGER.
znw. in den superl., dat nauweste, nauste: a) het
grootste gevaar; metten musten, met de grootste
moeite. b) int nauste, zoo nauwkeurig mogelijk;
niet te(n) nausten, niet in alle opzichten; ten musten
niet, in het geheel niet. c) het scherpzinnigste, het
fijnst uitgedachte. d) het diepste geheim.
Nauwe, bijw. i) Nauw, eng, bekrompen ; n. wo nen. 2) gevaarlijk, bedenkelijk; het staet mi n. 3)
slechts in den uitersten nood, met moeite, nauwelijks;
alte n., met de grootste moeite. 4) scherp, gestreng,
bij „bewaken, opsluiten"; uitdrukkelijk, bij ,, verbie
den"; inhalig, schriel. 5) scherp, nauwkeurig; sterk,
scherp, bij werkingen der zinnen ; zorgvuldig; met
ijver, ernstig. 6) karig, bekrompen, op eene sobere
wijze. 7) met list en behendigheid.
lY auwelike naeuw-, bijw. i) Nauw, eng; vaste
ende n. aen hem duwen. 2) nauw, eng, binnen enge
grenzen; bij „binden ". 3) nauwelijks, met (groote)
moeite, met weerzin, niet van harte; ook nauwelijcs
(16de e.). 4) scherp, gestreng. 5) nauwlettend, nauwkeurig; zorgvuldig. 6) kommerlijk.
Nauwen, naeuwen, nouwen, zw. ww. — I. Trans.
Vernauwen, verengen ; versmallen. — II. Intr. z)
Nauwer, enger, smaller worden. 2) benauwd worden
of zijn. 3) opkorten, in kleinen voorraad voorhanden
zijn. — III. Onpers. Het nijpt, het begint er treurig uit te zien, het is of wordt ernst.
Nauwer, houwer, bijw. Hetz. als n i e w e r.
Nergens ; ook nauwerinx.
Nauwheit, nauwe -, znw. vr. i) Nauwheid, engheid; engte. 2) benauwdheid. 3) bekrompenheid,
karigheid, bekrompen omstandigheden. 4) listigheid,
arglistigheid.
Nauwieheit, naeuw-. Hetz. als n a u w h e i t.
Nauwcoop, znw. m. Schaarschte.
Nauwte, znw. vr. Nauwte, engte, nauwheid.
Nauwvondick, nau-, -vundich, bnw. (oostmnl.).
Schrander, scherpzinnig; misschien ook: spitsvondig.

-- Nauwvondicheit.
Navaren, st. ww. intr. i) Te paard volgen. 2)
navolgen.

Navaren, st. ww. intr. Tegen iem. optrekken.
Nave, naef, naf, znw. vr. en m. Naaf.
Naveel, naveil, znw. Een vaartuig.
Nave eer naui-, neffe-, -gaer, -ge;-, znw. m.
Groote timmermansboor. — Navigergat.
lading.
'
znw, vr. Scheepsvracht,
p
g.
Naveide,
Navel, naffel, nafle, znw. m. en vr. i) Navel;

verklw. navelkin. 2) middelpunt.
Navenant , bijw. Naar evenredigheid.
Naverhael, znw. o. Het verhalen eener gelede::
schade.
Navervolgen, zw. ww. tr. Scherp vervolgen.
Navlieten, st. ww. intr. Nazwemmen; ook: na
-volgen.
Navoeren, st. ww. tr. Nadragen.
Navolgelijc, bnw. Niet, nauwe, come n., onnavoigbaa r.
Navolgen, zw. ww. — I. Intr. Met den dat. i;
Volgen, later volgen. 2) na iem. komen, (iem.) ach
nazetten, volgen met een-ternag,lop.3)
vijandelijk oogmerk. 4) in rechte vervolgen; ri. de,
verscher daet. 5) vervolgen, voortzetten. 6) navolgen,
doen als. 7) najagen, trachten te bereiken; ontvangen, verwerven; si selen der ontfermherticheit ii.;
behouden (ook met den acc.). 8) te beurt, ten deel
vallen, met eene zaak als ondw. — II. Trans. )
Navolgen. 2) najagen. 3) nakomen, in beoefening
brengen. 4) ten uitvoer brengen; wrake navolgen.
Navolgende, deelw. bnw. Daarna of daaraan volgende, van tijdsbegrippen; navolgende, in een ge.
schrift
Navolgendelike, bijw. Daarna, naderhand.
Navolgenisse, -volcnnisse, znw. vr. i) Het volgen op iets. 2) volgzaamheid, dienstvaardigheid.
Navolger, znw. m. i) Nakomeling. 2) opvolger.
3) navolger, aanhanger. 4) vervolger. — vr. navol
-gestr,volch.
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Navolgich, bnw. ; n. sijn, met den dat., nakomen,
in beoefening brengen.
Navolginge, znw. vr. i) Navolging, het drukken
van iemands voetstappen, eig. en overdr. 2) vervolging, ook : in rechte.
Navont, navonts, navont, -ent, -ens, bijw. In
den avond, 's avonds.
Navorder, znw. m. Opvolger, nakomeling.
Narrient, znw. m. Intiem vriend.
Nawake, -waecke, znw. vr. Het latere deel van
den nacht, de derde en vierde nachtwake.
Nawaker, znw. m. Hij die in den nanacht de
ronde doet.
Nawanderen, zw. ww. intr. (met den dat.). Ach
-ternalop.
N awaren, zw. ww. intr. Beloeren, bespieden
(oostmnl.).
Naweide, znw. vr. Het beweiden van land na
den hooibouw ; het recht tot naweide.
Nawerken, zw. onr. ww. intr. Nawerken, later
werken.
Nawijf, znw. o. Tweede vrouw.
Nawisen, zw. ww. intr. Met den vinger nawijzen
(als uiting van bewondering of hulde).
Nawroege, -wroge, znw. vr. Klacht na het uitspreken van een vonnis.
Nawroegen, zw. ww. intr. met den dat. i) Iem.
beschuldigen of kwaad van iem. spreken achter zijn
rug. 2) eene klacht tegen iem. inbrengen na de uitspraak van een vonnis.
Ne , bijw. en voegw. — I. Bijw. van ontkenning.
Bij niet e. a. ontkennende woorden. Ne uitgelaten
vooral in vraagzinnen, bij korte antwoorden, bij
weten; in doe, inne weet; ook in zinnen met meer;
dat lii neer op stont; ook bij (ne)geen en (ne)bore;
ne willen, willen van niet; noch; het staat bij woorden met eene ontkennende kracht, bij mnaer, cume,
nauwe, nauwelike, Belden. — II. Voegw. Ne dient
ter verbinding van een bijzin aan een ontkennenden
hoofdzin, of; ook dit ne wordt weggelaten; vaak
moet het worden weergegeven door „maar" met
nevenschikkend zinsverband.
-ne, enclitisch vnw. van den acc. sing.; ook van
den dat., doe sloech hive enen groten slach; soms
ook voor het wederkeerig vnw.
Nebbe, neb, nyb, znw. vr. en m. Snavel.
Nebore, nebor. Zie b
echt, znw. Hetz. als e c h t. Huwelijk.
-node, -nedinne, uitgangen ter vorming van
vrouwelijke waardigheids- en verwantschapsnamen.
Nedene, neden, bijw. 1) Naar beneden. 2) beneden.
Neder, Tzeider, ned(e)re, bijw. en voorz. — I.
Bijw. i) Naar beneden, naar onder; si vielen n. ter
erden; stroomaf; van boven n.; op ende n., naar
boven en beneden, op en neer; aan alle kanten,
overal; in alle opzichten, geheel en al; altijd door,
steeds; van oh ende van n., van het begin tot het
einde; oh of n., in eenig opzicht; of' noch n., in het
geheel niet; te, ter n., naar beneden, naar den
grond; daerneder, ter neder (z. ald.). 2) beneden,
op of bij den grond; hierneder, hier beneden; hier
op aarde; enen ter n. Bien, op den grond zien liggen; dat of' (dat) n., het onderste boven. 3) laag,
van plaats en rangorde. 4) van tijd, in de toekomst,
in het vervolg. — 1I. Voorz. Beneden, onder, van
plaats, tijd en rangorde.
Neder, bnw. en bijw. — I. Bnw. i) Laag, laag
gelegen, aardsch; in den superl., onderste; binnenste; diepste; ook als znw., dat nederste. 2) laag bij
den grond, laag gebouwd; naar den grond gekeerd,
voorovergebogen. 3) laag, gering, onaanzienlijk ; ook
als znw. 4) laag, van rangorde; superl., laagst, minst.
5) zwak, gering, onbeduidend. 6) gering in eigen
oog, nederig, ootmoedig. 7) laag, van prijzen. 8)
laag, diep, van toon. — II. Bijw. i) Van geringen
stand. 2) nederig.
Nederbaliu, znw. m. Baljuw van lageren rang.
Nederbane, znw. vr. Lagere rechtbank.

Nederbeten , -beeten, zw. ww. — I. Trans. i) *Een
jachtvogel op zijne prooi doen nederdalen. 2) iem. van
een voetstuk doen afdalen, vernederen. — II. Intr.
i) Afstijgen van paard of wagen. 2) neerdalen; neerschieten op zijne prooi (van jachtvogels) ; nederdalen
uit den hemel (van Christus) ; afstand doen van eene
kroon (afdalen van een troon).
Nederbevellen, zw. ww. tr. Neervellen.
Nederbogen, zw• ww. -- I. Trans. Neerbuigen.
— II. Wederk. Zich neerbuigen, eigenlijk en overdr. ;
deelw. nedesgeboocht, nederig, deemoedig, ootmoedig.
— III.
Intr. Hetz. als wederk.
Nederbocken, zw. ww. intr. Bukken; in een gebogen houding op de knieën liggen.
Nederbreken, st. ww. tr. Afbreken, slechten.
Nederbringen, - brengen, zw. onr. ww. tr. Naar
beneden brengen, naar eene lager gelegen plaats
brengen, stroom afwaarts brengen , uit den hemel
op aarde brengen (Christus).
Nederbngen, z v. ww. intr. — Nederbuginge,
deemoed.
Nederdael, znw. m. ; sinen n. maken, neerdalen.
Nederdalen, zw. ww. — I. Intr. i) Neer-, afdalen ; van de zon, ter kim neigen, dalen. 2) afstammen. — II. Trans. i) Naar beneden brengen. 2)
doen dalen ; wederk.: a) zich vernederen of vergooien.
b) afdalen tot iem. die lager is in stand. — Neder-
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dalinge.
Nederdingen zw. ww. tr. De rechtszitting, ook:

de rechtsoefening, schorsen ; de zitting sluiten. —

Nederdinginge.
Nederdoen, st. onr. ww. tr. Naar beneden halen,
iets ; vernederen ; onderwerpen, iemand.
Nederdragen, zw. ww. — I. Trans. i) Naar
be3eden brengen of halen ; dat sere n., vellen, richten ; dat hovel n., neerslaan. 2) iem. naar beneden
brengen, voeren naar eene lager gelegen of diepe
plaats; neerwerpen, vooral: van het paard. — II.
Intr. Neerkomen.
Nederdriven, st. ww. -- I. Trans. Naar beneden drijven of jagen. — II. Intr. Op iets drukken,
naar beneden gaan.
Nederdropen, zw. ww. tr. Neder doen druppe.
len, naar beneden doen vloeien.
Nederdrueken, zes. ww. tr. Neerdrukken; deelw.,
nedergedruct, neerslachtig, mismoedig.

Nederdrupen, -daken.
Nedere, znw. vr. Laag gelegen streek, laagte.
Nederen, nideren (limb.), zes. ww. — I. Trans.

i) Verlagen, eig. lager maken, naar beneden halen.
verlagen, in aanzien enz. doen verminderen; fnui-

2)

ken, vernederen.

3) klein maken in eigen oog, ver -

ootmoedigen. 4) zedelijk verlagen. 5) verlagen, een
prijs; eene som, verminderen. 6) verlagen, een toon.
— H. Wederk. i) Zich vernederen. 2) zich verootmoedigen. 3) zich vergooien. -- III. Intr. i) Laag
of lager worden; een lagen (lageren) stand innemen.
2) minder worden in rang, aanzien enz. 3) zich
vernederen. 4) lager worden, verminderen, van een
prijs enz.
Nederende, - einde, znw. o. Lager einde.
Nedergaen, st. onr. ww. intr. i) Naar beneden
gaan, afdalen, ook zedelijk; stroomafwaarts gaan;
ter e>rden n., op den grond vallen; dalen; ondergaan,
van een hemellichaam; afdruipen, van bloed. 2) afdalen, verminderen in macht, aanzien enz. 3) ver minderen, kleiner worden. 4) zich vernederen.
Nedergane, znw. m. i) Het afdalen, naar beneden gaan; het naar beneden stroomen; het dalen
of ondergaan van een hemellichaam. 2) zelfvernedering, verootmoediging. 3) plaats waar men afdaalt,
helling.
Nedergebringen. Hetz. als n e d e r b r i n g e n.
Nedergebreken. Hetz. als n e d e r b r e k e n.
Nedergedalen. Hetz. als n e d e r d a 1 e n.
Nedergedrucket. Zie nederdrucken.
Nedergeleggen. Hetz. als neder Z e g g e n.
Nedergereehte. Hetz. als n e d e r b a n c.
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Nedergesitten . Hetz. als n e d e r s i t t e n.
Nedergeslagen, deelw. bnw. i) In eerre deemoedige houding, voorover op de knieën liggende.
2) terneergeslagen, deemoedig.
Nedergesteken, deelw. bnw. Geruïneerd
(oostmnl).
Vedergevallen . Hetz. als n e d e r v a l l e n.

Nedergeven, st. ww. wederk. Zich onderwerpen.
Nedergewerpen . Hetz. als n e d e r w e r p e n.
Nedergieten, st. ww. — I. Intr. Neerstroomen,

- gutsen. — II. Trans. Uitgieten.
Nedergliden, st. ww. intr. Naar beneden glijden, langzaam naar beneden vallen.

Nederhalen, - hangen.
Nederheemraet , znw. m. ; mv. De ambtelijke

of dorpsheemraden in Rijnland.
Nederheit, znw. vr. i) Laagte, het laag gelegen
of geplaatst zijn; eene laagte; het aardsche tranendal. 2) laagheid, geringheid, onbeduidendheid. 3)
laagheid van stand ; vernedering, ook : zelfvernede ring. 4) ootmoed, nederigheid. 5) laagheid of het
laag staan in zedelijken zin; tekortkomingen; eene
lage daad of laagheid.
Nederhelden, - hellen, zw. ww. — I. Intr. Afhellen; als znw., glooiing, helling. — II. Trans.
Neerbuigen, neigen. — III. Wederk. Buigen, bukken, neerknielen.
Nederheldieh, bnw. Afhellend, glooiend.
Nederhelfte, - helft, znw. vr. Onderhelft; het
lager gelegen deel.
Nederhelpen, st. ww. tr.; op ende n., ophelpen
en neerleggen, oppassen, een zieke.
Nederhof, znw. o. en m. Het bij een kasteel
behoorend erf met de daarop staande bijgebouwen;
hetz. als fra. „bassecour".
Nederhorten , -hurten, zw. ww. tr. Neerstorten,
door een stoot of steek van het paard werpen.
Nederhouden, -holden (oostmnl.), st. ww. tr. i)
Neerhouden, neerdrukken. 2) omlaag houden, in
zedelijken zin.
Nederhouwen, -houden, st. ww. tr. Neerhouwen, - hakken.
Nederhuken, - kuiken, st. ww. intr. Neerhurken.

Nederhnns . Hetz. als n e d e r ho f.
Nederinge, znw. vr. i) Eene laagte, moerassig
land. 2) vernedering, verlaging van iemands roem,

eer, enz., achteruitgang. 3) nederigheid, ootmoed.
Nederkeer, znw. m. Het toegeven an de zinnelijke natuur.
Nederkeren, zw. ww. — I. Wederk. Zich naar
beneden wenden, zich wenden tot het zedelijk lagere,
toegeven aan de zinnen. — H. Intr. Hetzelfde.
Nedereleet, -cleit, znw. o. Bedekking van het
benedenlijf, broek.
Nederclimmen, - clemmen, st. ww. intr. Af- , nederdalen, afstijgen. — Nederelimminge .
Nederenieën, - 2nielen, zw. ww. intr.
Nedercomen, st. ww. intr. i) Afstijgen, afdalen;
afzakken, eene rivier, gaan naar eene geographisch lagere plaats. 2) op den grond vallen; zich
op de knieën werpen; van eene zaak, naar beneden
gehaald worden.

Nedererommen, zw. ww. — I. Trans. Neer-

buigen. -- H. Intr. Zich neerbuigen, bukken.
Nederlage, znw. vr. i) Manslag. 2) nederlaag,
slachting. 3) schade, nadeel, of ook: schade aan gebouwen toegebracht.
Nederlant, znw. o. i) Laag of aan zee gelegen
land. 2) het land aan den Nederrijn; Nedersaksen,
-duitschland, — Nederlantseh, Nederduitsch.
Nederlaten, st. ww. tr. Naar beneden laten,
laten (af )dalen.
Nederleggen, zw ww. tr. i) Neerleggen; in
de laagte of naar beneden brengen; iets dat over
eind staat op den grond leggen; eene blijde, uit
elkaar nemen. 2) neerleggen op eene bepaalde plaats;
dat hovel n., gaan slapen; sterven. 3) neerleggen,
afleggen, wapenen b. v. 4) neervellen, neerleggen,
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iemand; iem met redeneeringen of bewijsgronden
doodslaan; iets slechten, afbreken. 5) afzien van,
staken, ophouden met; die tale n., ; laten varen, Iaten loopen; dat recht n., de rechtsoefening schorsen,
de terechtzitting sluiten. 6) van kracht berooven,
een einde aan iets maken, iets vernietigen; eindigen,
opheffen; arschaffen, intrekken, een voorschrift; beslechten, beëindigen, een twist; verhinderen, verhoeden. 7) te boek stellen, beschrijven.
Nederle',^ ge, znw. vr. Het knielen.
Nederleiden zw. ww. tr. Naar beneden brengen.
N ederliden st. ww. intr. Zinken, dalen; zakken.
Nederliggen , - leggen, st. ww. intr. i) Nederliggen, ook : op het ziekbed ; gaan nederliggen, ziek
worden. 2) overwonnen zijn, het onderspit delven;
zijne zaak verliezen; achteruitgaan, zedelijk; met
eene zaak als ondw., geslecht worden ; te niet gaan,
bezwijken. 3) geschorst worden, van het recht. 4)
des n. met enen, met iem. overhoop liggen.
Nederljjf, znw. o. Onderlijf.
Nederloop, znw. m. Het afstroomen of afvloeien
van water.
Nederlopen, st. , ww. intr. i) Naar beneden loopen, stroomen, vloeien. 2) afglijden.
Nedermeester, znw. m. Ondermeester. ; vr. ne.
dermeesterse.
Nedermoedicheit, znw. vr. Kleinmoedigheid.
Nederneigen, zw. ww. — I. Trans. Neerbuigen,
doen overhellen ; naar beneden houden, neigen (de
ooren). — II. Intr. Zich neerbuigen, neerzinken; ook:
zich buigen voor een meerdere.
Nedernigen, st. en zw. ww. intr. Zich neer buigen, ook : voor een meerdere.

Nedernieken, zw. ww. intr. Bukken.
Nedernisse, znw. vr. Verlaging van een prijs.
Nedernoene, znw. vr. De late namiddag.
Nederporte, znw. vr. Of: onderdeur, óf : kleine

deur in eene groote, wiket.

Nederregenen, zw. ww. met een Oden fly.; doet

dus keselen, reinde neder, toen het kiezels regende.
Nederreisen, zw ww. tr. Naar eene lager ge-

legen plaats reizen of trekken.
Nederriden , st. ww. — I. Intr. Naar beneden
rijden. — II. Trans. Iem. omverrijden.
Nederrinnen, st. ww. intr. Naar beneden loopen,
vloeien, stroomen.
Nederrisen, st. ww. intr. Nedervallen, naar de
laagte gaan.
Nederrlt, znw. m. Mv. nederrede. Plaats waar
men naar beneden kan rijden.
Nederrusten, zw. ww. intr. Zich te slapen leggen.
Nedersehampelen, zw. ww. intr. Afschampelen,
langs iets afglijden.
Nedersehieten, st. ww. — I. Intr. Neerschieten,
zich snel naar beneden storten. — II. Trans. i)
Neerwerpen, met kracht of snelheid naar de laagte
brengen. 2) door schieten neerwerpen, muren.
Nederschieken , zw. ww. wederk. Zich neervlijen; ook: zich ergens neerzetten, vestigen.
Nedersehole , znw. vr. Lagere school.
Nederschrinkelen, zw. ww. tr. Op den grond
werpen door iem. een been te lichten.
Nedersenden, - linden, zw. en st. ww. tr. i)
Naar beneden, ook: naar de aarde, zenden. — Ne dersendinge . 2) in de laagte houden, deemoedig
stemmen.
N edersetten, zw. ww. tr. i) Neerzetten, ergens
zetten. 2) verlagen in rang; in waarde verminderen,
de munt. 3) iem. deemoedig stemmen; ook: tot bedaren, tot rust brengen. 4) afzetten, uit een ambt.

— Nedersettinge.
Nederside, znw. vr. De lage zijde.
Nedersien, st. ww. intr. Naar beneden kijken,

de oogen neerslaan.
Nedersigen, st. ww. intr. Neerzijgen, uitgeput
neerzinken.
Nedersinken, - senken, st. ww. — I. Intr. I)
Neerzinken, naar de diepte zinken; van een hemel-
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lichaam, dalen. 2) afnemen, verminderen. -- II.
Trans. Doen nederdalen ; sine siele in die helle n.
— III. Wederk. Zich neerbuigen.
en, st. ww. intr. Neersijpelen.
NedersitteII st. ww. intr. i) Neerzitten, ergens
n. 2) perfectief : a) zich neerzetten.
rustig gezeten zij
b) omvervallen. c) gaan liggen, bedaren, van hartstochten.
Nederslaeh, znw. m. i) Het neerslaan van het
hoofd. 2) doodslag; slachting.
Nederslacht, znw. m. i) Hetzelfde als n e d e.rs 1 a c-h, 2). 2) daling van een prijs.
Nederslachtich, bnw. Terneergeslagen.
Nederslaen, st. ww. — I. Trans. i) Neerslaan,
neervellen ; doodslaan, dooden, verslaan, een vijand.
2) platslaan. 3) naar beneden richten, in de laagte
houden, een voorwerp, het hoofd, de oogen. 4) iem.
deemoedig stemmen, neerslachtig maken; deelw.
nedergeslagen, in eene deemoedige houding neder liggende of knielende. — II. Wederk. i) Zich legeren ; zich ergens nederzetten of vestigen. 2) zich
verootmoedigen ; deelw., ootmoedig, nederig. — III.
Intr. i) Neerslaan, met kracht op den grond neerkomen; nederzijgen;; ook : neerslaan, van rook. 2)
reiken tot een lager punt, nederhangen, af hangen.
3) hetz. als wederk., i).
Nedersliten, st. ww. tr. Verwoesten, vernielen.
Nedersnoffelen, zw. ww. intr. Door struikelen
nedervallen.
Nederspringen, st. ww. intr. Naar beneden
spnngen.
Nederstaen, st. ww. intr. Van het paard stijgen.
Nederstal, znw. m. Eene lager gelegen staan
-plats.
Nederstam, znw. m. Het onderste deel van een
boomstam.
Nederstat, znw. vr. i) Eene lager gelegen plaats;
een lagere rang. 2) benedenstad.
Nedersteken, st. ww. tr. i) Neersteken. 2) neerstooten, neerwerpen; -omverwerpen, -stooten, op den
grond werpen. 3) ontzetten, uit een ambt. 4) eene
waar, op een lageren prijs brengen.
Nederstellen, zw. ww. — I. Trans. Neerzetten.
— II. Wederk. Zich neerzetten, gaan zitten of liggen.
Nederstieren, zw. ww. tr. Van het paard werpen.
Nederstigen, st. ww. intr. r) Afdalen, afstijgen;
nederdalen uit den hemel. 2) afstammen. —
; ook: het dalen der stem.
-stig1ne

Vedersi

Neder

Nederstorten,

-slur/en, -stourten, zw. ww. — I.

Intr. i) Neerstorten, ineenzakken. 2) naar beneden
vallen; uitgestort of uitgegoten worden. — II. Trans.
Naar beneden werpen, in het water gooien.
Nederstoten, zw. ww. tr. Naar beneden stooten.
Nederstrecken, -stricken, zw. ww. — I. Intr.
Zich uitstrekken naar beneden. — II. Trans. Zich
neerstrekken, zich neervlijen of -leggen; deelw.,
nedergestrect, lang uit of plat op den grond liggende.
Nederstriken, -stricken, zw. ww. tr. Neerstrijken, doen neervallen; van een zeil, strijken.
Nederstrukelen. Hetz als n e de r s no f f e 1 e n.
Nederstuken, zw. ww. tr. Neerstooten.
Nedersturten. Zie n e d e r s t o r t e n.
Nedertant, znw. m. Ondertand.
Nederterden, - treden, st. ww. tr. i) Neertrappen.
2) vertrappen, onder den voet treden, in het stof
treden ; beneden zich achten.
Nedertien, st. ww. — I. Trans. i) Naar beneden trekken; wegvoeren naar eene lager gelegene
plaats. 2) iem. tot zijn mindere maken, hem onderwerpen. — II. Intr. Naar eene lager gelegene plaats
reizen of trekken.
Nedertillen, zw. ww. tr. Neerdrukken, naar beneden duwen.
Nedertreden. Zie n e d e r t e r d e n.
Nedertreeken, -trucken, zw. ww. — I. Trans.
i) Naar beneden of naar de laagte trekken; ook:
zedelijk; in de diepte, ook: der hel, terecht doen
komen. 2) in de laagte houden; maken dat iem. niet

kan opklimmen of vooruit komen ; van eene zaak,
den bloei belemmeren. 2) onderwerpen, ten onder
brengea ; dooden. -- II. Intr. Wegtrekken, weggaan
(eig. naar eene lager gelegene plaats).
Nedertrecsel , znw. o. Iets waardoor iemand in
de laagte gehouden wordt, belemmering of beletsel
voor zedelijke volmaking.
Nedertracken. Zie nedertrecken.
Nedertugen, zw. ww. tr. Door een getuigenis
ontzenuwen.
zw., ww. intr.
Nedertumelen, ook Neertuimelen, van zijn paard vallen.
Nederval, nedder- (oostmail.), - valle, znw. m. i)
Van levende wezens, het nedervallen, val; van
water, val, het neerdruppelen; ook : het recht op de
strook gronds naast of voor een huis, die door de
goot wordt gedekt, tot omvaar het regenwater uit de
goot nedervalt of nederdrupt; van takken, het afvallen ; van gebouwen, bouwval. 2) dood, uiteinde;
het verslagen worden, doodslag.
Nedervallen, st. ww. intr. i) Neervallen, naar
beneden vallen ; ook : op den grond vallen. 2) nederknielen, zich op den grond werpen; nederbukken;
van het paard stijgen; gaan zitten, zich neervlijen.
3) vervallen ; van een mensch, achteruitgaan; van
een bouwwerk, in puin vallen, geheel of gedeeltelijk instorten. 4) sterven, omkomen. 5) ophouden,
bedaren; een einde nemen.
Nedervallich, -vet/ic/i, bnw. i) Tot vallen neigende, op het vallen staande ; dreigende ineen te
zakken, van uitputting; geneigd tot het kwaad. 2)
eene rechtszaak verliezende, te kort schietende in
zijne bewijsvoering.
Nedervallinge , znw. vr. i) Het vervallen van
een bouwwerk; puinhoopen. 2.) verval, achteruitgang.
Nedervaren , st. ww. intr. — I. Van varen,
„gaan". i) Naar beneden, de laagte, de diepte gaan;
ter helle nederdalen (ook van Christus). 2) weggaan
(eig. naar eene lager gelegene plaats), een tocht
doen. — II. Van varen, „varen". Afvaren, eene
rivier.
Nedervellen, zw. ww. — I. Trans. i) Doen
neervallen, neervellen; laten vallen, naar beneden
doen- vallen, werpen, halen; laten zakken, inhalen,
vleugels; een gebouw, neerhalen, omverhalen. 2)
dood doen neervallen, dooden. 3) vernietigen, te niet
doen. — II. Wederk. Zich neerzetten of vestigen.
Nedervenster, -veins/er, znw. vr. Benedenraam.
Nederversinken, st. ww. intr. Wegzinken in
eene diepte.
Nederverwerpen, st. ww. tr. Nederwerpen.
Nederviselen , zw. ww. tr. (Een dak van een
hooiberg) doen dalen; het tegengestelde van ojviselen.

temen,

Nedervliegen, - vlieten, -vloeyen.
Nedervloten, zw. ww. intr. Afdrijven, in eene

rivier.

Nedervoeren, zw. ww. tr. Neerwerpen, op den

grond werpen.

Nedervouden, zw. ww. tr. Vereffenen, in orde
brengen, een geschil.
Nederwaeyen, zw. ww. intr. Door den wind
afgeworpen worden.
Nederwaert, -vert, - waerts, -waerde, bijw. i)
Naar beneden, omlaag, nederwaarts; afwaarts, naar
eene lager gelegene plaats; naar beneden, van rangorde. 2) beneden, aan de onderzijde, van onderen;
ook euphem.: ten opzichte van de geslachtsdoelen.
Nederwegen, st. ww. tr. i) In gewicht overtreffen. 2) neerdrukken.
Nederwentelen, zw. ww. tr. Naar beneden
rollen.
Nederwerpen, -war.pen, -worjben, st. ww. --- I.
Trans. A. Met den acc. der zaak. i) Naar beneden
werpen, op den grond gooien. 2) afbreken, neerhalen. 3) te niet doen, vernietigen. — B. Met den
acc. van den persoon. i) Op den grond werpen. 2)
vernederen. 3) onderwerpen, overwinnen; dooden.
— II. Wederk. :) Zich nederwerpen, zich op den

NEMMEE.

NEDERWORPEN.

3 8a
grond werpen.

2)

nederknielen, zich verootmoedigen.

— Nederwerpinge.
Nederworpen, deelw. bnw. Deemoedig, nederig,

onderworpen ; geduldig.
-nedinne. Zie -n e d e.
Neef. Zie n e v e.
Neen, nee, bijw. Neen; verbonden met een volgend vnw., neen ic, negi, neent, neens, nees; met
niet versterkt ; volstrekt niet ; ofte neen, zoo niet, of
anders, in het tegenovergestelde geval; twelc neen,
hetgeen het geval niet was.
Neen, onb. vnw. (friesch, oostmnl.). Geen.
Neer, znw. vr. De tegenstroom die in omgekeerde
richting van den stroom langs den wal loopt, waardoor draaikolken ontstaan kunnen.
Neerachtieh ster-, bnw. i) Werkzaam, ijverig;
ep. 2) met eene zaak als ondw.,
naarstig in zijn bero
winstgevend.
Neerenst. Zie n e r n s t.
Neerloos, bnw. Zonder middel om aan den kost
te komen, werkloos.
Neers. Hetz. als e r s.
Neerst enz. Zie n e r n s t.
Neesachtich, bnw. Een grooten neus hebbende.
Neest. Zie n a e s t.
Neet, nets, nette, znw. vr. Luizenei, neet; verklw.

— Neetachtich.
Neffeger. Zie n a v e g a e r.
Neffen, Neffens, voorz. Hetz. als n e v e n,

iieet/ijn.

nevens.

Negeen, -gein, -gien, engeen, egeen, geen, gein,

onbep. vnw. — I. Bijv. Geen, geen enkel. — II. Zelfst.
Geen, niemand; onz., niets ; gheen beter, niets beters;
een noch g., niets hoegenaamd
Negeenrehande, vegere -, geenr-, -rande, onverb.
bnw. en soortgetal. Geenerlei, volstrekt geene. —

Ne eenreconne, -bye, -slachte i -tiere.
Negeenssins, engeens-, bijw. Op geenerlei wijs,
in het geheel niet. — Negeenrewijs.
Negeentjjt, bijw. Te geener tijd.
Nagel, Negelen. Zie nagel, nagelen.
Negelentier. Hetz. als e g e 1 e n t i e r.
Negen, negene, telw. Negen; dial, ook noegen. --Negenste, -de, Negenderleye, negenre-, -hande ;
negenhonder maa
Negenboete znw? vr. Negenvoudige boete.
e,geenent-, bijw. Van geenen kant,
Negenenthalv
van geen enkele zijde.

Negenmannekjjn, -menken, znw. o. Naam van
eene kleine zilveren munt.
Negenoge, znw. Lamprei, prik.
Negenoge, znw. Negenoog, bloedvin.
Negenoget, bnw. Met negen oogen, wien niets
ontgaat.
Negenschat, znw. m. Negenvoud, van boeten.
Negenstucke, -slicke, znw. vr. Een bepaald figuur.
Negenstucken, -sticken, zw. ww. intr. Een spel,
hetz. als m a r e l l e n.
Ne-entieh, inegentich, telw. Negentig. — Negentichete -meel.
Negentien-tienste, -tienvont, -Werf.
Negenvont, -valt; -voudich, -veldich ; - werven.
Negers -. Zie negeenre-.
Negeren, -eeren, zw. ww. tr. Ontkennen, loo-

chenen.

Negerins. Hetz. als n i e g eren.
Negest (oostmnl.). Hetz. als n a e s t.
Neger. Hetz. als n a v e g a e r.
Negiemant, onb. vnw. Hetz. als g i e m a n t.
Niemand.

Neyen. Zie n a e y e n.
Neyen zw. ww. intr. Hinniken.
Nelgefjjc , neichljc, bnw. i) Geneigd. 2) gemakkelijk te leiden, ook: te verleiden. — Neigeljjcheit.
Neigen, negen, zw. ww. — I. Trans. i) Neer..

buigen, neigen; neerleggen, doen rusten, het hoofd.

in eene zekere stemming brengen. — II. Wederk.
i) Zich buigen, bukken. 2) overhellen tot, zich toeleggen op; zich overgeven aan, zich verdiepen in
de beschouwing van. — III. Intr. i) Neigen, naar
omlaag gaan, van het hoofd ; zich buigen, buigen,
bukken; met den dat., voor iemand buigen, nijgen;
zich verootmoedigen; van den dag, dalen. 2) Hetz.
als wederk., 2).
Neigen, nei gerinc. Zie negen, n i e g e r i n c.
Noiget , deelw. bnw. Gebogen, van het hoofd.
Neigieh, bnw. Overhellende, gebogen.
Neiginge, znw. vr. i) Neiging, overhellende
neiging. 2) toeneiging, genegenheid; liefde tot God.
Nec, neobeen. Zie necke, nacbeen.
Neken. Zie n a k e n.
Necks, nec, znw. m. en vr. Nek, het achterste
deel van den hals. — Necrieme.
Necker. Zie nicker.
Nemare, -maer, voegw. en bijw. — I. Voegw.
Maar, doch ; ne maer dat, ware het niet dat, indien
niet. — II. Bij w. Maar, slechts.
Nember, -meer. Zie n e m m e r, -m e e r.
Nemee, nemelij c. Zie n e m m e e, n a m e i ij c.
Nemen, st. ww. — I. Trans. i) Nemen, aanvatten, grijpen ; tot zich nemen, nemen om er het eene
of andere gebruik van te maken ; sj4ise n., voedsel
gebruiken. 2) nemen krachtens zijn recht, zich iets
toeëigenen, aan zich trekken; in beslag nemen; ook
n. te sinen wille ; innen; koopen. 3) nemen, vatten;
enen om din hals n.; nemen met geweld, vijandelijk aangrijpen, beetpakken; met crackle n., gevaen
n. ; bestoken ; een ors netten sporen n. ; zich meester maken van iets; stelen, rooven. 4) ten huwelijk
nemen, trouwen. 5) kiezen. 6) in verschillende uitdrukkingen met meer of minder sterk gevoelde
kracht der oorspronkelijke beteekenis; in siere hoe2)

den n., gemac n., die ewige ruste n., herberge n., sinen
weck n., e.a. — goons; ware n. (acht geven); hoede,
toesicht n. (toezicht houden) ; raet n. (beraadslagen);
val n., vallen; begin n., ende n., beginnen, eindigen.
7) krijgen, ontvangen, met eene welkome zaak, loon,
erve, raet, helbe, orlof n.; met eene ongewenschte
zaak, een evel, loet, schade, sconfelture, den doof n.;
geven ende n., slage (dat ook wordt weggelaten);
recht geven ende n., zich aan de uitspraak van het
recht onderwerpen; beternesse geven ende n., een
aangeboden eisch van schadevergoeding aannemen.
8) afnemen, ontnemen, benemen. 9) benemen, verhinderen. so) aannemen, niet weigeren; te danke,
in danke (danc) n., gaarne of met welgevallen aannemen; aannemen, aanvaarden, aangaan; beginnen;
op zich nemen; voor lief nemen, tevreden zijn met;
verhooren, eene bede; aannemen, onderstellen, het
er voor houden. ii) eene verklaring of bewering op
zich nemen, er voor instaan; ic neme obi mimen eet,
mine trouwe. 12) iets op eene bepaalde wijze opnemen, over iets gestemd zijn; wel, qualike, evele
n.; in goede, arge n. 1 3) bepalen, beramen, vaststellen; enen f'rys, enen vrede n., een vrede bepalen, ook: voorschrijven, opleggen; enen raet n.,
een plan ontwerpen. 14) als waarheid aannemen,
vast gelooven. i) inrichten, voorbereiden; herberge n.; het n., het, zijne zaken, inrichten; het
seer wiselijc n. z6) bevangen, met eene lichamelijke aandoening als ondw.; boven opt hovel nam mene een coude. — II. Wederk. Hem des n. te,
iem. over iets aanspreken, hem er voor aansprakelijk stellen.
Nemer(e), znw. m. i) Hij die iets neemt, wegneemt; oneerlijke; roover. 2) hij die iets op zich
neemt, aannemer. 3) hij die int of ontvangt, belas tingen, boeten. 4) hij die eene gift ontvangt of krijgt.
Neminge, znw. vr. i) Het nemen, tot zich nemen, gebruiken van iets, van spijs. 2) het in bezit
nemen; het buit maken; roof; inneming, van eene
stad. 3) aanneming van aanbesteed werk. 4) het aannemen of ontvangen van eene gift.
Nemmee, nemee, -meer, -mere, nemmer, bijw.

NEMMER.

NETELEN.

en onb. telw. Uit niet en snee (neer). — I. Bijw.
Niet meer, niet verder, niet langer; ook : nooit meer.
— II. Telw. Niet meer, vaak verbonden met een
partitieven gen. ; niets meer.
Nemmer nimmer, nommer, nu nmlrer, nember,
nemnsnere, bijw., uit nie en mere (meer). i) Nooit
meer, niet meer, niet langer. 2) nimmer, nooit. 3)
in geen geval, geenszins, volstrekt niet. 4) door versmelting hetzelfde als emmer; eer nemmer lit dese
inaeni; so hi rechtste nemmeer cast, als hij maar met
mogelijkheid kan.
Nemmeraen, nemberan, bijw. Nooit weer.
Nemmereen nember-, bijw. Nooit, volstrekt niet.
Neramére,Wémmere. Zie nemmee, nemmer.
Nemmermee, nimmer-, -meer, -mere, bijw. i)
Nooit meer, nimmermeer. 2) nimmer, nooit. 3) volstrekt niet (meer), in geen geval, nooit. 4) door ver
als e m m e r m e e; eer hi n. onigeei -sm;eltinghz.
vele meer dan ic n. gebetren conde.
Nemmervort, bijw. Nooit weer, nooit meer.
Nendelike, nznd-, Hetz. als genendelike.
Nenden (oostmnl.). Hetz. als g e n e n d e n.
Nendicheit. Hetz. als g e n e n d i c h e i t.
Nonnen, zw. ww. tr. (nande, genani). Noemen.
Nepe, feed, znw. m. i) Kneep, neep. z) litteeken
van een kneep; een verkeerde vouw in eene stof.
3) Kneep, streek, list.
Nepte, nibie, znw. vr. Kattenkruid.
Nerachtich. Zie neer a c h t i c h.
Nero, neer, znw. vr. Levensonderhoud: a) nering,
kostwinning, middel van bestaan. b) middelen, inkomsten.
Neren, zw. ww. — I. Trans. Voeden, onderhouden. — II. Wederk. In zijn onderhoud voorzien,
den kost winnen, leven van. — III. Intr. Nering doen,
een bedrijf uitoefenen.
Neren, znw. m. Hetz. als e r e n. Vloer, bodem.
Nerenst enz. Zie n e r n s t.
Nergen, norgen, nergens, nor-, nar-, nir-, norgent, bijw. i) Nergens; als vnw. bijw., nergen met,
in, toe. 2) volstrekt niet; n. na, bij lange na niet.
Nergenswaer, bijw. Nergens.
Nergerens, -ent. Zie n e r g e r i n c s en n i egeren.
Nergerines, nirge-, -rinx, -rent, -rens, bijw. i)
Nergens; ook als vnw. bijes. 2) volstrekt niet.
Nerieh, bnw. Noest, werkzaam, ijverig; tuk op
winst of om wat te verdienen; n. van coofbman-

tochtelijk; van een verzoek, ernstig, dringend; van
een onderzoek, nauwkeurig. 3) ernstig gemeend.
Nernstacht , naerst-, bnw. Ernstig, bezadigd;
ooknernstachtich. — Nernstaehtieheit, ernst, ijver,
ijverige bemoeiïng.
Nernstelije, nerenst-, naerst-, bnw. i) Ernstig,
volhardend ; vurig van geest. 2) ernstig, dringend,
van een verzoek. — Nernsteljjeheit.
Nernstelike, bijw. i ) IJverig, volhardend, met
ijver, met vuur; vurig, innig ; met lust ; met nadruk;
met ernst en de noodige zorg, zorgvuldig; nauw
nauwlettend. 2) in ernst, zóó dat-keurig,nastlj
iemand het meent.
Nernsten, nersten, zw. ww. intr. Zich beijveren.
Nernstheit, znw. vr. Ingespannen of volhardende
ijver, naarstigheid ; zorgvuldigheid.
Nernstich, perenast -, o naernst- e.a., bnw. — A.
Van een persoon. Ernstig, volhardend; vurig; zorgvuldig. 2) ernstig, gestreng. -- B. Van eene zaak. i)
Van ijver getuigende, vlijtig; vurig, innig; ernstig,
dringend, van een verzoek. 2) ernstig gemeend. —
Nernstieheit, ook : bekommering.
Nerwe, nerve, znw. vr. Nerf, litteeken; teeken
eener verminking.
Nerwen, zw. ww. tr. Aan iemand een litteeken
bezorgen door eene verminking.
Neseh, nisch, bnw. Zacht, week, o.a. van eieren.
Nelle, nose, nuese, neuse, znw. vr. i) Neus. 2)
naam van voorwerpen van ijzer en steen.
Nesebant, znw. m. i) Band of doek om den
neus. 2) een aan den helm verbonden ijzeren band,
waardoor de neus werd beschermd.
Nesebloet, znw. o. Naam van eene plant.
Nesegat, znw. o. Neusgat; ook neseloc.
Neselipe, hesen. Hetz. als g e n_ e s e 1 ij c, g enesen.
Nesen , zw. ww. intr. Hikken, snikken, zwaar
adem halen, of ook: naar adem hijgen.
Nesse, nes, znw. vr. en m. Stuk land van eene
bepaalde gedaante; eig. landneus, -tong.
Nest, niste, neest, neste, znw. m. i) Nest, van
vogels; n. roven, uithalen; leger, van dieren; het
huwelijksbed; sin n. maken, zijne tenten opslaan;
hier (op aarde) sin n. snaken, het vette der aarde
genieten; verklw. nestekijn, nest/een. 2) roovershol;
rooversnest; verblijfplaats, woning; use quaden nesten comen, slecht opgevoed zijn.
Nestel, znw. m. Veter, rijgsnoer. — Nestelaer.
Nestelen, eistelen, zw. ww. intr. Nestelen; ergens een veilig verblijf vinden. — Nestelinge.
Nestelen, zes. ww. tr. Rijgen, toesnoeren.
Nestelinc, znw. m. Jonge vogel, nesteling.
Nestelinc. Hetz. als nestel en n a s t e l i n c.
Nesten, nisten, zw. ww. intr. Zijn nest maken.
Nestesel, znw. m. Nestkuiken, laatst geboren
kind.
Nestich , nistich, bnw. Keurig, in de puntjes.
Net, nette, znw. o. en vr. i) Net, strikwerk om
dieren te vangen, spinneweb; strikken van den dui.
vel; onder roet crigen, in handen krijgen; onder, in
roet gevaen sijn, er in zitten, er slecht aan toe zijn;
verklw. nettekj/n, netkm. 2) vlies in het menschelijk en dierlijk lichaam; netten, een geslacht jong
dier in zijn vlies wikkelen (?). 3) armoedige kleeding,
plunje, lompenpak; kleeding van bedelaars, misschien ook: bedelzak.
Net, nett, bnw. en bij w. — I. Bnw. Rein, keurig,
zuiver. — II. Bijw. Zuiver, rein, fijn; ook: nauwkeurig, juist.
Net, znw. Hetz. als n e e t. In Hatenet, naam in
den Reinaert van een aap.
Netboete, nete-. Zie netteboeve.
Netel, bnw. Kwaadaardig, nijdig, van een stier.
N stel, netele, nettel, znw. vr. en m. Netel, de
plant; ook: brandnetel. — Netelachtich, Netel-

schap.

Nerlllge, nerr-, nar-, znw. vr. -- I. Van neren.
i) Het voeden en onderhouden van iem. 2) voeding,
onderhoud. — II. Van hem neren. r) Het verdienen
van zijn eigen brood, broodwinning, middel van bestaan; bron van inkomst en welvaart. 2) het drijven
van handel; ter n. liggen, gunstig gelegen voor den
handel, voor den afzet van waren. 3 beroep, bedrijf,
ambacht, handwerk. 4) eene vereeniging van hen,
die hetzelfde bedrijf uitoefenden, gilde. 5) kost, voedsel, het dagelijksch brood, wat men voor eigen onderhoud noodig heeft. 6) winst. 7) middelen, inkomsten, vermogen. 8) welvaart; eeuwig welzijn.
Nerinegelt, znw. o. Contributie van een lid aan
de kas van het gild.
Nerincloos, bnw. Zonder middel van bestaan,
broodeloos.
Nernst, nerenst, neernst, naernst, narenst, naersi,
neerst, norst, znw. m. i) Volharding, inspanning,
vurigheid van geest; m. nernste; den n. doen, leggen,
hebben, letten, zijn best doen, zich inspannen, zich
met ernst aan iets wijden;; godsdienstij ver, innigheid,
vroomheid; ernstige begeerte, aandrang, nadruk;
hartstocht, drift. 2) ernst, het tegendeel van „scherts,
gekheid"; its al naersi ende geen Oil; in n. ende
in stel (slot), ook: op allerlei wijzen, in elk geval
of opzicht.
Nernst, nernste enz., bnw. i) Ernstig, ijverig,
volhardend; vurig, ijverende voor geestelijke dingen.
2) van eene zaak, van ijver, vuur, getuigende; harts-
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busch, -horst, -sast.
Netelen, zw. .ww. In brandnetels wikkelen (?) of:

brandnetels verzamelen; met brandnetels branden.
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NIETMERE.

NETTE.

Nette. Zie neet en net.

Netteboeve, netten-, net-, -bove, -boef, znw. m.

i) Potsenmaker, hansworst. 2) landlooper, bedelaar,
een in een net gekleed of van een net (bedelzak ?)
voorzien persoon.
Nettee eet, znw. o. Oud, vies kleedingstuk.
Nettelike, bijw. Netjes, op eene nette wijze.
Nettemaker, - moker, znw. m. Nettenmaker.
Netten. Zie n e t , 2).
Netten, zw. ww. — I. Trans. Nat maken, bevochtigen, besproeien; indoopen; doorweeken, veee ken ; met warm water wasschen of nat maken (den
baard). — II. Intr. Nat worden. — Nettinge.
Neutrael, , bnw. i) Op zich zelf staande. 2) onzijdig, onpartijdig, neutraal.
N entre, bnw. Neutraal, onzijdig.
Neuwe. Zie nauwe en nieuwe.
Neva, neef, znw. m. i) Kleinzoon. 2) neef, fra.
„neveu" en „cousin"; verkiw. nevekijn, neefkijn;
soms ook : vriend, bekende, ook in de aanspraak;
geloofsgenoot.
Naveger. Zie navegaer.
Nevel znw. vr. Nevel, damp, mist; moerasdamp.

— Nevelac
htich, Nevelen, Nevelich.
Neveline, znw. m. Neef; verwant.

Neven, nellen, bijw. en voorz. — I. Bijw. i)
Naast; aan de zijde van: a; ter zijde, vriendschappelijk, ook te neven. b) op zij, vijandelijk; enen n.
comen, iem. aan boord komen, áanklampen. 2) in
de nabijheid. — II. Voorz. i) Naast, aan iemands
zijde; naast, van rangorde; n. enen, enes side,
comen, iem. op zij komen om hem aan te vallen.
2) langs de zijde van, langs. 3) in de buurt of nabijheid van.
Nevens, nellen, voorz. Naast.
Nevinne, znw. vr. Nicht.
NeWare, -waer• Hetz. als n e m a r e en maer.
Neoreder, nie-, newer, niewer, vnw. en bijw. —
I. Vnw. Geen van beiden. — II. Bijw. Noch, als
eerste lid van een tweeledigen disjunctieven zin.
Ni, ny, bijw. Neen; ofte ni, ochte ni, zoo niet.
Nyael. Zie noyae1.
Nichelen. Hetz. als n a gele n.
Richt (vooral oostmnl.). Hetz. als niet.
NiehtB nicht, znw. vr. i) Kleindochter. 2) nicht,
fra. „nièce" en „cousine" ; bloedverwante; verklw.
nichtekijn, -ken, nichtje; vrouwelijke bloedverwante;
niehtelz n, nichtele (oostmal.).
Nichtelinge, Nichtinge, bijes. Onlangs, nog
niet lang geleden.
Nichtemee, -meer, bijw. Even min, even weinig
(eig.: niet meer) ; als znw., niets meer.
Nichtemin, bijw. Niettemin.
Nide, znw. vr. Drift, hartstocht.
Nidelike, bijw. Op eene nijdige wijze, grimmig.
Niden, zw. ww. — I. Intr. Van nijd vervuld,
nijdig zijn; kwaadpraten; misschien ook : hartstochtelijk zijn, zijn zinnen op iets zetten. — II. Trans. i) Iem.
niet kunnen uitstaan, het land aan iem. hebben;
iem. haten. 2) iets niet kunnen velen, zich aan iets
ergeren. — III. Wederk. Zich boos maken.
Niden. Hetz. als n i e d e n. Slaan, klinken.
Nider, znw. m. Benijder, afgunstige; ook: nijdigaard, kwaadspreker.
Nidich, bnw. i) Hartstochtelijk, vurig, fel op iets.
2) nijdig, vol haat en nijd, afgunstig; ook als znw.
3) nijdig, boos, verstoord. — Nidieheit, Nidieh,
bijw., Nidichlike.
Nie, nee, ny, bijw. i) Nooit. 2) in geenen deele,
in geen geval, nooit. 3) door versmelting hetz als
ie; wie sack dit wonder nie ! die scoonste die men
nie gesack.

Nie, Niebaeken enz. Zie nieuwe, n i e u-.
Nieden, niden, zw. ww. — I. Trans. Begeeren,
verlangen. — II. Wederk. Volop genieten van.
Nieden, niden, zw. ww. tr. Slaan, (om)klinken.
Niedich, bnw. Verlangend, gretig. — Niedicheit.
Niegeren, nig-, -rent, -rins, -rincs, -rins, niegers,

bijw. i) Nergens ; ook als vnw. bijw. ; n. toe Boet;
n. af, nergens van, d. i. van niemand. i) volstrekt
niet ; n. na, op verre na niet.
Niel, bnw. Voorover op den grond geworpen
of liggende, ndl. dial. nuul; int n., omlaag, op den
grond. Vgl. vernielen.
Nielicht, -loop, -maer. Zie n i e u -.
Niemael8, bijw. Nimmers.

Nieman , - men, -mene, -mant, -ment, -mout,
-mans (oostmnl.), voornor. Niemand ; n. vroeder, geen
verstandig mensch; n. goeders, goeder e. a.
Niemeer, bijw. Uit nie meer en niet meer. Zie

nemmee en nemmer.
Niën, bnw. Nijdig, verwoed.
Niene, bijw. Uit niet ne en nie ne. Nooit.
Nienegeen, vnw. Hoegenaamd geen enkele, geen
mensch.
Nient. Uit niewent, in de uitdr. ie niente, te niet.
Niepe, hetz. als (k)iej5e. Doornbes ; verklw. niet.
ken (r de eeuw).
Nierbedde n znw. vr. Vet dat de nieren omgeeft.
Niere i nire, znw. vr. Nier; verklw. nierkm. —
Nierharet nierstuk; niersieete.
Niergent
. Zie n i e g e r e n(t) en n e r g e n(t).
Nies, pas, onlangs. Zie n i e u w e s.
Nies, znw. o. Verzoeking. — •Niesen, in verzoeking brengen.
Niesen , zw. ww. intr. Niezen. — Niesinge.
Niesint, bijw. Nooit daarna of sedert dien tijd.
Niet, vnw., bnw., znw. en bijw. van ontkenning.
— I. Zelfst. vnw. Niets ; als n., in het geheel niets;
al niet, volstrekt niets ; niet al, -net allen n., n. met
allen, met een part. gen. verbonden, niet goets, venijn,
van den gelde; met den gen. van een ww., hierbi

en willic uwes blivens niet; mans gaens nes deer
niet, ik kan daar niet heengaan ; met sin : dat ic
uwes wives niet en ben, uwe vrouw niet zijn kan;
vooral met een gen. van een aanw. vnw., ook subst.
bij een trans. ww.; ic en kenne des menschen niet,
ik ken niets van dien mensch; ik, hen hem (volstrekt) niet; afh. van een voorz., omme n., te vergeefs; ook te geef, gratis; over n., als niets; voor n.,
hetz.; van niete(n), van niets; te niete(n), te niet,
met verschillende ww. — II. Znw. t) Nietigheid. 2)
het niet-zijn. 3) een niet. — III. Bnw. i) Nietig,
onbeduidend. 2) te niet zijnde of gegaan zijnde. —
IV. Bijw. Niet; volstrekt niet, in het geheel niet;
niet minnen, haten; één niet, niet één; -niet bedi,
niet daeromme, niet daerbi, niet dat, niet dat -;
- daarvan niet; ook niet alleen; niet wordt sonis
weggelaten; zie n e; in den bijzin van een ww. met
eene ontkennende beteekenis wordt niet gebruikt;

want Nine weren wilde dat hi niet lede door sijna
kant; zoo bij benemen, verbieden, ontraden, gemissen e. a.
Niet, need, znw. m. of o. i) Verlangen, begeerte.

verlangen om iem. goed te doen, genegenheid,
of om iem. te benadeelen; n. oft enen leggen, iem.
met zijn haat vervolgen. 3) lust, hartelust; te niede,
naar hartelust; sinen niet, zooveel als iemand wil,
volop, zijn genoegen.
Niet, znw. o. Hetz. als geniet. Voordeel.
Nietemeer, -mere, bijw. Niet des te meer, d. i.
even zoo weinig.
Niettemin, nieimin, -men, bijw. Niettemin.
lieten, st. ww. intr. i) Voordeel uit iets trekken. 2) der avonturen nieten, zijn lot afwachten;
eene kans wagen, wat er van komen mag.
Nieten, zw. ww. tr. Verderven, te gronde richten.
Nieten, neten, zw. ww. tr. Klinken, omklinken.
Nietheit, znw. vr. Nietig-, onbeduidendheid.
Nietieh, bnw. Onnut, waardeloos.
Nietj egenstaende, voegw. en voorz. — I. Voegw.
N. dat, hoewel. — II. Voorz. met den dat. In weerwil van, ondanks, in strijd met.
Nietljjc, bnw. Hetz. als niet i c h. — Niet 2)

iipcheit.
Nietmere. -meer, bijw. Niet meer, niet anders.

NISTICH.

NIETS.

Niets, bijw.; niets, nietes niet, volstrekt niet, vol-
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Nieuwes, nuwes, nieus, nies, bijw. i) Op nieuw.

strekt niets.

2) pas, onlangs.

bnw.).

vreemdheid, zeldzaamheid, bijzonderheid. 2) eene
nieuwigheid, iets nieuws ; iets vreemds. 3) .iets ongehoords, inbreuk op iemands recht; kwade trouw,
lage streken. 4) onbedrevenheid, onhandigheid.
Nieuwinge, bijw. Hetz. als n i e u w e l i k e, i).
Niewaer, - waert, - wet is. Zie n i e w e r.
Nieweder, no-, ne -, vnw. Geen van beiden ; als
voeg w., n. - nochte, noch - noch.
Niewelaer , -are, znw. m. Obliebakker; vr.
niewelresse, -ster, -strege (wvla.).
Niewele, nuwele, znw. vr. Oblie, kaneelwafeltje;

Nietote, nieste, bijw. Volstrekt niet te (met een

Niettegenstaende, -Wederstaende, voegw• en

voorz.
1Hetwerdich,

- weerdich,

bijw. Nietswaardig.

Nlenavont, nicuweavont, znw m. Oudejaarsdag.
Nieubacken, ide., deelw. bnw. Versch, van brood.

Nierboren, nie-, nu-, ruwe-, deelw. bnw. Pas
ugeboren.
geboren ; ook nie
N ieudach, nieuwedach , znw. m. Nieuwejaarsdag;
,

ook nieujaersdach.
Nieu dooP t nie-, deelw. bnw. Pas gedoopt.
Nieudwagen, nie-, -dwegen, deelw. bnw. Pas
gewasschen.
Nieugehuwet, deelw. bnw.; als znw. nieugehuwede, jonggehuwden.
Nieuheit, nuwe-, nu-, znw. vr. i) Nieuwheid.
2) vreemdheid, zeldzaamheid. 3) onervarenheid.
Nieujaer, p=ie -, znw. o. i) Nieuwjaar;dát n. Bingen, nieuwjaar wenschen aan de huizen. 2) nieuw
geschenk.
-jarsgift,
Nieueomelinc, znw. m. Nieuweling in een ge.
telschap, novitius.
Nieulalnt, znw. o. Pas ingedijkt ontgonnen of
bebouwd land.
Nieulicht, znw. o. Nieuw licht door eene nieuwe
geestelijke orde of sekte ontstoken; naam van verscheidene kloosters.
Nierloop nie-, nieuwe -, bnw. Het nieuwe najagende, wuft, lichtzinnig. — Nieuloopheit, -lo,

^

pich, -lopichoit, -lopinge.
Nieumane, me-, ny-, -Iaen, znw. vr. Nieuwe
maan.

Nieumaerachtich, niemerechtich, bnw. Ver-

maard.

Nietmaerde . Zie nieumerde.
Niermare , nie-, znw. vr. i) Nieuwstijding. 2)

ets opzienbarends of in
nieuwtje; bericht van iets
drukwekkends; het verhaal van ridderavonturen;
het avontuur zelf. 3) gerucht, faam; een praatje,
praatjes; gunstige en ongunstige aangaande iem. in
omloop zijnde geruchten; kwade naam, opspraak.
Nieumaren, zw. ww. intr. Praatjes of een ge
verspreiden.
-rucht
Nieumerde, - *moerde, znw. vr. i) Nieuwstijding.
2) gerucht, faam. 3) kwade naam, opspraak. —

Nieumerden ww.
^ bJijw. O p eene
Nien^leahtelihe^ n!
^^ lichtnieuwsgierige wijze (oostmnl.).
Nieuplechtich , nyplichtich, bnw. (oostmnl.). t)
Op iets nieuws belust. 2) nieuw, jong, onervaren. 3)
nieuwmodisch. -- Nieuplechticheit.
Nieusierieh, bnw. Hetz. als n jeu loop.
Nieuvin g el, bnw. Hetz.

als n i e u 100 p. —

Nieuvingelheit.

Nieuvont, nie-, -vunt, znw. m. (oostmnl.). Listige vond, gemeene streek.
Nieuwe, niewe, niwe, nuwe, nouwe, ni' , ny,
bnw. I) Nieuw, pas verkregen, - gemaakt, - gekomen, - verschenen enz.; n. mare; n. avont, oudejaarsavond, -dag; n. jaer; jonggehuwd. 2) nieuw,
pas voor bebouwing geschikt gemaakt; versch; jong;
onervaren, groen. 3) nieuwmodisch, nieuwerwetsch;
vreemd, zonderling ;; het hevet mi n., het verbaast,
verwondert mij. 4) als znw.; iets nieuws, nieuws;
oAt een nieu, op nieuw; in nieuwe, van nieus, -nuwes, hetz.; over nieuwe, nuwe, van voren af aan.
Nieuwe, niewe, nuwe, bij w. i) Nieuw, met nieuwe
of frissche kracht. 2) pas, kort geleden; kort te voren.
Nieuwel o, nuw-, bnw. Nieuw, vreemd, zon derling.

—

Nieuwelijcheit.

Nieuwelike, niew-, nuw-, bijw. i) Kort geleden,
onlangs, pas; kort te voren. 2) spoedig, plotseling;
ook nieuwelinge, nieuwelincs.
Nieuwen, nawen, zw. ww. — I. Trans. Ver-nieuwen, verjongen. — II. Intr. Jong worden.

Nieuwicheit , nuw - , znw. vr. i) Nieuwheid;

-

verklw. nuwelkijn.
Niewent, vnw. Hetz. als n i e w e t; als bijw.,
in het geheel niet.
Niewer , -waer, -ers, -eren, bijw. t) Nergens ; ook als
vnw. bijw., dat (dat het) daeromme es ende n. omme
el. 2) volstrekt niet; n. na (neer), bij lange na niet.
Niewer, voegw. Hetz. als n e w e d e r.
Niewerelt, bijw. Nooit in der eeuwigheid.
Niewerinc, bijw. Hetz. als n i e w e r en n i e-

er i n c.
Niewet, onb. zelfst. vnw. (verb. nv. niewete,
nieute). — I. Znw. Niets ; ute niewete, van n. ;. te
nieute(n), te niét, zoo dat niets overblijft; krachteloos, niet meer van kracht; ook met verschillende
WW. ; t. n. geen, comen, keren, bringen, gaen, varen,
werden e.a. — II. Bijw. Niet, volstrekt niet.
Nieweten, nieuten, zw. ww. — I. Trans. Ver
te niet doen. — II. Intr. Te gronde gaan,-nietg,
g

omkomen.

NigeljiC, bnw. Geneigd.
Nigelle, nigel, znw. vr. Nigelle, eene plant.
Negen, st. ww. -- I. Intr. i) Hellen, overhellen;
geneigd zijn; als znw., neiging. 2) buigen, eene bui ging maken; ook met den dat. en vore; aanbidden.
3) bukken, het hoofd buiggn, de mindere zijn, met
den dat. — II. Trans. i) Buigen, dat hovet n. 2)
geneigd of genegen maken.

Nigromantie, nigram - , ingrom - , znw. vr. Geestenbanning, duivelbezwering, zwarte kunst. — Ni-

gromancien , . znw. m.; nigromantsah.

Ng, (née, nsge, oostmnl.). Zie n i e uwe.
Nijpiser, znw . o. Nijptang.
Np p schare , znw. vr. Nijpschaar; verklw. n:jjschaerkijn, - scheerleen, snuiter.
Njjt, nod, znw. m. i) Inspanning, vuur, hartstocht. 2) verbittering, haat, woede; vijandelijke gezindheid, wrok; wangunst; oneenigheid, veete; ha(e)t
ende rijt. 3) woede in den strijd, strijdlust. 4) kwaadaardighe íd, boosaardigheid; spijt, leedgevoel over
anderer voorspoed; sonder n., trouwhartig; spijt, het
boos zijn op zich zelf.
Nijtscharnich , nijdscheernich, bnw. Nurksch.
Nijtsch, nijdsch, nidisch, bnw. `Nijdig, hatelijk;
afgunstig. — Njjtscheit..
]N0tspel, znw. o. Strijd, gevecht (bij dichters).
Nie, znw. m. Hekel, haat, af keer; oneenigheid.
Nicken, zw. ww. — I. Intr. i) Buigen, bukken;
het hoofd buigen. 2) knikken, wenken. — U. Trans.
Buigen, doen zakken of zinken; schudden; dat ho vet nicken. — Niekinge.
Nicker, necker, icker, znw. m. Waterelf, watergeest, kabouter.
Niman, Nimerde . Zie n i e m a n, nieumerde.
Nindelike. Zie nendelike.
Ninnen, zes. ww. intr. Zuigen.
Nipen, st. ww. tr. i) Nijpen, knijpen, knellen;
int vel n., deerlijk toetakelen. 2) aantasten, aanpakken; met nagels of tanden verscheuren; ni)ende,
bijtend, tergend (n. schriven aen enen). 3) met den
geest vatten, begrijpen. 4) het nijjt, de nood nijpt,
is hoog gestegen (hier intr.).
Nipte znw. vr. Nepte, nippe, -kattenkruid.
Nir en g Nirgerinos. Hetz. als n erge n.
Wistieh. Zie nestich.
25
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Nitia]y bnw. Kwaadaardig, van een stier. Hetz.
als neteL

Niwe o, -linge. Zie n i e u w e-.
NiweD , niwer. Zie n i e ro e n t, n i e w e r.

No, bijw. en voegw. Hetz. als noch.
Nobel, bnw. Aanzienlijk, edel; naam van den
leeuw; naam van gouden munten.
Noch, nack, bijw. i) Van tijd. Nog, tot nu toe,
nu nog, nog altijd ; alnoch, nu n., tote noch ; toen
nog (van het verledene), nocktoe, nochdoe ; steeds,
aldoor ; achtereen; reeds; eenmaal, eens, in de toekomst; nog eens, wederom, andermaal. 2) bovendien,
daarenboven, ook, nog, zelfs ; nog bij een comps.
ratieL 3) als voegw. bijw., toch, evenwel.
Noch, voegw. Noch; noch (no) — noch (no),
noweder (neweder) — noch, weder — noch.

Noehal, bijw. Hetz. als a 1 n o c h.
Nochtan, nochtanne, -ans, -ant, bijw. i) Dan
nog, toen nog, van het verledene en de, toekomst;
in het vervolg, verder, later. 2) buitendien, bovendien,
daarenboven, nog daarbij; ook zelfs. 3) althans, ten
minste. 4) als voegw. bijw., nochtans, evenwel, ech.
ter, toch; (al) n. dat, hoewel.
Nochte, voegw. Hetz. als noch.
bochten . Hetz. als n o c h t a n en n u c h t e n.
Noehtien, bijw. i) Nog, toen nog (n. tide). 2)
bovendien. 3) evenwel, niettemin.
Nochtoe nochdoe, bijw. i) Toen nog; alnochtoe.
2) op dien lijd, juist toen, op dat oogenblik; n. dat,
terwijl nog. 3) nog, met eene ontk., nog niet, nog nooit.

Noehweder . Hetz. als now ede r.

Nodan. Hetz. als noch tan; n. dat, alhoewel.
Node, nom, noye, noo, bijw. i) Uit nooddwang,
gedwongen, met tegenzin, noode; comp. noder, minder gaarne; superl. nootst ; die mi aldernootst soude
gebreken, die ik het minst missen kan; niet n., heel
graag. 2) zelden, niet licht. 3) moeilijk, met moeite;
n. nemen, zwaar opnemen. 4) angstig, benauwd,
beklemd.

N odel jj e nootlijc, noteljc, bnw. i) Kommervol,
behoeftig. 2; benauwd; benauwend. 3) door den nood
veroorzaakt, noodig, noodzakelijk: — Nodelike,
ook: tot iemands nut; Nodeling0, noodzakelijk.
Nodeloos, bnw. Onnoodig (16de eeuw).
Noden noodgin, zw. ww. tr. i) Dwingen, noodzaken. 2)^ dringen, aansporen; (uit)noodigen. 3) opdringen, aanbieden, eene zaak.
Nodich, bnw. z) Behoeftig, het schraal hebbende;
g, schriel; m. e. gen., zuinig met iets;
karig, zuini
n. siere worde. 2) streng, niemand ontziende. 3) noodig, vereischt (nog zeldzaam). — Nodi eheit .
Nodigen, zw. ww. tr. Noodzaken; iem. geweld
aandoen.
Nodinge, znw. vr. i) Aansporing; uitnoodiging.
2) aandrang, van natuurlijke behoeften.
Nodorft enz. Zie n o o t d o r f t.
Noeeh, bnw. Hetz. als g e n o e c h.
Noeehaehtieh, noch-, bnw. Voldoende, toe-

reikend, geschikt; als bijw., genoegzaam, in voldoende mate.
Noege, nuege, znw. vr. (oostmnl.) ; ter n., naar
genoegen.
Noegeljo, bnw. en bijw. Hetz. als no cc ha ch tic h.
Noegen, nogen, zw. ww. — I. Wederk. Zich
tevreden stellen. — II. Onpers. Behagen scheppen
in. — III. Intr. i) Behagen, aanstaan. 2) toereikend
of voldoende zijn.
Noele, znw. vr. Hetz. als n i e w e 1 e.
Noemeljjc, bnw. Noembaar; bijw., met name.
Noemen, nomen, nuemen, zw. ww. tr. i) Noemen, benoemen, heeten. 2) een naam noemen of
uitspreken; vóórzeggen, dicteeren; roemen, prijzen,.
ook dicke n. 3) noemen, met een bepaalden naam
onderscheiden; genoert, uitdrukkelijk aangewezen.
4) vermelden, gewag maken van, vertellen, mede deden. 5) beschouwen als, tellen, achten. — Noe-

minge.

NOOT.

NITICH.

Noendrinken> znw. o. Morgendrank.
Noenc., neen, none, znw. vr. en m. z) De tijd
van drie uren in den namiddag; middagtijd, middag;
noenedages, op het midden van den dag; noene eten,
het middanaal gebruiken. 2) een der kanonieke
uren, de middaggodsdienst of middagdienst.
Noeneotonde, noenen-, -stont, znw. vr. (Na)middagtijd; ook noen(e)tijt.

Noeneten , znw. o. Hetz.

als n o e n m a e 1.

Noenmael, znw. o. Middagmaal; ook noenmaeltijt.
Noenslaep, zn% . m. Middagslaapje.

Noest, nuest, znw. Knoest, tak.
Noest, oest, oust (fri.), znw. m. Hoosvat.

Noyael , bnw. i) Trouw, eerlijk, rechtschapen,
kuisch, rein ; n. van allen smetten, zuiver van;
voortreffelijk. 2) van zaken, eerlijk, trouw, betrouw
-

baar: voortreffelijk. — Noyaelheit AXoyallke.
Noyeren, -eeren, zw. ww. intr. fva ig worden
van den dienst van God, van het christendom.
Noesch (vla.), Schuinsch. In overnoesch.

Noyt, noynt . Zie n o o it.
NO erboom, znw. m. Noteboom; ook noker.
Nokernote, znw. vr. Okernoot, okkernoot.

Nocke, znw. vr. Nok, spits, toppunt.
Nocken, zw. row. intr. i) Snikken, hikken. 2)
zwalpen, op en neer gaan, van eene vloeistof in de

keel. — Nockinge.

Nolle , nol, znw. m. en vr. i) Kruin,. achterhoofd.
2) zandheuvel, duin ; bult. 3) in zee uitstekend stuk
van een ouden, deels weggevallen, dijk (Zeeland).
Nomber, nomen . Zie nommer, noemen.
Nommer. Zie n e m m e r.
Nommer, nomber, znw. m. Nommer, getalmerk,

getal; Bonder n., talloos; boven n-e, onnoemelijk veel.
Nommeren , nombren, zw. row. tr. Tellen.
Non, bijw. (fra.). Niet; non fortse, wat kan het
schelen, wat doet het er toe, enfin!
None. Zie noene.
None, znw. vr. De 5de of (in Maart, Mei, Juli,
October) fide dag der maand.
None, znw. vr. Non; verklw. nonnekijn. —

Nonnencleet , -clooster.

Nooit (noit, noyt, nooynt, noynt, noyet, noyte),

bijw. x) Nooit, op geen tijd in het verledene; nooitsint (noyl-, noy., -sent), nooit daarna, nooit meer.
2) volstrekt niet. 3) in bepaalde zinnen hetz. als ooit
(zie n i e en n e m m e r).
Noot, nood, nou, znw. vr. en m. i) Geweld of
iemand
emand aangedaan; afbreuk, schade, nadeel,
last; nooddwang, noodzakelijkheid; noot breket allen
stro; noot gheen wet en heeft; noot doet oude
quenen draven, van der noot ene doget maken; dose
noot; bi, met node, gedwongen; van node: - a) uit
nooddwang; van node niet, onmogelijk. b) noodzakelijk, noodwendig; iegewelc goet were moet van
noode hebben vier eigenscafte. 2) een treurige toe•
stand waarin men verkeert, moeilijke of hachelijke
omstandigheden, zorg, nood, lijden, druk; verbitterd
gevecht, gevaarlijke strijd, hetz. als p e r s e; smart,
droefheid, hartzeer, zieleleed; enen linen n. slagen;
ene(n) n. slagen, klagen over een algemeenen treurigen toestand; toestand van gevaar; ter noot, te
node, in benarde omstandigheden, in gevaren; ter
(nauwer) noot kent men den vrient; noot met een
gen. of van; hongers n., nijpende honger; last, onaangenaamheden; pijn, smart, ongemak; noot Gods,
de doodstrijd van Christus; Maria ter noot Gods,
M. bij het kruis; dood; die ewige n., het eeuwig
verderf. 3) nood, behoefte; ter n., voor het geval
dat men iets noodig heeft; n. maken omme iet, niet
buiten iets kunnen; des is noot, er is behoefte aan,
het is noodig; des n. hebben, behoefte hebben aan.
4) als bnw. noodzakelijk, onmisbaar; wat iem. te pas
kan komen, nuttig; het doet n., het is noodig, nuttig,
dienstig. 5) nood, nooddruft, gebrek; waters n. hebben, gebrek aan water hebben; nooddruft, levensonderhoud. 6) eene onontbeerlijke zaak; heimelike
n., het geheime gemak.

NORT.

NOOT.

Noot, znw. o. Vee, rundvee ; een stuk vee, rund.
Noot, znw. vr. Voordeel, winst.
Noot, znw. m. Gelijke, genoot, makker.
Noot (mocht ; muzieknoot). Zie note.
Nootbede, znw. vr. Eene gedwongen of buiten-

gewone bede, brandschatting.
Nootbehoef, znw. Noodzakelijke behoefte ; ook

nootbederve.

Nootbouwe, -buwe,.. -bouw, znw. m. Het aan-

brengen van noodzakelijke herstellingen aan een
bouwwerk ; ook noottimmeringe.
Nootbrant, znw. m. Gevaarlijke brand; misdadig aangestoken brand.
Ch, znw. m. De beslissende dag.
Nootda
Nootdadinge, -dedinge, znw. vr. Een vergelijk
waartoe men gedwongen wordt.
Nootdorft, no(ot)torft, nodorft ; - durft, - druft,
-droft, -dorfte, -dorte, -dorst(e), znw. vr. en m. i)
Dringende behoefte. 2) behoefte(n), behoeften der
(zinnelijke) natuur; sine(n) n. doen, in zijne behoeften voorzien; natuurlijke behoefte. 3) al wat men
noodig heeft, vooral: levensonderhoud ; leeftocht, levensmiddelen, kost.
Nootdorfteli* c, -dorstelijc, bnw. Behoefte hebbende. — Nootdorfteljjcheit.
Nootdorftich, -dorstich, bnw. — A. Met eene
zaak als ondw. i) Noodzakelijk, noodig. 2) nuttig.
3) gebrekkig, vervallen; nootdorftige Baken, tegen.
spoeden. — B. Met een pers. als ondw. t) Behoefte
hebbende aan (met een gen.). 2) behoeftig. —
Nootdorftieheit ; ook: levensbehoeften.
Nootdorst enz., -durst enz. Zie n o o t d o r ft.
NootdriIIg en, zw. ww. tr. Dwingen, noodzaken;
ook nootdrucken.
Vlootest, -eed, znw. m. Een eed waartoe men in
rechte verplicht is; een eed door de omstandigheden
noodzakelijk gemaakt. — Nooteden, iem. een eed
opleggen.
Nootgelt, znw. o. Een inkomend recht, te Gent.
— Nootelder, de ontvanger er van.
Nootglf te, znw. vr. Verplichte gift.
NOOtg Ods. Zie bij noot.
Nootlleit, znw. vr. Het in gevaar verkeeren, het
lijden van ontberingen.
Noothelper, - hul.per, znw. m. Helper in den
nood, redder; vr. noothelj5erinne, -hel,hsier.
Noothonger, znw. m. Nijpende of geweldige
honger.
Noothoutdinc, -holidinc, -holtinc, znw. o. Bui
zitting van het markegerecht; ook noot -tengwo
-houtgerc.

Nootclocke,
Nootlike. Zie nod e 1 i k e.
Nootmoet, znw. Hetz. als nootmont.
Nootmonden, -munden, - mondigen, -mundigen,
znw. vr. Alarmklok.

zw. ww. tr. (oostmnl.). (Eene vrouw) geweld aandoen, haar verkrachten of de poging daartoe doen.
— Nootmont, -munt, znw. vr. Nootmontschap,

/.

-snundscha

Nootoli% noitoly, znw. m. Notenolie.
Nootorbore not-, -orbare, -oor, -aer, znw. m. i)

re maatregel waarmede iemand zich
De eene of ande
helpt; werk datgeen uitstel lij den kan. 2) nut, voordeel.
N ootsake -saec, znw. vr. i ) Dringende zaak,
spoedeischende rechtszaak. 2) spoedeischende aangelegenheid, zaak van gewicht, noodzakelijke bezigheid. 3) zaak die iemand belet in rechte te ver schijnen of aan andere verplichtingen te voldoen;
wettig beletsel. 4) noodzakelijkheid. 5) een geval
van nood, toestand van gevaar; ongelegenheid.
Nootsakelije, bnw. Noodig, noodzakelijk; ook:
noodwendig; nootsakelike redenen, redenen van
wettig beletsel. — Nootsakeljjcheit; ook: eene
gewichtige reden die iemand in iets verhindert. —

Nootsakich , Nootsaken.
Nootsohale, note-, - schael, znw. vr. Notedop;

ook: eene kleinigheid; niet ene n., niet het geringste,
niets hoegenaamd.
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Nootsehap, saw. Hetz. als n u t s chap.
Nootsohouwe, znw. vr. Buitengewone schouw.
NootBin, -sinne, tij,:, -suyn, znw. vr. en m. i)
-

Dringende zaak, zaak van gewicht, belangrijke aangelegenheid. 2) wettig beletsel, wettige verontschuldiging. 3) behoefte, nooddruft.
Nootsinninge, znw. vr.. Het aanvoeren van een

„nootsin" (2).

Nootstal, znw. m. Hoefstal.
bootstal, znw. m. Hetz. als o o s t al, katapult.
Nootsterre, -sterne, znw. vr. Staartster.
Noottimmeringe, zuw. vr. Hetz. als n o o t-

bouwe.

Noottrof t, - truft, enz. Zie n o o t d o r ft.
Nootverste,. -warste, -verst, -vorst, znw. vr. t)

De laatste termijn voor de behandeling eener rechtszaak. 2) uitstel om geldige redenen.
Nootvast, bnw. Volkomen betrouwbaar.
Nootvrient, -vreent, znw. m. Vriend in nood.
Nootweeh, znw. m. Een weg over eens anders
grond ; ook hetz. als n o t w e c h.
Nootweder, znw. o. Noodweer, gevaarlijk weder.
Nootwendich, bnw. Uit noodzaak, uit noodweer (oostmnl., i 6de eeuw).
Nootweers, -vers, bijw. Hetz. als n o o t w e ndich.

Nootwere, -weer, znw. vr. Noodweer, wettige
zelfverdediging; ook nootweringe.
Nope n znw. vr. i) Stoot, duw. 2) aanval. 3) opwekking.

Nopen, zw. ww. — I. Trans. r) Onzacht aanraken met een scherp werktuig, steken, prikkelen;
met sloren n., (een paard). 2) te pakken krijgen,
aantasten; onder handen nemen; onder voet n., ver.
nietigen; kwellen, bestoken, met eene ziekte als
ondw., ook van de liefde; bezoeken, met God als
ondw.; aanvallen in een strijd; gerechtelijk vervolgen; een pand, aanslaan, er beslag op leggen;
slieren heerlijcheit n., zich er aan vergrijpen; knel.
len, drukken; aan zich drukken, ook als znw. 3)
stooten, duwen. 4) kloppen, tikken; aanstooten. 5)
aanraken; tokkelen. 6) aanroeren, roeren; indruk
maken op, treffen; raken, betreffen, aangaan. 7)
verroeren, bewegen. 8) opwekken, verlevendigen;
als znw., opwekking; aandrift, aandrang. — II. Intr.
i) Stooten aan of tegen iets. 2) zich verroeren.
Nopende, voorz. Aangaande, betreffende; ook
no

ds.

tper znw. m. Hi' die (de snaren) tokkelt.

zn vr. i) Aandrang, aandrift. 2)
w.
oinge

aanval.

Nopiser, znw. o. Een werktuig waarmede men
,,nopt' (2 de Art.).
Noppe, noji, znw. vr. Wolvlok, - pluimpje; ook:
de wolligheid van eene stof; oneffenheid in eenig
weefsel, knoop.
Noppelaken, ruw. o. Laken gemaakt van of
vermengd met noppen of vlokwol.
Noppen, zw. ww. tr. Hetz. als n o p e n.
Noppen, zw. ww. tr. Eene stof van „noppen"
of oneffenheden zuiveren. — Nopper, Nopperse,

Nopster.
Nop pich, bnw. Wollig; ongelijk, vol noppen.
Nordeltj o, noorde -, noort-, bnw. — Nordelike.
Nordeis. Zie naerduys en ordeis.
Norden, noorden, bijw. Van of uit het noorden;

als znw., het noorden, ook: de verkeerde neigingen
van den mensch.
Nordenseh, bnw. Noordelijk. — Nordenwint.
Norder, bijw. Naar, in, uit het noorden; als
bnw., noordelijk; norderste, noordelijkste.
Norgent. Zie n e r g e n t.
Norman, Noorman, znw. m. 'Noorman.
Norren, zw. ww. intr. Brommen, grommen.
Nort, noort, bijw. In, naar het noorden; bnw.,
noordelijk; znw., het noorden; int nort staen, scheef,
verkeerd staan van eene muts, als zinnebeeld van
het humeur
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NORT.

NUWELE.

Nort , noort, znw. Hetz. als o r t (o o r t). Hoek;
punt; vierde deel (van eene munt).
Kortambacht, -dore n •ende, -cant. ,.
No^ali, nordalf, bijw. Aan de noordzijde.

Nortcoor, -oost, - oosten - oosthoec, -oostside, -oostwaert, - oostwint i - porto.

NortSch, nordcch, noorisch, noordsch, bnw.
Nortgph, noris, bnw. en bijw. Norsch, schamper,
bits.

Nortsee, -side, -sterre sterne, -vaerder,
-vole, -waart, -West, - westen.
Nortwestende, -westenwint, -wester, -westhoec.
-

Nortwijc, - wegen, Not-wegen, znw. Het Noren land.
Nose, noyse, znw. vr. (en m.). i) Geraas, lawaai,

rumoer; strjd, gevecht; een standje, onaangenaam
schade, nadeel; afbreuk; Bonder n., zon--hedn.2)
der iem. te benadeelen. 3) toestand waarin men zich
ongelukkig - gevoelt, rampen, verdriet; sonder n.,
zonder ongemak te ondervinden, zonder gevaar. 4)
lichamelijk ongemak, letsel, kwaal; sonder n., oni

gedeerd.
Nose, nuese, neuse, znw. vr. Neus. — Nosegat,
noseloc (neusgat), nosewijs, noes- (16de eeuw).
Nosel 2 bnw. Schadelijk, van dieren.
Noselheit, znw. vr. Vijandelijke gezindheid.
Noseltpie, bnw. Schadelijk; zondig; jammerlijk.

-- Noselijcheit.

Nosen, noysen, zw. ww. intr. i) Schaden, scha
zijn; met den dat., benadeelen; lichamelijk-delijk
letsel doen; strijden met, van de eene kleur met de
andere. 2) deren, schorten, hinderen. 3) leed doen,
aan het hart gaan. — Nosinge, beschadiging, slijtage.
Noster, znw. m. Neusgat; ook nostric.
Not, notte, znw. vr. (zndl.). i) Noot, de vrucht;

niet ene (quade) n., geen zier. 2) haak aan een
voetboog om de pees te spannen.
Not, znw. o. en m. z) Opbrengst van het land,
veldvruchten; nut, voordeel. 2) wat men voor het
drijven van landbouw en veeteelt noodig heeft; vee;
zaad. 3) gebruik, genot; vruchtgebruik.

Notabel - bie, bnw. en znw. — I. Bnw. Opmerkelijk, bijzonder in zijne soort; aanzienlijk, voor -

naam. — II. Znw. a) m. mv., voorname burgers,
notabelen; ook superl., die notabelste(n) ; n. burgeren. b) onz., gelijkenis, leerrijk verhaal.
Notabelike, bijw. In bijzonderheden, uitvoerig,
nauwkeurig.
Notarius, -arks, -arts, znw. m. Ambtenaar van
het geestelijk gerecht, notaris. — Notariusbrief,
notarieele akte; notariaetsehap .
Notdelinge, znw. vr. Verdeeling van „not" (zde
Art., i en 2).
Not % nuete, noot, znw. vr. Noot, de boomvrucht;
muskaatnoot; verklw. nootlijjn ; niet ene (quade) n.,
niet drie n-n, niets hoegenaamd. 2) beker in den
vorm van eene noot. 3) nootvormige haak aan de
veer van een armborst, waarachter de gespannen
pees wordt opgehouden. 4) neut, uitstekende steen
om balken te steunen.
Note, noot, znw. vr. z) Opbrengst van het land,
jaarlijks akkergewas. 2) bebouwing van het land.
Note, noot, znw. vr. i) Noot, teeken, aanteekening. 2) muzieknoot; zangwijze, melodie.

p oteblat, -bast, -bolster, -boom.
Notelaer, -are, znw. m. Noteboom; ook notel— Notelarijn, -en, bnw.

tere.

Notele, -ule, -el, znw. vr. Schriftelijk bewijsstuk,

oorkonde.

Notelen, zw. ww. tr. Op schrift brengen (een
ambtelijk stuk).

Noteljj e. Hetz. als n ode 1 ij c.

Notemussohate , -tnosschate, znw. vr. Muskaatnoot; ook: muskaatboom.
Noten, zw. ww. intr. Paren, van dieren.
Noten, zw. ww. tr. i) Bebouwen, bewerken,

land ; n. ende biloten, bebouwen en de vruchten (van
een land) inzamelen; met een gen., genieten, gebruik maken van. 2) nuttigen.
Noten, zw. ww. intr. Noten schrijven; als trans.,
noten schrijven op of voor iets.
Noter, znw. m.; n. ende jloter, hij die land be bouwt en er de vruchten van inzamelt.
Noteren, -eeren, zw. ww. -- I. Intr. Muziek
maken. — II. Trans. Aan -, opteekenen. — Note-

rin e.

Koter$ "C

bnw. Hetz. als nootdorfteli* c.
Notinge inw. vr. Opbrengst van land.

Notkerne, znw. vr. De pit eener noot.
Notsloester znw. m. Bolster eener noot.
Notweeh, ot, znw. m. Weg tot vervoer van vee,

oogst, landbouwbehoeften, enz.
Nouwe, nouwer. Zie nauwe, niewer.
Novéle, znw. vr. Nieuwstijding.
Noven. Zie o v e n.
November, znw. m. De maand.
Novlsis, novissis, znw. m. Nieuweling; vooral:
proefkloosterling.

Noweder, vnw. en voegw. — I. Vnw. Geen van
beiden. — II. N. — noch (no), noch -- noch.

Noxel, znw. Hetz. als o x ei
fin, nou, nuwe, noe, bijw., znw. en voegw. — I.
Bij w. Nu, tegenwoordig, heden, thans ; nu — nu, het
eene oogenblik — het volgende oogenblik; nu ende
echt, nu en later, op verschillende tijden; te allen
tijde, steeds; nu no echt, nooit; nu mere (zie nu
m e r e); nu vort, thans; van nu af, in het vervolg;
alnu, alsnu, hetz. als n U. 2) (alse) nu -- (alse) nu,
nu eens -- dan weder. 3) nu dient tot voortzetting
van het verhaal, fra. or. 4) als partikel van opwek king; nu hort; nu toe, toe nut — II. Znw. Punt
des tijds, oogenblik; in enen nu. — III. Voegw. Nu.
Nu . Zie nieuwe.
Kuchten, znw. m. Ochtend; ook nuchtent. —

Nuchtenstont, stonde.
Nuchtens, bijw . 's Ochtends.
Nuchteren, nocht-, -tren, bnw.; ook enuchterne,
-

enuchteren. i) Nuchter(en), nog niet gegeten hebbende. 2) matig in het gebruik van bedwelmende
dranken. — Nuchterenheit.

Nue en, noemen . Zie noeg.en, noemen.

Nu le,
znw. vr. Muil, bek.
Nul, bnw. Nietig; n. ende van geenre weerden.

Naloop . Zie nieuloop.
Numere, -meer, bijw. Nu en verder, nu met be.
trekking tot hetgeen nog komen moet, van nu af;
nu meer vort, vorwaert, voortaan.
Nummer, -meer. Zie nemmer, -meer.
Nusohe, nuchssche, znw. vr. Gesp, spang; broche,
speld, siernaald; verklw. nuschel.
Nasint, bijw. Van nu af.
Nut znw. m. Hetz. als n o t, 2de Art.; ook: nut.
Nntlaer, -ber, bnw. Nuttig, voordeelig; ook nutbaerljc.
111Atg oet, znw. o. Goed in vruchtgebruik.
N utheit? znw. vr. Voordeel, nutt iggheid.
Nutsamheit, znw. vr. Voordeel; gebruik.
Netschap , znw. vr. i) Nuttigheid, voordeel, nut;
nkomsten. 2) gebruik.
inkomsten.
Natte, nut, bnw. Nuttig, voordeelig.
Nuttelie, nutlijc, bnw. i) Nuttig, voordeelig,
nut aanbrengend. 2) handelbaar, zachtaardig. —
Nutte i tj cheit, nuttelike.

Nutten, zw. ww. — I. Trans. z) Gebruiken, zich
bedienen van, aanwenden; genieten. 2) nuttigen;
proeven, smaken, ook van geestelijk voedsel, ook
nuttigen. — H. Intr. Nuttig zijn, van nut zijn.
Nntticheit, znw . vr. Nut.
Nuttinge, znw. vr. Gebruik; genot.
Nuver, nuever, bnw. Smeekend, vleierig.

Naveren, zw. ww. tr. Begeeren, met aandrang

vragen.

Nuwe. Zie nieuwe.

Nuwele. Zie niewele.
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O.
0, tusschenw. 0; o wi (ouwi), o wach ; o wi ende

.Oefenlike , ufen-, bijw. Op eene vrome, godzalige

wee.

wijze.

Ob, voorz. Hetz. als o p; ob haer bedde.

2)

Ob, voorz.; ob ander side, aan de andere zijde;

van den anderen kant; ook of ene side, of ander
side (ook oji, over).
Obant. Hetz. als hovetbant.
Obediëncie, znw. vr. Onderworpenheid. -- Qbelast met het toezicht op kelder, schuur enz.; ook:
kerkelijk of geestelijk beambte.
znw. vr. De ouwel bij het misoffer gebruikt; na wijding, hostie.
_ Oblie, obelie, hoblie, znw. vr. Oblie, dun wafeltje.

Oblate,

Q lieiser, -corf; obliër.
Obligeren, -eeren, zw. ww. tr. Verplichten,
-binden. -- Obligacie.
Observant, znw. m. Franciscaan van de derde

Oever, oefen, zw. ww. Oefenen, beoefenen.

orde.

als bijw. o. ende weder, her en der, aan alle kan ten, overal.
Ooh, voegw. Andere vorm voor of.
Och, tusschenw., ook met een gen., och der ellende;
och leider, och arme, erme(n); och of.
Ocht, ochie, voegw. Hetz. als oft e (nevenschikkend), ook voor of, onderschikkend.
Ochten, uchten, znw. m. Ochtend. — Ochten

-mal.

Ode, bijes. Licht, lichtelijk; allicht; gaarne; gewoonlijk; niet o., vooral niet, in geen geval.
Odebare. Hetz. als o d e v a r e.
Odeljc, hodelijc, oljc, bnw. i) Gering, nietig,
weinig waard. 2) suf, onbeduidend. 3) ellendig, berooid. — Odeljjcheit.
Oder, voegw. (nederr.). Of (onderschikkend).
Odere, znw. Hetz. als a d e r e; ook pees, spier.
Odevare, hode-, oude -, oy-, -vaer, oid(e)ver, znw.
m. Ooievaar; ook odevader, houdevare, adeber, aberr.
-- Odevaersnest.
Oechen, Oechenen. Zie ogen, 2de Art.
Oeohst. Zie oost.
Oefen. Zie oeven.
Oefenaehtieh, bnw. Vurig, ijverig in geestelijke

oefeningen.

Oefenaer,, ouf-, znw. m. Vereerder van God en
het goddelijke; een ijveraar of devote. 2) beoefenaar. 3) hij die iets in praktijk brengt of uitoefent.
4) bewoner.
Oefenen, uef-, of-, ouf-, hoef-, houf-, huef
ZW. ww. -- I. Trans. i) Oefenen, uitoefenen, in beoefening brengen, ten uitvoer brengen. 2) zich bezig
houden met landbouw enz., land, een wijngaard enz.
bebouwen, bewerken; ee;„boom, kweeken. 3) God
en het goddelijke vereeren; godsdienstige aandacht
wijden aan iets; een feestdag, vieren. 4) veelvuldig
bezoeken; bewonen. 5) iem. verzorgen, oppassen. 6)
aanwakkeren, een gloed. 7) gebruiken, smaken, ondervinden. 8) oefenen. -- II. Intr. Zijne krachten
gebruiken. — III. Wederk. Zich toeleggen op iets.
Oefenerse, znw. vr. Beoefenaarster.
Oefeninge, uef-, huef-, uf., znw. vr. i) Beoelening, het aanhoudend behandelen van iets; bezigheid, werk. 2) bebouwing, bewerking van den grond
enz. 3) eeredienst, godsvereering; godsdienstige oefening en overpeinzing. 4) gebruik, gewoonte. 5) oefenin , aankweeking van vaardigheid.
efenisse znw. vr. Hetz. als o e f e n i n g e, 3).
Oefenlijn, oefe-, bnw. ; oefelike doget, oefening
in godzaligheid.
-,

oonte, gebruik.

K;Cla Oeker enz. Zie o k e u enz.
Oele, helsact. Zie o f e, o o l s a e t.

Oenadach (wvla.). Hetz. als w o e n s d a c h.
Oest cyst, noest, znw. m. Kwast in hout, knoest.
Oest, oust, ogest, oeugst, hoest, hougst, e. a.; znw.
m. i) Augustus, de maand. 2) oogst. -- Oesttit,
-maent.
Oesten, ousten, housten, zw. ww. intr. en tr.
Oogsten, inoogsten; nalezen, (aren) lezen. -- Oester,
Oestinge.
Oester, hoestre, woester, znw. vr. Oester. -- OeSterschale, - schelp.
Oeterdtjo, oett-, znw. m. Hetz. als u te r d ij e.
Oevel, uvel, bnw., bijw. en znw. Hetz. als e v el.

diént, obediëren.
Obediëneier, znw. m. Een kloosterbeambte be-

Obstinaet , -enact, bnw. Hardnekkig, verhard.
-- Obstinacie.
Och (vlaamsch). Hetz. als w o c h (w e c h) ; ook

Oefer, Oeferinne. Hetz. als u e fen a e r, -n e r s e.
(efingre, offinge, znw. vr. z) Oefening, bezigheid.

. Oever, znw. o. Oever, strand; over o. wer15en,

in het water werpen; dam, dijk.
Oeverste. Hetz. als o v e r st e.
Of nevenschikkend voegw. Zie ofte.
of, ofte, ocht(e), onderschikkend voegw. i)
Voorwaardelijk en onderstellend, ingeval, indien, als;
of neen, indien niet; bij een wensch, ook och of;
om of, voor het geval dat; de hypothetische partikel wordt vaak uitgelaten; es, ware dat sake dat,
ingeval, indien. 2) toegevend, al, al -- ook. 3) alsof;
ook als of, recht(e) of, gelijc of. 4) grammatisch-verbindend bij ww. die een twijfel of onzekerheid uitdrukken; aan het hoofd van een vraagzin; of ict
weet? ook elliptisch voor: om te zien of; hi ginc
o16 dander side slaen, of hit doer iet morwer vonde.
f voorz. Hetz. als o b; of ene, of andere side.
R fof, voorz. (friesch). Hetz. als af.
O
Of bijw. Hetz.- als af; Of.. Zie af-.
Of, znw. o. Hetz. als ho I.
Offenen, -nar, -ninge. Zie o e f e n e n enz.
Offer, znw. m. en o. i) Offer, slacht-, zoen -,
pleng•, brandoffer; offergift, vooral: bij een lijkdienst.
2) aanbod, aanbieding.
Offerande, ofrande, oferhande, znw. vr. Hetz.
als offer; offergeld; geschenk; lijkdienst; het misoffer; Gods o., de mis.

-
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Offerbert, - beert, znw. o. Offerschaal.

Offeren, zw. ww. tr. i) Offeren; het opdragen
van het misoffer; het brengen van offergaven bij
een lijkdienst; aan God opdragen, aan Zijne bescherming ofenade aanbevelen; ook wederk. 2)
aanbieden. -- O edge,
ff
ofringe.
Offergave, znw. vr. Offergift.
Offerfielt, znw. o. Liefdegift in de kerk, aalmoes,
offergift aan een behoeftige.
, Offerkerse, -keerse, znw. vr. Kaars, die gebruikt
wordt bij een lijkdienst, waarmede men tot de
„offerande" gaat.
Offerkiste, znw. vr. Offerblok; ook offerstoc.
Offerman, znw. m. Koster (limb.).
Offersana, znw. m. Gezang bij het .offertorie".
Offertorie, znw. vr. en m. Een gedeelte der
mis na het evangelie. Vgl. pa es.
Offlaiael, znw. m. Ambtenaar belast met het
waarnemen der geestelijke rechtspraak, behoorende
tot het rechtsgebied van den bisschop of van een
der aartsdiakens.
Officie, znw. Ambt, bediening, waardigheid.
Officier, -chier, znw. m. Ambtenaar, zoowel burgerlijk als rechterlijk; iem. belast met een deel der
wereldlijke, ook: der geestelijke rechtsmacht; vr.

ofieierige (wvla.).

Officine, znw. vr. W^rkplaats; mv., de verschil -
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lende vertrekken, ,00k: kelders, van een klooster.
Ofman, Qietal. Zie hof m a n, afstal.
Ofte, oft, of, ochte, octet, och, tegenstellend voegw.
Of; weder— ofte, ofte — ofte, ofte (of) — so, weder
— so; énen eet of twee; of anders.
Ofte, oft, bijw. (nederr.). Dikwijls.
Qge, ooch, ouge, hoge, znw. o. en vr. i) Oog;

met ogen sien, die ogen oftslaen, ontdoen, luken, sine
ogen verclaren, zijn. hart ophalen; onder dogen wer.en, steken, onder den neus wrijven; in dogen
steken; intr., een doorn in het oog zijn; oge int
sell houden; niet een oge, geen levend wezen;
blikken, gezichtsveld; vliet van tuinen ogen; vore
ogen, openlijk; tegenwoordig; aanwezig; blijkbaar,
in het oog vallend; vore ogen leggen, uitleggen, verklaren; van ogen, afwezig, weg. 2) oog van eene
naald; oog op den dobbelsteen. 3) ring, beugel. 4)
dat oge (van den wisere), wijzerplaat (te Brugge).

Ogeappel, -arsate (-ate), -been.
Ogebra, -brade, -brauwe, -brave, znw. vr. Wimper; ooglid; wenkbrauw.
Ogedienen, -dienre, - dienst. Zie ogen -.
Ogedoee, -duc, znw. m. Oogdoek, zakdoek.
Ogedrap pieh , bnw. Druip -, leepoogig.

Ogeëvel 1 znw. o. Oogziekte.

Ogegemerc, znw. o. Oogblik.
Oge eer, ogen -, znw. m. Oogwenk.
Qgehijn, ooch-, oochs-, znw. o. Oogje; lonkje;
ogekijns dragen, lonkjes werpen.
Ogellke, - lange, bijw. Met eigen oogen.
Ogelit, ogen-, -let, znw. o. Ooglid.
Ogeloos, bnw. Blind.
Ogelukinge, ogen -, znw. vr. Oogluikende toestemming (die ogen luken, door de vingers zien) ;
ogelukinge doen, doen alsof men iets niet ziet.
Ogelneester, ogen - , - meister, znw. m. Oogarts.
Ogoffiero, znw. o. Oplettendheid, aandacht; o.
nemen op, acht slaan op, iets in aanmerking
nemen.
Ogen, zw. ww. tr. i) Kenbaar maken, aantoonen.
2) staren naar, turen op.
Ogen, hogen, ook egen, eigen, onr. ww. perf.praes. Hebben, rechtens bezitten; met veranderd

sub'., toebehooren.
Ogenblic s - blec, znw. m., vr. en onz. i) Oog-

blik, oogopslag. 2) oogenblik, oogwQnk.

Ogenblicltj c, bnw. Kortstondig.
Ogenbran , znw. m. Verliefde blik.

Ogendienen , zw. ww. intr. (Iem.) naar de oogen
zien. — Ogendiener, -dienre; - dienst.

Ogengat, znw. o. Oogholte.
Ogenelaer, znw. o. Het doorschijnende hoorn vlies van het oog.
Ogensalve, znw. o. Oogzalf.
Ogenopslaeh, - schijn - siens. Zie o ge-.

0g enschouwe, znw. vr. Aanblik, aandachtige

beschouwing.

Ogeusipen, zw. (st.?) ww. intr. Druipoogen heb-

ben. — Ogensipinge.

Ogensterne, -stern, znw. vr. Oogappel.
Ogentroost, znw. vr. Naam eener plant, die bij
oogziekten gebruikt werd (16de eeuw).
0g0nvel, znw. o. Oogvlies; cataract; ook ogen

-vleck.
Ogenvloet, znw. m. Leepoogigheid, het vloeien
of druipen der oogen.
Ogenwater, -wee, -weide (aanblik; lust der
oogen); ook -weidinge.
oge-, -wint, znw. m. z) Oogblik;
niet een o., niets hoegenaamd. 2) oogenblik.

Ogenwenl[en, oge - , - winken, zw. ww. intr. Met
de oogen knippen.
Ogenwinkel, znw. m. Ooghoek.
OgenWit, znw. o. Witte staar.
Ogeops1ach, ogen -, ooch-, -ufrslaeh, znw. m. i)
Oogopslag, oogblik. 2) oogenblik; ook ogeokslaen,
znw. 0.
Qgeput, -,kit, znw. m. Oogholte, oogkas.

Ogesehalkinge, hoge -, znw. vr. Vleiende woor-

den, oogendienst.

Ogesehedel, ooch-, znw. m. Ooglid; ook oge
-schel.
Ogesobijn, ogen-, ooeh-, znw. m. Hetz. als ogenschouwe; in ogeschine, door iets met eigen oogen te
zien, met eigen oogen ; int oochschjn, ook oochschin,
klaarblijkelijk; in o. nemen, in oogenschouw nemen.
0g eslene, bnw. en bijw. Duidelijk zichtbaar,
klaarblijkelijk ; ook ogesienlike, -sienlinge, -siens,
bijw.; int ogesien(e) (het bnw. zelfst. gebruikt), zóó
dat iets allen duidelijk is.
Ogest, ogesten. Zie o e s t, o e s t e n.
Ogester, oochster, znw. m. Oogster, ook: maaier.

Ogestmaent, -fijt, - Vrucht.

Ogetraen, znw. m. Oogvocht, traan.

Ogeweide, -went, - Wenken. Zie ogen -.

Qg jj f, znw. o. Ogief, bouwkunstige figuur in den
vorm van een spitsboog; een gehouwen steen daar voor gebruikt; eene in een bepaalden vorm gesneden lijst.

0 Inge, ohem. Zie hoginge, oom.
Oho tusschenw. Ei ei, a ha!
07, ^tusschenw. 0, oh, ah! (limb.).
Oir, oir . Zie oor -, h o i r.

01t, oint. Zie ooit.

Occident, znw. o. Het westen.
Qke, znw. Vloed (van de zee).
Oken, oeken, zw. ww. — I. Trans. Verweerde.
ren, vergrooten; ook okenen. — II. Intr. Grooter
worden, toenemen.
Oker, ocher, znw. m. Vermeerdenaar, hij die tot
den bloei van iets medewerkt.
0kernoot, znw. vr. Zie n o k e r n o o t.

Okesoen . Zie occusoen.

Oket, okette, ocket, znw. Slinksche streek; bedrieglij ke vond.
Okinge, oekinge, znw. vr. Vermeerdering, aanwas.

Oecusoen, ocke-, occis-, occas-, ocs-, -uun, -uen,
-on, -uin, okorsoen, oxuun, znw. vr., m. en onz. z)
(Geschikte) gelegenheid, gunstige tijd; tijd; eenbepaald
geval. 2) aanleiding; omme (int) o. van, naar aanleiding. 3) reden; aangevoerde reden, bewijsgrond.
4) aanleidende oorzaak; toedoen. 5) reden van beklag, grief; twist. 6) verontschuldiging; voorwendsel.

7). uitvlucht, chicane, list, streek; slimheid; quaet o.,

vergrijp, wandaad.

Occusoenen, occasunen, zw. ww. tr. Iem. moeite

veroorzaken, chicanes tegen iem. zoeken.

Oesael, oxael. Hetz. als d o c s a e I.
Oosele, oxel, znw. vr. Oksel, assel, holte onder
den arm; ook: vleugelholte.
Octave, octaef, znw. vr. en m. De achtste dag
der kerkelijke viering van een feestdag ter eere van
Christus of een heilige, waarop die viering werd
gesloten, octaaf.
Ootèl, óctel, znw. o. Achtendeel van eene bepaalde maat.
October, znw. m. De maand.

Oetroy, Ootroyeren. Zie o t r o y.
01. Hetz. als a 1 en n o 1.
Olas, tusschenw. Helaas.

Olden, Older e. a. Zie o u d e n enz.

Ole, oele, znw. m. Papaver, maankop.
Olen, zw. ww. tr. Het laatste oliesel aan iem.
toedienen. Vgl. o o 1.
Olent, oelent, znw. Uitbouwsel, uitstek.
Olie,v oly, vlei, znw. m., vr. en o. Olie; heilige
olie; o. der ontfermicheit, de olie der genade, die
uit het kruishout op de menschheid zou ncdervloeien;

de genadegaven Gods.
Ol casslse, •ass s, znw. vr. Accijns op olie; ook

olies ijs.

Oliebaye, znw. vr. Laurierbes; olie van bayen,
laurierolie.

Oliebedde, znw. o. Sterfbed, bed waarin een
zieke ligt die bediend is.
Olieboom, znw. m. Olijfboom.

OLIEBUSSE.
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Oliebasse, -droes, -heffe (ook -barme), •coeke
-mate, -molen.
Oliën , zw. ww. tr. Met olie bestrijken; ook:

(ook: lijnkoek),

met heilige olie zalven ; ook hetz. als o 1 e n.
Olieperse, -pipe (vat), -pot, -saet.
Oliesel, olyse, of js, znw. o. Zalfolie, heilige olie,
vooral: het laatste oliesel.

..
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Olieslager, -slare, -smout, -varuwe (varwe),
-vat.
Olietorf, znw. Met olie brandbaarder gemaakte

turf.

Olievrucht, znw. vr. Olijf.
Olifant, znw. m. i) Olifant. 2) ivoor; ook: ivoren
blaashoorn.
Ol$amme, znw.vr. Rijksstandaard van Frankrijk.
Olio. Zie o de 1 ij c.
Olympiade, znw. vr. Tijdvak van vier jaar (bij

de Grieken).

Olin e, znw. vr. i) Zalving met heilige olie. 2)
de heilige olie zelve.
Olise. Zie o 1 i e s e 1. -- Olisen, hetz. als o 1 e n.
Olive, znw. vr. Olijf. — Oiivaohtich.
Olivebesse, -blat, -boom, -gaert.
Olivenhout, -$erne (pit van de olijf) -olie.
Olivesteen , -tac.
O.Uvete, die berch van 0.-n, mnonte 0., de olijf-

berg bij Jeruzalem.
Olivier, znw. m. Olijfboom.
Oliyijn, -vin, -ven, bnw. Olijfhouten.
011ant, znw. o. Moeras -, broek -, veenland.
011ede. Hetz. als on! e d e.
Olm, znw. m. Molm van vergaan hout; Olmieh,

(ver)olmen.
Olme znw. Olin, ijp.
Olt, Öltaer, Oltoos. Zie out, o u t a e r , al-

t OOS.

Om, Ombe, Ombaren Zie omme, ontberen.
Ombeiden, -biden, - bieden enz. Zie on tb..
Ombrade, znw. vr. Hetz. als o g e b r a.
OmdaCh. Hetz. als andach en octave.
Omelie, homelie, znw. vr. Preek.
Omesso, - misse. Zie homesse.
Ommacht, ommate. Zie o n m a c h t enz.
Omme, ombe, om, umbe, umme, voorz. en bijw.
:

-- 1. Voorz., met acc. en dat. (omme dien). z) Van
plaats. Om, om-heen, rondom; van eene rondgaande
beweging; om die Anise (aan de huizen) en sol n je man negen, hij en zij borger; omstreeks, omtrent;
in de buurt of nabijheid van. 2) van tijd, omtrent,
om en bij; o. lanc, op een niet nader te bepalen
tijd in de toekomst. 3) bij „verwisselen, verruilen,
vergelden ", om, voor, tegen; dat gi mi enen anderen
scilt om den tuinen lenen wilt. 4) coften o. geit;
geven o. iet, met eene ontk., geen waarde hechten
aan, geen belang stellen in, niet geven om; omme
niet: a) voor niemendal, om niet. b) te vergeefs,
voor niet. 5) ten opzichte van, met betrekking tot;
het stont nauwe om Floris leven; mi en es niet o.,
het kan mij niet schelen, ik geef niet om; horen o.,
luisteren naar. 6) over, van, gezegd van den beweeg
werking, vooral van het denkvermo.-gronde
gen of het gevoel; drong ss o.; einsen, denken o.,
denken over (thans „aan "); merken, spreken o. 7)
om, wegens, van een beweegreden; o. dit, tgone;
o. dat, daarom, ook: daardoor; o. dieswille dat enz.,
o. enes danc, ter wille van iem.; o. Gode : a) in
's hemels naam. b) ter wille van God, om Gods wil,
gratis. 8) door, ten gevolge van; uit hoofde van,
uitdr. der werkende oorzaak. 9) voor, ten behoeve
van; doet of uwen cakroen o. vrouwen; Provande
o. drie dage. zo) van een doel, om; om sine comenschap varen; Oien, ,linen, hogen enz. om. xi) o. te,
uitdr. van doel, bestemming, strekking. z2) bij boetebepalingen, hi es (waers) o., hij verbeurt. z) bij
bringen en comen nog zeldzaam; zie o in in b r i o gen en ommecomen. — II. Bijw. i) Rondom,
in de rondte; aan (van, naar) alle kanten, overal;
al o.; o. entomme; in de richting van een gebogen

e
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lijn; melter nonnen o. ; o. sin, rond geweest zijn;
om - heen; aan de keerzijde; in den omtrek, de
buurt; o. verre, ergens in de verte, weg; igoet o.
verre werpen. 2) van tijd, daaromtrent, omstreeks
een zekeren tijd. 3) voorbij, om; ten fare o., toen
het jaar om was. 4) met ww. samengesteld, scheidb.
en onscheidb. ; soms bet. om niet omheen", maar
„door"; ommej5rediken, - wandelen e.a.
Om(me)armen, rermen, zw. ww. tr. Omarmen.
,

Ommebecingelen, engelen, - bedoeken.
Ommebegaen, st. onr. ww. tr. Omsingelen.
Ommebegraven, st. ww. tr. Met eene gracht
-

omgeven.

Ommebegrjjp, znw. o. Geheele inhoud, iets in

zijn geheel.

Ommebehanc, ombehanc (= ommehane ?), znw.

m. Behangsel, gordijn; staatsiekleed.

Ommebehangen, -beheinen, -behelsen (om-beeleden.
Ommebeleggen , zw. ww. tr. i) Romdom be-

armen), - behelsinge,

leggen, omringen. 2) omlegeren insluiten.
Ommebelig en. Hetz. als o m m e b e 1 e g g e n-, 2).
Ommebelijsten zw. ww. tr. Van een rand of
;

lijst voorzien.

Ommebellen, zw. ww. tr. Met de bel omroepen,

overal vertellen.

Ommebeluken, st. ww. tr. Om-, insluiten.
Ommebemuren, -beringen, -beschaduwen.
Ommebeschemen, zw. ww. tr. Omschaduwen.
— Ommebescheminge.
Ommebesetten, zw. ww. tr. Omringen; deelw.,

vervuld van, bezet met.

Ommebesien, -beslaan, -besloten, -bestriken.
Ommebestaen, st. ww. tr. Omringen, omgeven.
Ommebetien, st. ww. tr. Omgeven, bekleeden;

een boom met groenen bladeren ombetogen.

Ommebevaen, st. ww. tr. i) Omvangen, omgeven; omvatten; omboorden. 2) omvatten, omarmen;
omringen, omsingelen; grijpen, aantasten. 3) bevangen, vervullen, van eene gemoedsstemming, in het
passief.
Ommebevane. Hetz. als o m m e b e g r i' p.
Ommebevloeyen, -bevloeren, -bevesten.
Ommebernen, st. ww. tr. Schroeien, schrooken.
Ommebewrachten, -wrochten, zw. ww. tr. Om-

sluiten, omheinen.

Ommebieden, om -, st. ww. intr. Omroepen.
Ommebinden, st- ww. tr. Een band om iem. of

iets heen leggen, boeien.

Ommebisen, zw. ww. intr. Als een dolle rond -

loo en.

Ommebogen, zw. ww. tr. Ombuigen, -krommen.
— Ommeboginge.
Ommebringen, om -, -brengen, zw. onr. ww. tr.
Doorbrengen, verkwisten, maken dat iets te loer gaat.
Ommebugen, st. en zw. ww. intr. -- Omme
buginge.
Ommeburen, znw. m. mv. Omwoners.
Ommecing e1en, om -, -singelen, -tsingtlen, zw.
ww. tr. i) (Imringen, omgeven. 2) omsingelen, in-

sluiten. —

Ommeaingelin g e.
Ommeeirkel, znw. m. Kring, rondte, cirkel.
Oznmedat, ombe-, om -, bijw. en voegw. — I. Bijw.
-

t) Daarom, om die reden. 2) daardoor, ten gevolge
daarvan. — II Voegw. z) Opdat. 2) omdat. 3) mits.
Ominedecken, -delen, -deilen, zw. ww. tr. Rond deden.
Ommedélven, st. ww. tr. Omgraven; verschansen.
Oinmedies, voegw. i) Opdat. 2) omdat; dewiji.

Ommedijp, znw. mr Ringdijk.
Ommedoea, -dour, znw, m. Halsdoek.
Ominedoen, onr. ww. tr. z) Omringen, omgeven,

omsingelen. 2) omdoen, aandoen, een kleedingstuk.
3) doen omkeeren, een vijand; overwinnen, onder
onderwerpen.
-doen,
Ommedolen, zw. ww. intr. Omdwalen, een om-

weg maken.
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Ommedraey, znw. m. Verandering in iemands
gevoelen.
Ommedraeyen, -drayen, -dreyen, zw. ww. — I.

Trans. Omwenden. — II. Intr. Zich in een kring
,bewegen. — Ommedraeyinge.

Ommedragen, zw. ww. tr. — I. Trans. i) Om-,
ronddragen. 2) rondvoeren, ' besturen, een schip. 1I. Intr. i) Zich omwenden. 2) omloopen, voorbij
een tijd.
-gan,v
Ommedriven, st. ww. tr. Doen rondgaan of rond.

100 en.
Ommedrucken, zw. ww. tr. Door drukken of
wringen omverwerpen.

Ommeëren, zw. ww. tr. Omploegen.

Ommegaen, st. ww. intr. — A. Met een levend
wezen als ondw. i) Omgaan, rondgaan, rondloopen;
de ronde doen, een toer of rondje doen; om iets
heen gaan. 2) een omgang houden, rondgaan voor
eene inspectie, eene schouw. 3) her en derwaarts
gaan; als znw., het heen en weer reizen. 4) om keeren, teruggaan. 5) van meening veranderen; afvallen van een landsheer. 6) met met, omgaan,
verkeeren; zich bezighouden, hanteeren, iets in
praktijk brengen. — B. Met eene zaak als ondw. i)
Rondgaan, in de rondte gaan; . voorbijgaan, van een
tijd; rondgaan, van beurten; als znw.; k ri ng, omtrek.
2) zich her en der bewegen, van de oogen. 3) draaien,
van den wind. 4) zich uitstrekken, van - landen. 5)
in omloop zijn, gangbaar zijn, van geld.
Ommegaen (k'emt. op gaen), st. ww. tr. — A.
Van een levend wezen. i) Om iets heen gaan. 2)
. doorrepen. 3) omvatten in zijn gemoed. 4) vermijden, zich op een afstand houden van; verbloemd
of verzacht uitdrukken; Bonder o., zonder , omwegen, ronduit. — B. Van eene zaak. — z) Omgeven, omringen. 2) omsingelen. 3) zich verspreiden
door iets.
Ommegaende, deelw. bnw. — I. Bnw. Omgebogen. — II. Bijw. i) In de rondte. 2) ten volle,
ten einde toe; al o. v ijftien jaer.
Ommegaeure, -gare. Hetz. als om m e g a n ge r.
Ommegaens, bijw en voorz. — I. Bijw.- In de
rondte; om — heen. — II. Voorz. Rondom.
Ommegange n -ganc, bijw. i) In de rondte, in
omtrek. 2) voluit, ten einde toe.
Ommeganger, -genger, znw. m. i) Hij die belast is met eene inspectie of collecte. 2) omzwerver,
hij die geene vaste woonplaats heeft; reizend muzikant of kunstenmaker.
Ommeganc, znw. m. i) Ommegang, processie;
optocht; inspectie; schouw; inzameling; het gewapend optrekken der burgerwacht, wapenschouwing.
2) draaiende beweging; omkeer in eene meening of
stemming. 3) omgang, verkeer. 4) omloop, kring; tijds.
verloop, duur. 5) contributie voor een bepaalden
tijd. 6) verloop, einde. 7) omtrek, omvang. 8)
uitgestrektheid. 9) de gewone loop der dingen, gewoonte. io) omweg, zijweg, slingerpad; listig middel.
Ix) omgang, omloop; kruisgang, pand, galerij om de
binnenplaats van een klooster; buitenste omloop in
eene kerk; galerij aan de buitenzij van een gebouw,
torentrans. 12) gordijn, dat iets in de rondte afsluit.
-

— Ommeganosdach, ommeganinge.

Ommegekeert, deelw. bnw. Omgekeerd; ver

-kerd.

Ommegetenden. Hetz. als o m m e w e n den.
Omme^fieten, st. ww. tr. Omwerpen, een met

eerie vloeistof gevuld voorwerp.

Ommegorden, zw. ww. tr. i) Omgorden. 2) om-

3y zwanger worden' van (eene vrucht). --

Ommegordinge.

Ommegraven, -Breven, st. ww. tr. Omgraven,

omspitten.

Ommegráven, st. ww. tr. Met eene gracht om

ringen; verschansen.

tegenstreven.

Ommehangen, st. ww. tr. Omhangen, omdoen,
een kleedingstuk. --- Ommehanginge, tooi.
Ommehángen, st ww. tr. Behangen, bekleeden,
tooien.
Ommehanc, znw. m. Omhangsel, gordijn of gaas
om bed of meubel, kraam.
Ommeheimen, -heinen, zw ww. tr. Omheinen;
iem. beveiligen.
Ommehelsen, zw. ww. tr. Omarmen, omhelzen.

— Ommehelsinge.
Ommeher, nmb-, bijw. (nederr.).
Ommehersitten, - vliegen.

Rondom.

—

Ommehoge, om -, bijw. Omhoog.

Ommehorten, zw. ww. tr. Omverstooten.

Ommehout, znw. o. Omvang.
Ommekeer, -kier, -kere, znw. m. —A. Van omme,

keren, trans. i) Omkeering, omverwerping. 2) het
richten naar een anderen kant, van de blikken. —
B. -Van ommekeren, intr. of wederk. i) Omkeer, om wending; telken ommekere, elken keer. 2) verandering van gevoelen. 3) draai, kromming, bocht in
een weg.
Ommekeernisse, ruw. vr. Omkeering, omwen-

teling.

Ommekeren, ombe-, -keeren, zw. ww. — I.

Trans. i) Omdraaien, omkeeren, omwenden. 2) omwenden, zijwaarts of achterwaarts wenden. 3) afwenden, verhoeden; afweren. 4) veranderen, ver
zijde stellen, tegen iets handelen. 6)-kern.5)t
verdraaien, vervalschen. 7) het onderste boven werpen, verwoesten. — II. Wederk. i) Zich omkeeren,
zich het onderste boven keeren. 2) zich omdraaien;
zich ter zijde wenden. 3) omkeeren, teruggaan. 4)
zich afwenden : a) van het kwade, zich bekeeren.
b) van het goede, opstaan tegen God. — III. Intr.
i) Omwentelen, rondgaan. 2, 3) Hetz. als wederk., 2)
en 3). 4) veranderen van meening, van gezindheid.
5) te niet gaan, ophouden te bestaan.
Ommekeringe, znw. vr. Omkeering, van tr. en

intr. ommekeren.

Ommecleden, zw. ww. tr. i) Omkleeden, bekleeden. 2) bekleeden, bedekken.
Ommecleet, -cleit, znw. o. Kleedingstuk, vooral
een zoodanig waarin men zich kan hullen, mantel.
2) mantel, als zinnebeeld van bescherming, en van
geheimhouding, dekmantel. 3) kleedij; ook gezegd
van den geest, de deugden waarmede iem. bekleed
of voorzien moet zijn; stoffelijk omhulsel.
Ommeclemmën, - climmen, zw. ww. tr. Omklemmen.
Ommecuagen, zw. en st. ww. tr. Beknabbelen.
OmmecomeII st. ww. intr. i) Voorbijgaan, ver strijken, van een tijd; eindigen, afloopen. 2) komen
over een water of door een land (met een acc. van
ruimte).

Ommegeseten. Hetz. als o m m e s a t e.
Ommegeven, st. ww tr. i) Rondgeven, omdeelen. 2) omdoen, een kleed aan een ander.

geven.

Ommegripen, st ww. tr. Omvatten; begrijpen,
bevatten. - Ommeg'ripinge.
Ommegripende, deelw. bnw. Verscheurend, van
dieren.
Ommehacken, zw . ww. tr. Loswerken, den grond.
Ommehalen, zw. ww. tr. i) Omverhalen, omver werpen. 2) Bonder o., zonder omhaal, omslag, moeite,

Ommecómen, st. ww. tr. i) Onder handen nemen;.
van schuld overtuigen. 2) beetnemen, bedriegen.

Ommecopen, zw• onr. ww. tr. Omkoopen.
Ommecrayeren, -crigieren, zw. ww. tr. Omroepen.
Ommecrengen, zw. ww. tr. Omwenden, - een

wagen.

Ommeeringelen , zw. ww. tr. Een kring of cirkel beschrijven. — Om eo ingelinge, kromming
of bocht in eene rivier.
Ommeorino. Hetz. als ommerinc.
Ommecrommen, - gymmen, zw. ww. intr. Om-

buigen.

mmeorupen, st. ww. tr. (klemt. op 't ww.). Kruipend naderen, onverhoeds overvallen.

OMMESPACEREN.

OMMELAGE.
Ommelage, znw. vr. Waarschijnlijk: gordeiroos.

Ommelagen, zw. ww. tr. Belagen.

bijw. en voorz. ---I. Bijw.;
Bij w.

ook

ommelancs. i) Op den langen duur, ten langen leste.

2) gedurende langen tijd, lang, allang. 3) over eene
zekere uitgestrektheid in de nabijheid, in de rondte.
4) rondom, aan alle kanten. -- B. Als voorz. Overal
langs, overal door; doe hi lange omlanc den zate
gewandert hadde.

Ommelant, znw. o. Omgelegen land; mv., Groninger Ommelanden. — Ommelantsoh.

Ommeleggen, zw. onr. ww. tr. Omkeeren.

Ommeléggen , zw. onr. ww. tr. i) Omleggen,
omgeven. 2) omsingelen. 3) bemantelen, verbloemen.
Ommeleiden zw. ww. tr. i) Verleiden, overhalen tot iets slechts. 2) eene lijn, in de rondte trekken.
Ommeléiden, -leeden, zw. ww. tr. Omgeven,
omringen.
Ommeliden, st, ww. intr. i) Om iets heengaan,
een omweg nemen. 2) voorbijgaan, van den tijd.
Ommeliggen, st. ww. tr. Y) Omlegeren, insluiten.
2) omringen, omgeven.
Ommelitsen, zw. ww. tr. Verschansen, barrica-

deeren..
Ommeloop , znw. m. i) Omgang, omloop; aan- zegging. 2) kringloop, omloop, van een voorwerp,
een hemellichaam, den tijd; cirkel. 3) omvang, uit gestrektheid in de rondte. 4) omloop, rondloopende
galerij aan een gebouw.
Ommelopen, st. ww. intr. i) Omloopen, rond
onamelooende, (om)zwervend.-lopen;dw.b,
2) omloopen, rondloopen, van een voorwerp, een
hemellichaam, den tijd. 3) her en derwaarts gaan,
van de oogen. 4) veranderen, afwisselen.
Ommeldpen, st. ww. tr. Omringen, omgeven,

onistroomen.

Ommeloper, znw. m. i) Bode; gerechtsbode. 2)

zwerveling, zwerver.

Ommeluden, zw. ww. intr. De kerkklok luiden.
Ommeluken, -luyken, st. ww. tr. Omsluiten, om-

geven.

Ommemalen, zw. ww. tr. Rondom beschilderen.
Ommenaeyen, zw. ww. tr. Rondom benaaien.
Ommemuren, - planten, - poten.
Ommer. Zie emmer.
Ommerant, znw. m. i) Buitenrand. 2) de binnen

Bene bepaalde grens gelegen ruimte.
Ommereisen, zw ww. tr. Omtrekken, een omweg maken.
Ommeréisen, zw. ww. tr. Doorreizen.
Ommeriden, .st. ww. — I: Intr. i) Omrijden, rondrijden. 2) omrjden, langs een omweg rijden. 3)
weeromrijden. — II. Trans. Rijdende omtrekken.
Ommeriden (klemt. op 't ww.), st. ww. tr. t)
Rijdende doortrekken. 2) te paard omsingelen.
i

Ommeringelen, - ringen, zw. ww. tr. i) Om -

ringen.

2) omsingelen,

Ommerinc, znw m. i) Kring, ring, cirkel. 2) bui -

tenrand. 3) de binnen een kring gelegen ruimte.

Ommerinnen, -rennen, st. ww. intr. Snel om-

of rondloorn, van een hemellichaam, den tijd.

Ommerinnen (klemt. op 't ww.), st. ww. tr. i)
Doorloopen, doortrekken, een land. 2) vervullen,
bezielen. 3) vloeiend of stroomend omgeven; menige
wonde hem omrent; pass., omronnen van bloede,

met bloed beloopen.

Ommeroden, zw. ww. tr . Omspitten, omgraven.

Ommeroep, znw. m. Openbare afkondiging. -Ommeroepen.

Odlmerineer, Ommers. Ze emmer (meer).
Ommeroeren zw. ww. tr. Omschudden ; in opschudding of beroering brengen.
Onlmesate, - sater, -seter, znw. m.; mv. Omwoners, omliggende volken; vorst van een aangrenzend
land.

Ommeschaduwen, -inge' -sehemen (hetz.),
-schemin e; - schemeren ^ketz.).
Ommesc

artsen, zw. ww. tr. (16de eeuw).
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Ommesehenken, 2W• ww. tr. Rondschenken, een

drank omdeelen.
Ommesohieten, st. ww. intr. Plotseling van rich.
ting veranderen, van den wind.
mmeschieken, zw ww. tr. Om-, rondzenden,
Ommesehinen, st. ww. tr. Met een lichtglans
omgeven ; omschaduwen. — Olnmesehijnsel.

Ommeschouwen , zw. ww. — I. Intr. Rondkij-

— 11. Trans. Inspecteeren.
Ommesehriven,.st. ww. tr. Afbakenen, begren.

ken.

zen. — Ommesehrlvinge, negene o. en es in Gods.
Ommesehudden, zw. ww. tr. Omschudden.
Ommeseggen, zw. Ww. intr. Zijne stem uitbrengen; bi den meesten o-e, bij meerderheid van stemmen.
Ominesellen, zw• ww. intr. Her en derwaarts
zeilen.
Ommesenden, zw. en st. ww. tr. i) Om-, rondzenden. 2) terugzenden.
Ommesénden, zw. en st. ww. wederk. Naar alle
kanten (om zich heen) zenden (een bode of boodschap).
Ommeseten, deelw. bnw. Hetz. als o m m e s a t e.
Ommesetten, zw ww. tr. i) Enen o., tot andere
gedachten brengen ; in zijne trouw .doen wankelen.
2) iet o., omslaan, gelijkmatig verdeelen.
Ommesétten, zw. ww. tr. i) Omringen. 2) omsingelen.
mmesetting8 znw. vr. Verandering van overheidspersonen, het kiezen van nieuwe.
Ommesichtieheit, znw. vr. Alziendheid.
Ommeside, znw. vr. Buitenrand, - zijde.
Ommesien, st. ww. — I. Intr. i) Omzien, rond zien, vooral; oplettend rondzien; als znw., omzichtigheid, voorzorg. 2) omkijken, ter zijde of achter
zich kijken; Bonder o. — II. Trans. i) In oogenschouw nemen; opmerken. 2) nagaan, overwegen.
— III. Wederk. Hetz. als Trans.,
an i) en 2). — Om-

mesieninge.

Ommesltten, st ww. tr. i) Zittend omgeven.2)
omsingelen; belegeren, insluiten.
Ommesitter. Hetz. als o m m e s a t e.

Ommeslach, znw.m.—A. Van ómm es1aen.
i) `Vending, omkeering, vooral: verandering van gezindheid. 2) omhaal van woorden, omslag. 3) omgeslagen of omgevouwen deel van iets; van een
papier, overslag, rand. 4) evenredige opbrengst in
geld, omslag. -- B. Van o m m e s 1 á e n. i) Omkleedsel, bedeksel; omslagdoek, sjaal. 2) verbloeming
van een ruwen of harden term; Bonder o., zonder
ergens doekjes om te winden. 3) uitvlucht, verontschuldiging.
Ommoslaen, st. ww. — I. Trans. i) Omwenden,
in de rondte of naar achteren wenden, de oogen,
het hoofd; omslaan, een blad. 2) uit zijn koers brengen. 3) omkeeren, omverwerpen; bederven, te niet
doen, vernietigen. 4) omslaan, omdoen, een kleedingstuk. 5) naar een bepaalden maatstaf het aandeel
bepalen in eene belasting, omslaan. 6) den trommel
o., bij trommelslag bekend maken. — II, Intr. i)
Zich ter zijde wenden, afdwalen, een misslag begaan.
2) zich omkeeren; omkeeren, van eene zaak; dat
blat mocht noch o. 3) veranderen, van gezindheid,
van houding; verkeeren. 4) omvergeworpen worden,
omstorten.

Omm©elaen, st. ww. tr. i) Omringen, omvatten.
2) bekleeden, iem. 3) verbloemen, verkroppen.
Olnmesluten, st. ww. tr. i) Omsluiten, omvat
insluiten.
-ten.2)
Olámesmiten> st. ww. — I. Trans. Omverwer-

Zich met kracht of
snelheid omwenden.
Ommesniden, st. ww. tr. Door snijden in stukken
verdeelen, uitsnijden.
Ommesniden (klemt. op 't ww.), st ww. tr. Besnijden. -- Ommesnidinge, besnijdenis.
Ommesoeken, zw• onr. ww. tr. Doorzoeken.
Ommespaceren, -spacieren, zw. ww. intr. Rond -

pen, verwoesten. -- II. Intr.

wandelen.

OMMESPADEN.
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Onimespaden, - speten, zw. ww. tr. Omspitten.
Ommes ringen, st. ww. intr. Rondspringen.
Ommestaen, st. ww. tr. Omgeven, omringen,

omsingelen.

Ommestaken, zw. ww. tr. i) Rondom van staketen palissaden voorzien. 2) (geheel) vaststellen,
be alen, inrichten.
8E1210stander, znw. m. Omstaander, hij die bij
iets staat of tegenwoordig is (bij een spel).
Ommestant, znw. m. Omstandigheid.
Ommesteken, st. ww. tr. Omstooten, - duwen.
Ommestellen, zw. ww. tr. i) Omzetten, veranderen; ook: van gevoelen of meening doen veranderen. 2) omslaan, gelijkmatig over belastingschuldigen verdeelen. — Ommestellinge.
Ommestéllen, zw. ww. tr. Omgeven, omringen.
Ommestemminge, znw. vr. Het op de rij af
uitbrengen van zijne stem.
Olnmestolpen, zw. ww. tr. Het onderste boven
keeren. — Ommestolpinge.
Ommestorten,.zw. ww. — I. Trans. i) Omverwerpen; OmmestOrtlnge. 2) van buiten aanbrengen:
sel

dat hem die hemelsche claerheit buten ommegestort
was ende noch niet binnen in zin hart. — U.

Wederk. Ten einde neigen, van een tijd. — III.
Intr. Omvallen, van een wagen.
Ominestoten, st. ww. tr. Omverstooten.
Ommestréeken, zw. ww. tr. Omvatten.
Ommestriken, st. ww. intr. Zich plotseling omkeeren.
Ommestrieken, zw. ww. tr. Omstrikken, vangen
als in een strik.
Ommestrooyen, -strouwen, zw. ww. tr. Rond
om zich verspreiden.
-stroien,
Ommeswingen, st. ww. intr. Rondzwaaien.
Ommetasten, zw. ww. intr. Om zich grijpen.
Omm- teade, bijw. In één woord, om kort te gaan.
Ommotien, st. ww. — I. Trans. i) Meetrekken
in de rondte. 2) omvertrekken, - werpen. — II. Intr.
i) Doortrekken, doorreizen (m. een acc. van ruimte),
ook onscheidb. 2) langs een omweg trekken. 3) om keeren, terugtrekken.
Ommetien (klemt. op 't ww.), st. ww. tr.; .deeles.

omtogen, bekleed, bedekt, omgeven.

Ommetreden, st. ww. tr. Vertrappen.
Ommetréden, st. ww. tr. Omsingelen.
Ommetreeken, st. en zw. ww. — I. Trans. i)
Meetrekken in de rondte. 2) terugtrekken, met een
ruk omwenden. 3) vergoeden, eene schade (friesch,
gron.). — II. Intr. Terugtrekken, omkeeren.
Ommetréoken, zw. ww. tr. Omsingelen.
Ommetrent, - trant, -trint, bijw. en voorz. — I.
Bijw. i) Rond, rondom, in de rondte, in de buurt,
in den omtrek. 2) aan alle kanten, overal. 3) geheel
en al, ten volle, ten einde toe; op alle manieren;
met eene ontk., in het geheel niet, volstrekt niet.
4) ongeveer, omstreeks, omtrent. 5) in de nabijheid
van iem. of iets; enen o. sin, bij iem. zijn, om hem
te helpen. — II. Voorz. i) Om, rondom; in den
omtrek van. 2) omtrent, omstreeks. 3) in de nabij.
van, met, bij; om en bij, met het denkb. van
toezicht. 4) hier en daar verspreid liggende in;

eilandti die liggen o. der see; o. tfirmament s:, jin die
sterren ende die Planeten. 5) aangaande, betreffende
(zeldzaam).

Ommetriselen, zes. ww. intr. Ronddraaien.
Ommetrompen, zw. ww. intr. In een optocht
of processie op de trompet blazen.
Ommetroten, zw ww. tr. Ronddraven.
Omlmetunen, zw. ww. tr. Omtuinen, afsluiten.
Oinmevademen.Hetz.als ommevessemen.
Olnmevaen, - vangen, st. ww. tr. i) Omgeven,
omringen.

2)

omvatten, omvangen; omhelzen.

Ommevaert, znw. vr. Scheepsreis.
Ommevallen, st. ww. intr. Omvallen, omvervallen.
Ommevanginge, znw. vr. Omarming, omhelzing.
Ommevanp, znw. m. i) Omvatting; een geestelijke band. 2) omarming, omhelzing.

OMMEWRINGEN.

Ommevaren, st. ww. intr. i) Rondgaan, her- en
derwaarts gaan; omrijden, omvaren. 2) een omweg
maken in het gaan, rijden, varen. 3) doorreizen,
doortrekken ; doorrijden ; doorvaren. 4) met met,
zich bezighouden, ophouden, afgeven met.
Ommevaren, st. ww. tr. Omsingelen, omtrekken.
Ommevaten, zw. ww. tr. Omvangen; omhelzen.
2) omhelzen met den geest, vurig minnen. — Om-

mevatinge.
Ommeverre, - verre, -veer, - eerde, bijw. Ver
weg, weg ; o. weren, ver weg werpen ; een bal o.
werpen, in de verte werpen; omver.
Ommevessemen, zw. ww. tr. Omvademen, met
de armen omvatten.
Ommevesten, zw. ww. tr. Rondom bevestigen;

omheinen.

Ommevestinge, znw. vr. Omheining, borstwering, tot steun aangebrachte versterking.
Ommevlechten, st. ww. tr. Omstrengelen.
Ommevl eg en, st. ww. tr. Met kracht of snel-

heid omvervallen.

Ommevlieten, st. ww. tr. Omvloeien, omstroomen. — Ommevloeyen (klemt. op 't ww.).
Ommevloeyen, zw. ww. intr. Omloopen, b.v. van
het bloed in het lichaam. — Ommevloeyinge.
Ommevoeren, -voren, -vueren, zw. ww. tr. Omvoeren, rondleiden; vervoeren, eene zaak.
Ommevrage, znw. vr. Eene in eene vergadering
gedane vraag; rondvraag. — Ommevragen; ook,
als znw., hoofdelijke stemming.
Ommevraginge, znw. vr. Het in het openbaar
doen van eene vraag, vooral, in eene terechtzitting,
of iem. eene aanklacht heeft in te brengen.
Ommewae$ en, zw. ww. intr. Omverwaaien.
Ommewandelen, zw. ww. intr. Rondwandelen,
rondloopen.
Ommewandelen (klemt. op 't ww.), zw. ww. tr.

Doorwandelen, doorkruisen.

Ommewanderen, Hetz. als omme wandelen.
Ommeweeh, znw. m. Omweg.
Ommowelven, st. en zw. ww. — I. Trans. i)
Omverwerpen, het onderste boven werpen. 2) om
omspitten; onderzoeken, het binnenste. —-wroetn,
II. Intr. Veranderen, verkeeren.
Ommewenden , - winden, -weinden, zw. ww. —
I. Trans. Omwenden, omkeeren; het onderste boven
keeren, ter zijde wenden. — II. Wederk. Zich om.
wenden; heengaan, terugkeeren. — III. Intr. i) Hetz.
als wederk. 2) een keer nemen, veranderen.
Ommewent, znw. m. Omloop, kringloop, omwen-

teling.

Ommewentelen, zw. ww. — I. Trans. Omwen-

telen, in de rondte doen gaan. — II. Wederk. In
de rondte gaan. — III. Intr. z) Een kringloop of
cirkel beschrijven. 2) hetz. als wederk. — OmWentelinge; ook: draaikolk.
Ommewerpen, -worj5en, st. ww. tr. i) Omwerpen , omverwerpen; verwoesten. 2) omkeeren, het
onderste naar boven brengen. 3) omspitten, omploegen. 4) met kracht omwenden; schijnbaar intr., van
koers veranderen, op de vlucht gaan; den breidel,
dat ors o., den teugel wenden; het paard met kracht
wenden om den vijand te gemoet te gaan. 5) om
iets werpen; den reep werfthi omme, om of over een
boomtak; optuigen, optoomen, een lastpaard. —

OmmeWerpinge.
Ommeweven zw. ww. tr. Een rand weven om iets.
Ommewimpe , -wemkel, znw. m. Verbloeming.
Ommewimpelen, zes. ww. tr. Verbloemen, doek j es om iets winden; iets inkleeden.
Ommewinden. Zie omme wenden.
Ommewinden, st. ww. tr. Omwinden, omwikke.
len; inhullen, inkleeden; omstrengelen, omvangen.
Ommewissahen, zw. ww. tr. Omwasschen.
Ommewonin er, znw. m. Omwoner.
Olmmeworpen. Zie omme werpen.
Ommewring'en , st. ww. tr. Met moeite ronddraaien; als wederk., liggen woelen.

ONBEHOUWEN.

OMMEWROETEN.

Onbedroeft,-bedro .
Onbedro IIg en, bnw, Vulstig, met rust gelaten.

Ommewroeten, zw. ww. tr. Omwroeten.

Omnipotent, bnw. Almachtig.

Omoedich. Zie ootmoedich.

Omoedich. Zie homoedich.
Ou.-. Hetz. als o n t (totdat) ; on(t) tien male.
Onabel, -kabel, bnw. z) Ongeschikt, onbekwaam
tot (iets); onbevoegd. 2) niet zooals iets zijn moet;
onbegaanbaar, van een weg; onbruikbaar, van een
terrein ; ook onabelijc.

.Onabel, bijw. Op eene ongeschikte, onvoegzame

wijze, ook onabelike.

Onabelheit, znw. vr. i) Ongeschiktheid. 2) onvoegzaamheid, ongemanierdheid.
Onaehtbaer, -ber, bnw. Gering, onaanzienlijk;
ook onachtelijc.

Onachtende, bnw. Onbaatzuchtig.

Onaehterhaellije, - halijc, bnw. Onbegrijpelijk.
Onaehtsam, -achsam, -acsam, bnw. t) Geen acht

slaande op, iets verwaarloozende (met een gen.);
zich niet storende (aan een gebod). 2) niet geacht
door, niet in tel bij (met een dat.). — Onachtsamheit (zorgeloosheid) ; onaehtsamllke, onaeht-

samich.
Oaadel bnw.Onedel.

Onaend^aehtich, bnw . Achteloos, zorgeloos.

Oaaenclee$ C -cle,i jc, bnw. Los van iets. --OnaenCleeflujChBit •clevelijcheit.
Onaennelneljje, bnw. Onontvankelijk voor in-

drukken.

Onaerdieh, •ardich, -eerdich, bnw. i) Boosaardig,
boos, ontaard; van zaken, schandelijk, vuil. 2) van
stoffen, slecht gemaakt of bewerkt. — Onaerdicheit, onaerdelike, -dichlike.
Onaert znw. m. Booze aard, verdorvenheid.
Onaf

ich
ond bnw.

Peilloos diep, onpeilbaar.

— Ona!grondicheit ondoorgrondelijkheid.

Onafkeerlije, bnw.

Waaraan men zich niet ont-

worstelen kan (van zonden). .
Onaflatelijc, bnw . Onuitroeibaar.

Onaft, bnw. (friesch). Onwettig, onrechtmatig.

Onbandeli je, bnw. Teugeloos, uitgelaten; ook
onbandich.

Onbarmhertich , -herticheit.

Onbate, om -, -beet, znw. vr. r) Schade, nadeel,
verlies. 2) ellendige toestand naar het lichaam en
den geest, ziektetoestand, ellende (ook van de hel).
Onbearbeidet, -belt, bnw. Onbewerkt, onbebouwd, van den grond.
Onbebrievet, deelw. bnw. Waarvan geen schriftelijk bewijsstuk is.
Onbedacht, bnw. i) Onbezonnen, dom. 2) be-

wusteloos; van hem selven o. Onbedachte,

bijw.,

-telike, -telie -tick, -ticheit, -sam.
Onbedadinget, -dedinget, bnw. i) Niet in een
!

zoen of „dading" opgenomen. 2) niet in rechte aangesproken of aansprakelijk.
Onbedechtich enz. Zie o n b e d a e h t i c h.
Onbedeelt , bnw. Zijn deel niet ontvangen hebbende.
Onbedegen, bnw . i) Kinderloos. 2) niet uitgegroeid, pieterig. 3) treurig, slecht, van de tijdsomstandigheden.
Onbedect , bnw . i) Onbedekt, bloot. 2) niet ge
gehouden.
c
3) klaarblijkelijk. — Onbedect, bijw.,-heim

On ede te e.
Onbedel c, bnw. Onverbiddelijk.
OnbedenkeljC bnw. Wat men met zijne geten kan, onbeschrijfelijk.
dachten niet omvat
Onbederve, znw. vr. Nadeel, schade; als bnw.,
nadeelig, schadelijk.
Onbediede ijc, bnw. Onuitlegbaar.
jj

Onbedient, bnw. Onvervuld (v. e. ambt).

Onbedjjet, bnw. Onbedijkt.
Onbedragen, bnw. In een goeden, gelukkigen
toestand.

Onbedreven,

bnw. Onbebouwd, van land.

OnbedriegeltJc, bnw. Betrouwbaar, zeker; on-

bedrieglijk.
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Onbedruct bnw. Onbelemmerd, zich vrij kunnende bewegen.
Onbe&actel ke, bijw. Vrijwillig.

Onbeducht -bodwingeltic.
Onbedwongen, bnw. t) Vrij, uit vrijen wil han-

delende of geschiedende; vrij, niet onder eene bepaalde verplichting staande. 2) aan niemand ge
verschuldigd. 3) niet van gezag willende-horzameid
weten, onbedwingbaar; ook als znw. 4) onbelemmerd;
van de stem, helder ; niets te vreezen hebbende (met
van). —

Onbedwongenheit, -like.
Onbeeldelija, bnw. Geestelijk, los van de beelden

en voorstellingen der zinnen.
Onbebrret , bnw. Geen erven hebbende.
Onbefaemt, bnw. Onbesproken.

Onbegadet, -begaet, bnw. i) Slordig, aan wiens
(wier) uiterlijk en kleeding geen zorg is besteed. 2)
ereed gemaakt voor de begrafenis.
niLSegupn, bnw. Onbelemmerd, vrij.
Onbegavet, -geeft, bnw. Zonder geschenk, niet
begiftigd .
Onbegeert, bnw. Niet gewenscht of verlangd.
Onbegeerlijo 2 -gerelije, bnw. Geene begeerten
hebbende, tevreden met hetgeen men heeft. — Qa-

be gearl jcheit.
Onbegerich bnw. Zonder heilbegeerte.
Onbegeven, bnw. i) Niet tot eene kloosterorde

behoorende. 2) nog niet uitgeboedeld, van kinderen
met betrekking tot hun erfdeel.
Onbe graven , bnw. i) Onbegraven. 2) niet door
gracht of sloot ingesloten.
Onbegrepen, bnw. i) Niet gevangen; onaangetast, ongestraft; dies w:llic o. sin, daarover wil ik
niet hard gevallen worden; o. iemant, zonder dat
iem. daarvoor vervolgd kan worden. 2) niet aan
schadeloos, straffeloos; onberispelijk, vlekkeloos. 3) zonder fout, zonder mankeeren; te betalene
op Bamisse o.; ter goeder trouw, naar iemands beste
weten; een gheers lent luttel min of meer o. 4) on
verhinderd, onbelemmerd, van een weg.
Onbegresen, bnw. Ongehoond, onbeschimpt(r6de
eeuw).
Onbegripeljpe, bnw. i) Onberispelijk, onbesmet.
2) wat het verstand te boven gaat. — Onbegripe -

lijcheit, -gripelike.

Onbo grondelljc, bnw. Ondoorgrondelijk.
Onbeh acht, bnw. Niet gebonden; niet aanspra-

kelijk, schadeloos.
Onbehaelt , bnw. Hetz. als o n b e h a c h t.
Onbehagel bnw. Leelijk.
?

Onbehagelijc, -hegeljc, bnw. Onaangenaam (m.

d. dat.). — On ehaget, hetz. (met omzet, by).
Onbeheert, - bnw. i) Zonder heer. 2) zonder toezicht.
Onbehelpieh . Zie 'o n b e h u l p i c h.
O]abehende, bnw . i) Ruw, plomp, dom. 2) lomp,
onbehouwen, van zaken. — Onbehendieh, -dich-

heit .

Onbehendelike, bijw . Met onbesuisdheid.
Onbehindert , bnw. Ongehinderd.

Onbehoedeljjc, bnw. Onvoorzichtig. -- Onbe-

hoedelike.
Onbehoeitieh, bnw. Geen gebrek hebbende aan
(met een gen. of van).

Onbehoet , -behoedet, bnw. — A. Van behoeden.
i) Onbewaakt, onbeschermd. 2) onveilig, onbetrouwbaar. — II . Van hem behoeden. i) Onbehoedzaam,
onvoorzichtig; met een gen., niet op zijne hoede
voor iets. 2) onverhoeds. — Onbehoetheit, -sam.
Onbehoorljje, bnw . Onbehoorlijk, onbetamelijk;
zich onvoegzaam gedragende. Onbehoorlike; ook:
tegen recht en billijkheid Onbehoorli jcheit; ook:
on gepaste handelingen; onvoegzaam gedrag. -- On.

behorich.
Onbehoorsam, bnw . Ongeschikt, ongepast.

Onbehouwen, bnw. i) Niet rondom behouwen,
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van een boomstam. 2) onbehouwen, ruw, plomp, van
personen en voorwerpen.
Onbehulpelije , bnw. i) Ongedienstig. 2) zonder
hul zijnde. — Onbehulpeljeheit.
Onbehulst, bnw . Onomwonden, onbewimpeld.
Onbehnnst, -I1uset, bnw. Onbebouwd, van eigen.

dommen.

Onbeidieh, bnw. Ongeduldig.

Onbejaert, bnw. Minderja rig. — Onbejaert-

heit, -j arich, - j aricheit.
Onbeeame, -becant. Zie o n b e q u a m e, -be-

k e n t.
Onbekeerlije, bnw. Verhard.
Onbekenitje, bnw. i) Pass. Niet te begrijpen.

2)

act., dom, onverstandig. — Onbekenl chelt.

d
nde^ bnw. Stuursch ,, onhanelbaar.
Onb ek enne
Onbekennisse, -kinnesse, -becantenisse, znw. vr.

i) Onwetendheid, onverstand.

2) onbekendheid.

Onbekennich, bnw . x) Dom. 2) ondankbaar.

Onbekensam, bnw. i) Onhandelbaar. 2) ondank.

baar. — Onbekensamheit.
Onbekent, -becant, -bekint, bnw. — A. Pass. i)

Onbekend; o. van mannen, maagdelijk; ongeacht,
niet gezien; niet te begrijpen. 2) niet (in rechte) erkend, van schuld. — B. Act. i) Onbekend, ergens
geen kennis hebbende. 2) onwetend, zonder oordeel
des onderscheids, verhard, verblind; des was ic harde
o., daar deed ik heel dom aan. 3) ruw, woest, barbaarsch. 4) ondankbaar, niet erkentelijk. — Onbe kentheit; ook: eene onbeschaamdheid.
Onbeclaget, -beclaecht, bnw. Onbeschuldigd; on.
besproken ; zonder dat men over iets in rechte kan
worden aangesproken; van zaken, niet vervolgd.
Onbeelokert, bnw. Onbehouwen, lomp, grof
(vlaamsch, 16de eeuw).
Onbeeomeltje, bnw. Onbehaaglijk. -- Onbe -

comeljjcheit.

Onbecommert, beeummert, bnw. i) Onverhinderd. 2) onbekommerd, - rustig; niet door eene verplichting bezwaard; onbelast, onbezwaard met schulden. 3) niet in beslag gelegd, van beslag ontheven.
-

— Onbecommertheit.
Onbeeoret, -becoort, bnw. Niet verzocht, niet

verleid. 2) niet bij politieverordening verboden.
Onbeeraeht, bnw. Niet tot iets gedwongen.
Onbeeroont, bnw. i) Niet aangeklaagd. 2) zonder dat men eene klacht tegen iem. kan inbrengen.
Onbeladen, bnw. i) Niet voorzien van. 2) niet
belast of bezwaard.
Onbelastet , -last, bnw. i) Niet met schuld of
andere geldelijke lasten bezwaard. 2) veilig, zonder
bezwaren of moeilijkheden te ondervinden. 3) vrij
van rechtsvervolging, ongestraft; ook onbelastichi.
Onbeleet, bnw. i) Ongeoefend, geen levenswijsheid hebbende. 2) onbeschaafd, grof, lomp.
Onbelemmert bnw. i) Van personen. Niet verhinderd of belemmerd, niet bezwaard door iets (met
den gen.) . Onbelemmertheit . 2) van zaken. Niet
door iets in zijne werking belemmerd, van de inwendige deden van het lichaam.
Onbelenget, bnw. Ongerept, maagdelijk.
Onbelet, bnw. i) Ongehinderd, ongestoord, vrij;
ook: vrijmoedig. 2) ongedeerd, onverlet.
Onbelistet, bnw. Niet misleid, onbedrogen.
Onbelohen , bnw . Onbesloten, niet omheind.
Onbeluut, bnw. Niet door klokgelui afgekondigd.
Onbemaert, bnw. Niet van iets verdacht, onbe-

sproken.
Onbemannet, bnw. Ongehuwd.
Onbemeret, - meercc, bnw. i) Niet overdacht of
nagegaan. 2) act., onopmerkzaam, onoplettend.
O nbemoedet, - bemoei, bnw. Onverwacht.
Onbeneden, -bentjt, bnw. Onbenijd.
Onbenodicht, bnw. Geen gebrek hebbende.
Onbenoemt , bnw. Ongenoemd.
Onbenoot, bnw. Onbebouwd, van land.
Onbeoefent bnw. Ongeoefend.
Onbequaemtleit, znw. vr. r) Leelijkheid, afzich!

telijkheid. 2) ongeschiktheid : a) onvoegzaam gedrag.

b) ongunstige toestand.
Onboq uame -quaem, bnw. i) Onaangenaam voor
het oog(leelijk, terugstootend); het gehoor, den reuk,
den smaak. 2) onaangenaam of slecht van karakter;
van daden, schandelijk. 3) met een dat., aan iem.
onaangenaam, hatelijk, gehaat; niet naar iemands
zin ; onverdraaglijk. 4) ongepast, onvoegzaam ; onteerend ; ongepast of nadeelig voor (met een dat.).
Onbe uameljje, bnw. i) Onbehaaglijk. 2) onverdraaglij k. 3) ongeschikt, ongepast. — Onbe ua-

meljj chet
, -like.
q
Onbegnamieh, bnw. i) Onaangenaam. 2) onge-

past. — Onbequamicheit.
Onbequeme enz. Hetz. als o n b e q u a m e.

Onberaden, bnw. — A. Van beraden. i)
Onbeschermd, hulpeloos; van zaken, in een slechten
toestand zijnde. 2) niet van het noodige voorzien,
slecht toegerust. 3) niet uitgeboedeld, geene uit
ontvangen hebbende; niet uitgehuwelijkt,-kering
ongetrouwd.. — B. Van hem beraden. i) Onberaden, onbezonnen; des was si o., daar deed zij
verkeerd aan ; dol, van zijn verstand beroofd. 2)
radeloos. 3) besluiteloos. 4) zonder zich te bedenken.
5) niet bereid of gezind. -- Onberadenlike, On -

beradich, onbezonnen; ook onberaet.

Onberecht, -bericht, bnw. i) Onbeheerd, onbe stuurd. 2) niet in
n rechte behandeld; niet in rechte
aangeklaagd; onbesproken; ongestraft; onberispt,
ic wille van u o. veesen. 3) niet voorzien van de
sacramenten der stervenden; geen testament ge
maakt hebbende. 4) niet te regeeren, niet naar ge
-zagof
tucht luisterende; ook onberechtelj/c.
Onbereden, bnw. i) Nog niet getemd (v. e. paard).
2) nog niet bereden, d. i. nog niet in de grondlasten aangeslagen (van nieuw ingedijkte landen).
Onbereit, -bereet, bnw. — A. Van personen. i)
Niet gereed, niet klaar. 2) onwillig. 3) niet geschikt,
niet in een toestand verkeerende om. — B. Van
zaken. r) Niet bereid of gelooid, van huiden. 2)
,

niet voorhanden, onbereikbaar.
Onberect, bnw. Slecht toegerust.

Onberispeli jee Onberispet.
Onberoepen, bnw. Onbesproken.
Onberoerlje, bnw . Onbeweeglijk, roerloos; ook

onberoerich ; onberoerlike goede, onroerende goede-

ren. —

Onberoerlicheit,
— Onberoerlike.

ook: onaandoenlijkheid.

Onberoert, -roeret, -ruert, bnw. i) Niet bewogen of in beweging gebracht. 2) onaangeroerd, ongerept, maagdelijk; niet aangeraakt of besmet door
(met van). 3) ongevoelig.
Onberoft, rooft, bnw. Ongezuiverd, van meekrap.
:

Onberouwich, bnw. Verstokt. — Onberouwicheit, Onberouwenisse.

Onberovet, - berooft, bnw. Ongeroofd; iet o. laten,
het niet rooven ; onberoofd, veilig, rustig (2).

Onberucht, -rockt, -ruft, -roft, -ruchtet, -ruch-

tiget, bnw. Hetz. als onberoepe n.

Onberuerljje, -ruert. Zie on be r o e r 1 i* c enz.
Onberve, bnw. Slecht, verkeerd, onhandelbaar.

Onbesaeet, bnw. Niet aangeklaagd.

Onbesarket, bnw. Waar geen zerken liggen.
Onbeschadet, -schadiget, bnw. Ongedeerd, ongeschonden.

Onbeschaemt, -bescheemt, bnw. t) Ongeschon-

den, onbevlekt. 2) onbeschroomd, vrijmoedig. 3)
zonder schaamtegevoel of ootmoed.
Onbeschant, bnw. Zonder schande.
Onbeschat, bnw. Niet door geldelijke lasten be-

zwaard.

Onbesehaven, bnw . Onaangetast.

-schedeljc, bnw. i) Niet te
verstaan, onduide lijk. 2) onverstandig, onredelijk. 3)
onvoegzaam, beleedigend. — Onbesoheidelike,
ook: bovenmate, buitengewoon.
Onbescheiden, scheden, bnw. — A. Pass. i) Niet
gescheiden, ook: onafscheidelijk. 2), onbeslist, on-

Onbeseheidelfi c,

-
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uitgemaakt. -- B. Act. i) Ongemanierd, ongelikt;
onbeschaamd. 2) niet met rede begaafd, dom. --

lesen; onstuimig, van het weder. — Onbestierieh ,

Onbeecheidenheit -like.
Onbesoheidieh, bnw. r) Ongemanierd; onverstandig, dom. --- Onbeseheidieheit, ook: onbeschoftheden.

Onbeeeheit, bescheet, znw. o. i) Buitenspo rig-

heid, onredelijkheid, overmoed; onbehoorlijk gedrag;
o. doen, bieden, zich te buiten gaan, onrecht doen. 2)
dwaasheid, domheid, onverstand.
Onbeseheldeljje 9 bnw. Onberispelijk.
Onbesahepen, bnw. r) Ongeschapen. 2) mis

vormd.
Onbeecheppet, , bnw. Onversneden, van laken.

Onbesohermet, bnw . Onbeschut.
Onbeschicket, bnw. Niet in orde, waaraan iets

ontbreekt.

Onbesoboren , bnw. i) Niet de geestelijke wijding ontvangen hebbende. 2) ongedeerd, niet benadeeld.
Onbesehouden, - scholden, bnw. Onberispt, onberispelijk; ongestraft.
Onbeschreven, bnw. r) Niet beschreven. 2) onbeschrijfelijk.
Onbesehrodet, - schroot, bnw. Onbesnoeid, onbe-

perkt, onbewimpeld, duidelijk ; ook bijw.
Onbeschuldich, -icht, bnw. Onschuldig; ook

onbeschult.

Onbeseert, bnw . Ongeschonden, ongekwetst.

OnbeseffeliC

-seflijc,

bnw. i) Ongevoelig. 2)

onbegrijpelijk, gew
eldig groot.
Onbesegelt, bnw. Ongezegeld, niet gewaarmerkt,
van laken.
Onbeseit, bnw. Niet beschuldigd van (met van).
Onbeset, bnw. i) Hetz. als o n b e c o m m e r t,
t) 2) zonder bezetting, onverdedigd.
b n«betjet^ bnw. Onbeschaafd, plomp; dom. --

Onbesetheit.
Onbeseten , bnw . i) Onbewoond. 2) niet bevan-

gen of vervuld met iets (met van).
Onbeslen, bnw . z) Niet beschouwd. 2) niet gekeurd, van koopwaren.
Onbeslagen,, -slegen, bnw. z) Zonder beslag van
edel metaal. 2) onbeslagen, van paarden.
Onbeslety bnw. Niet verhinderd of belemmerd;
niet bezet door iets, van ruimten; niet door eene
verplichting bezwaard.
Onbeslecht, - slicht, bnw. Niet beslist of vereffeud.
Onbesloten, bnw. t) Niet door iets omgeven,
open. 2) ongesloten, van eene deur. 3) niet de kloostergelofte afgelegd hebbende.
Onbesmet, bnw. Onbesmet, onbevlekt, rein, ook
in zedelijken zin; maagdelijk; ongeschonden, ongekreukt, van voorschriften; ook onbesmetteljc. — On

besmetheit.

Onbesneden, bnw. Y) Onbesneden. 2) ongesnoeid.

3) onbeperkt, oneindig. 4) onbewerkt, niet uitge..
werkt. 5) onbeschaafd, onbehouwen.
Onbesocht, bnw. i) Niet onderzocht. 2) te voren
niet ondervonden of gesmaakt. 3) ongeoefend, onervaren. -- Onbesochtheit.
OnbesoekeltC , bnw. Onnaspeurlijk.
Onbesonnen, bnw. Ondoordacht, onbedacht.
Onbesorget, bnw. t) Onverzorgd. 2) onbezorgd;
zonder vrees. — Onbesorchtheit.
Onbespert, -sjiert, bnw. Onbelemmerd, vrij.

Onbesproken, bnw. i) Niet in rechte aange-

sproken. 2) zonder dat men kan worden aangeklaagd.
3) onbesproken.

Onbestadet,

bnw. Niet uitgehuwelijkt.
Onbestandich, -stendich, bnw. Niet geldig, niet
van kracht.
Onbestier, - bestuur, znw. o. Onbehoorlijkheid,
wangedrag; ook: eene wandaad; onstuimigheid, van
het weder.
Onbestier, bnw . t) Bandeloos, onhandelbaar, zich
onbehoorlijk gedragende. 2)' van zaken, niet door
rede of geweten bestuurd; moeilijk; een boec o. int
-

stoet,
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-stiericheit, -stierlike.
Onbestiert -bestuert, bnw. i) Onbestuurd, niet
?

geleid of bestuurd.
uitzinnig.

2) teugelloos, buitensporig; dol,

Onbestormt, bnw. Niet bestormd, v. e. sterkte.

Onbestorven, bnw. Wiens ouders nog in leven
zijn, of ook : nog niet een eigen vermogen hebbende,
van kinderen.
Onbestoven, bnw. Niet door stof verontreinigd;
o. van scharden.

Onbestraffet, bnw. Onbelemmerd (met van).

Onbesnust, bnw. i) Onbehouwen, vormeloos,

van zaken. 2) onbehouwen, onbeschaafd, onbeschoft.
Onbeswaert, bnw. Niet bemoeilijkt.
Onbeswikelijo, bnw. Onbezweken, onkreukbaar.

Onbeswoent, -soent, bnw. Niet in een „zoen"

begrepen.

Onbetaelbaer, bnw. Insolvent. — Onbetaolbaerheit.
Onbetaelt, bnw. Onvoldaan, niet betaald.
Onbetaemt, bnw. Hetz. als o n b e tame.
Onbetalinge, znw. vr. Wanbetaling.

Onbetame, -tamel jjc, bnw. Onvoegzaam, onbehoorlijk. — Onbetameljjcheit.

Onbeterlje, bnw. Onverbeterlijk.
Onbetimmert, bnw. Onbebouwd, van eigendom-

men, ook niet opgebouwd, van een huis.
Onbetrouwenisse, znw. vr. Wantrouwen, ook

onbetrouwinge.

Onbevaert, bnw. Onbevreesd of: zonder gevaar.

Onbevangen, bnw. x) Niet gevangen, vrij. 2)
niet door iets ingenomen. 3) Hetz. als o n b e g r epen. 3).
OnbevankelijC, bnw. Ondoorgrondelijk.
Onbevaren, b nw. Onervaren.
Onbevechteljc, bnw. Onneembaar.
Onbevedet , -veel, bnw. Niet als vijand behandeld (met van).

Onbevensdelike, -veinsdelijc, bijw.Ongeveinsd,

openhartig; ook onbevenst, - veinst.
Onbevest bnw. Niet versterkt.
Onbevindelio, bnw. Ondoorgrondelijk.
Onbevleeket, bnw . Onbezoedeld, rein.
OnbevliII .et, bnw. Ongerept, maagdelijk.
Onbevoell a, bnw. Ongevoelig, gevoelloos. —
?

Onbevoellipc eit -voollike bijw.
Onbevolen, bnw.

Zonder

l of
beve

lastbrief.

Onbevolget, bnw . Zonder machtiging tot ièts
gevraagd te hebben (met zen of jegen, van. iemand).

Onbevredet, - vreet, bnw. Hetz. als o n b eOnbevreset, vreest bnw. i) Onbezorgd, rustig.

sw oe at.

,

-

2) onverschrokken.
Onbevript, -vrjdt, bnw. z) Onbesloten, niet omheind. 2) uitgesloten van het eene af andereprivilegie.

Onbewaent, bnw. Onverwacht.

Onbewaert, bnw . Van bewaren. i) Onbeschermd,
niet gevrijwaard. 2) verstoken van hetgeen men be.
heeft. 3) van hem bewaren, niet op zijne hoede, onvoorbereid; onverhoeds.
Onbewandelt, wanden, bnw. Onervaren; ver legep, linksch.
Onbewarent, bnw. Niet voor een aanval toegerust, onvoorbereid.
-

Onbewegeljo, -weechlijc, bnw. i) Onbeweeglijk.

2)

onveranderlijk. 3) onverzettelijk. 4) gevoelloos
naar den geest, ongevoelig van gemoed. — Onbe-

wegel^cheit.
Onbewegen, bnw . i) Onbewogen; onbeweeglijk,

2) onaandoenlijk.

O nbewe gets - beweecht, bnw. t) Onbeweeglijk.
2) niet geschokt, van het gemoed; niet vatbaar voor
aandoeningen, ongevoelig.
Onbeweget, bnw. Ongebaand, onbegaanbaar.
Onbewest, bnw. Onvoorbereid, niet toegerust.
Onbewettich, -icht, bnw. i) Niet in rechte behandeld. 2) niet in rechte erkend, van schulden. 3)
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niet in rechte gehoord, van een persoon ; weder
een zaak.
-rechtlijk,van
Onbewist, bnw. i) Onverwacht ; onverwachts.
2) onbewust, zonder dat men het zelf weet.
Onbewimpelt, bnw. Onomwonden.
Onbewise , -bewijst, bnw. Niet uitgekeerd ; o.
Boet, goed dat iemand niet aangewezen is.
Onbewogen, bnw. Niet bewogen of geschokt.
nbnw. (oostmal.). Onbevlekt.
Onbewolle

Onbewoonljo, onbewoont.
Onbeworren - werret bnw. Niet verward of

verstrikt. --

weten.

Onbeworrenh^eit, zuiverheid van ge-

Onbiddelija, bnw. Hetz. als on bed e 1 ij c.
Onbilljj e, bnw . i) Onrechtmatig, onbillijk. z) on-

voegzaam, onbehoorlijk. 3) onmogelijk.
k.
Onbillike , bnw. i) Op eene onrechtmatige wijze.
2) onnatuurlijk, onwaarschijnlijk; niet o., gelijk men
begrijpen kan.
Onblide, bnw. i) Bedroefd, droefgeestig. 2) er
slecht aan toe zijnde (met een gen., ten opzichte
van iets); o. sin (werden) ere dinc, iets kwijt zijn
of raken.
Onblpnge, bnw. Vergankelijk.
Onbllsohap znw. vr. Droefheid, droefgeestigheid.
Onblusechelija, -blesscheljfc, bnw. Onuitblusschelijk; onuitdoofbaar, onbedwingbaar.
Onbogeljj c, -boochljc, bnw. Onbuigbaar, eig. en

overdr.

Onbondieh, unbundich, bnw. Niet bindend, ongeldig (overijs., drent.).
Onbooehsam, bnw. Gestreng.
Onbore . Hetz. als e n b o r e, bore.
Onborger, znw. m. Niet -burger.
Onbreet bnw. Smal.
Onbrekeije, -breckeljic, bnw. i) Onbreekbaar;
onverbrekelijk, ongeschonden; ook onbrokeljc. 2)
onuitputtelijk. — Onbrekelijoheit, onbrekelike.
Onbrukich, bnw. Geen genot of gebruik hebbende van iets.
Onbrnne znw. 0.; enen iet o. (tonbruke) doen,
maken, iem. in het gebruik of de uitoefening van
iets verhinderen; ere dinc es mi o., ik mis het genot
pf gebruik van iets.
Onbrauebaer, -bruicbaer, bnw.; o. maken, hetz.
als onbruuc (tonbruke) maken.
Onbrauesam . Hetz. als o n b r u k i c h.
Onbngeljje, bnw . i) Onbuigbaar; stevig. 2) hals
verhard.
-starig,
Onbuuehsam, -buychsam, bnw. Onbuigzaam;
onverzettelijk; ook onbuuchsamljc. — Onbuuchsamheit.

Onbuur, -buer, bnw. Iemand die geen „buur" of
markgenoot is.
..
Once, onche, unce, znw. vr. Ons.

Ondachtelijc, bnw. i) Ondoorgrondelijk. 2) on-

heuglijk.

bnw. Onnadenkend.
Ondadelija, bnw. Misdadig, snood. —

Ondade.

like, bijw.
Ondadieh , bnw. Misdadig, snood, gewetenloos;

als znw., misdadiger; kwaadaardig. — Ondadiaheit .
Ondadieh, bnw. Werkeloos, krachteloos.
Ondaet znw. vr. Booze daad, wandaad, misdaad,
schanddaad; soms als verzamelwoord, dat wat men
schandelijks doet, wandaden.
Ondaft, znw. o. Onbetamelijk gedrag, straat -

schenderij. -- Ondafticheit.

Ondanich . Hetz. als on dad i c h.
Ondanc, znw. m. i) Wat iem. onaangenaam is,
ongenoegen, onaangenaamheden, slechte verhouding
met iem.; o. hebben, de treurige gevolgen van iets
ondervinden; o. hebben van Gode, Gods wraak ondervinden; ook: vervloekt zijn; o. hebbe, met verlof van, ironisch (fra. n'en déjlaise à). 2) in verschillende bijw. uitdr., tegen iemands zin of wil, ten
nadeele van iem.; tondanke, ondancs, ook: tegen
iemands zin, gedwongen. 3) slechte dank, ondank;

o. hebbe dies, wij zijn daarvoor weinig dank ver
-schuldig
aan.
Ondatic, voorz. met den dat. en acc. Ondanks,
in weerwil van.
Ondanabaer, bnw. i) Onwelgevallig. 2) ondank
ook ondancbarich, ondankeljc, ondancsam,-bar,
-samich
— Ondancbaerheit -dankelheit,
.

-dankel^pcheit, -danosamhei't, -samicheit;
-danhelike, bijw
.

Ondankes , -dancs. Zie o n d a n c.

Onde r undo, znw. vr. Golf.
Oude, (orde, znw. vr. Gunst.

Ondedich enz. Hetz. als ondadich.

Ondeelaehtich ondeil•, bnw. Verstoken van;

vrij of zuiver van (eene ongewenschte zaak). —

Ondeelachticheit.
Ondeelbaer, Ondeellipc, Ondeelsam, -saml jjc,

bnw. Ondeelbaar.

Ondeerlije, bnw. Onschadelijk, onschuldig.

Oude e, znw. vr.; t(e) ondegen, niet in orde ; t.

willen, den slechten weg op willen; als bijw., niet

zooals het behoort.

Ondelich, -deelich, bnw. i) Act. Geen deel hebbende aan. 2) pass., ondeelbaar.
Ondelig ele, bnw. Onuitdelgbaar.
Ondenk elie, bnw. Niet met de gedachten te
omvatten, onbegrijpelijk, onpeilbaar; als bijw., oneindig; o. beter.
Onder, voorz. en bijw. — I. Voorz. i) Onder,
plaatselijk; enen slaen o. sine kaken, vlak voor zijn
k.; o. den Crone, die sonne, die mane, op aarde; o.
die sonne, aan den kant waar de zon staat; o. (den)
wint, aan de zijde waar de wind is; o. dat net,
in een treurigen toestand; eig.: gevangen; o. voet,
die voete, onder de(n) voet, op den grond; o. kant
hebben, onder handen, .00k: aan de hand hebben;
behandelen, ook: een zieke. 2) onder, aan den voet
van; o. tgeberchte, aan de benedenzijde van. 3) onder, bedekt door iets; o. tdecsel van, onder den
schijn van; o. den dume, heimelijk; o. den hoet,
in -het geniep. 4) onder als uitdr. van ondergeschiktheid en afhankelijkheid; o. hem doen, onderwerpen; ook in de uitdr. o. kant, bande, in zijne macht:
o. voete werpen, onderwerpen; o. hem hebben, in
zijn bezit hebben, onder zich houden, ook van geheimen; o. justicie, in handen van het gerecht. 5)
onder het rechtsgebied van. 6) onder als uitdr. eener
op iem. rustende verplichting; o. vorwerde; hi be.
swoerne o. eenen eet; o. elcs verbeteren. 7) onder,
beneden een zekeren leeftijd. — II. Bijw. i) Onder,
beneden; onderaan; van onderen, ook van onder;
aan de binnenzijde. 2) ginds; o. ende boven, in de
omliggende plaatsen; o. of over mogen, ginds of
weer kunnen. 3) in een lagen rang; o. sijn ; neder
ende o. bliven. 4) t(e) onder, met ww., ten onder, in
of naar de laagte, in een toestand van onderworpen heid of ellende, t. bliven, bringen, doen, gaen, hebben,
houden e. a.
Onder, ondere, voorz. i) Tusschen, onder; delen,
mengen onder e. a. 2) onder, te zamen met, met;
wi selen o. ons tween die vaert bestaen, ook: wi selen
varen o. mi ende U. 3) onder — ende, zoowel -- als,
en — en, vooral als specificeering van eene te voren
aangeduide soort; hondent man, o. ridders ende seriante; ook verbonden met bnw. en deelw., o. dooi
ende gewont; met bijw., o. voren ende naex (na),
bij verschillende gelegenheden; alles te zamen. 4)
onder, te midden van; dat de vader stun was cornea
wonen o. hem; o. ander woorden (onder andere)
seide hi; ook als uitdr. van den part. genitief, dat
minste deel o. den kieseren. s) onder, ter uitdr. der
gelijktijdigheid; o. dien, desen, des, dies, intusschen,
ondertusschen; o. wege; o. dock ende nacht, bij dag en
bij nacht: vermuedt o. waken ende vasten.
Onderambtman, - bailliu, znw. in. Onderambt -

man, - baljuw.

Onderbane, znw. vr. Lagere bank, laag gerecht.

Onderbehouden, st. ww. tr. Onder zich houden.

ONDERBINDEN.

Onderbinden, st. ww. tr. Onderbinden, steunen
door een band.
Onderbinden, st. ww. tr. Onderling verbinden;

vereenigen.

Onderbissehop, znw. m. Onder-, wijbisschop.
Onderbliven st. ww. intr. (klemt. op onder). In
-

een treurigen toestand blijven; te kort schieten, onderdoen, beneden de verwachting blijven; onderdoen
voor, in het niet zinken bij iets anders; in zijn be.
wis te kort schieten, zijn proces verliezen.
Onderbliven, st. ww. intr. Achterwege -, uitblijven.
Onderbode, znw. m. Bemiddelaar, boodschapper
tusschen twee personen.
Onderboeten, zw. ww. tr. Aanleggen (vuur).
Onderboginge, znw. vr. Onderdanigheid.
Onderbreken, st. ww. tr. Verstoren; onder
-werpn.
Onderbringen, . brengen, zw. onr. ww. tr. Overwinnen, opden grond krijgen; onderwerpen.
Onderdaen, deelw. bnw. i) Onderworpen, gehoorzaamheid verschuldigd (aan); ten dienste of beschikking staande aan; aan iets onderhevig. 2) onderdanig, volgzaam; met een dat., naar iemand
luisterende.
Onderdaan, bnw. Verschillend, onderscheiden.
Onderdaen, znw. m. Onderhoorige, ondergeschikte (vooral van geestelijke betrekkingen); dienaar,

van God.

Onderdaenljje . Hetz. als o n d e r d a n i c h.
Onderdae, znw. o. Toevlucht, schuilplaats.
Onderdaner znw. m. Smeekeling.
Onderdanieh , -denich, bnw. Onderworpen, volg-

zaam, deemoedig (met een dat. en vore), ook met
betrekking tot God; in dienst staande, ondergeschikt
aan; onderhevig, bloot staande aan. -- Onderda -

nicheit, -like, bijw.
Onderdanige, znw. m. Onderhoorige.
Onderdéell bij w Onderdeelt, deelw. In ge .;

meenschappelilken eigendom (toebehoorende).
Onderdoken , znw. m. Onder-, vicedeken. —

Onderdekensch p.
Onderdélen, • elen, -deylen, zw. ww. tr. z) On.

derling verdeelen. 2) afdeelen, splitsen; ook: eigendomsrechten. 3) afzetten, kleuren.
Onderdecsel, znw. o. Stroomat, - matras.
Onderdelven, st. ww. tr. Ondergraven, - mijnen.
Onderdenken , zw. our. ww. tr. Uitdenken.
Onderdes, - dies, -dien . Zie oud er (II) , 5).
Onderdiener, znw. m. Dienaar van lageren rang,
bode.
Onderdoen onr. ww. (klemt. op onder). — I.
Trans. i) Onder iets doen of plaatsen. 2) aan zich
onderwerpen. 3) fnuiken, vernederen; ook wederk.
4) te niet doen; een einde maken aan iets; vernietigen, in het verderf storten.
Onderdoen our. ww. — I. Trans. Enen iet o.,
aan iem. de beschikking over iets geven. -- II.
Wederk. i) Iets onderstaan, zich onderwinden. 2)
zich belasten met, iets aanvaarden.
Onderdoen, our. ww. tr. Ondérmengen. Vgl.
onderdaen (II).
Onderdorewarer, -duere, -waerre, -waerder,
znw. m. Onderdeurwachter, - portier.
Onderdonkelen, zw. ww. tr. Onderdompelen.
Onderdorpel, znw. m. Onderdrempel.
Onderdra^gen, st. ww. —^ I. Trans. Ondersteunen. — II. Wederk. Zich onthouden, afzien van.
Onderdragen, st. ww. (klemt. op onder). — I.
Trans. i) Elkander toedragen (nl. minne). 2) kruisen,
wapenen. —1I. Intr. Overeenstemmen, gemeene zaak

maken (met). — Onderdragende, -draginge,
-dragenisse.
Onderdringen, st. ww. tr. Onderwerpen.

Onderdringen, st. ww. tr. Verdringen, wegdringen, door dringen afsnijden (den pas aan iem.).
Onderdriven, st. ww. tr. In het nauw brengen;
onderwerpen; overwinnen.
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Onderdrneken, zw ww. tr. t) Naar beneden
drukken, in de laagte houden ; in een toestand van
afhankelijkheid brengen, onderdrukken ; overweldigen.
2) in kracht doen verminderen of afnemen; ten onder houden. — Onderdruckinge.

Onderdnkelen, zw. ww. tr. Onderdompelen.
Onderduken, st. ww. intr. Onderduiken.
Onderduwen, zw. ww. tr. (Iem.) naar de laagte
duwen of in de laagte houden.
Onderdwingen, st. ww. tr. Onderdrukken.
Oudere . Zie onder en onderen.
Ondereen, bijw . i) Onder elkaar, ondereen. 2)
onder of met elkander, onderling. 3) achtereen, van
tij dsbegrippen ; tien jeer lane ondereen.
Onderen,

,

ondern, onder(e), znw. m. De voormid-

dag, de tijd tusschen 9 en 12 uren,.vooral het tweede
gedeelte er van; vgl. half-, e e r o n d e r e n. --stout voormiddagtijd .
Onderen, zw. ww. intr. Een middagslaapje doen.
Onderende , znw. o. en m. Onder-, benedeneinde.
Onderenich -en:chs, bijw. t) Achtereen, ononderbroken. 2)^ dadelijk, aanstonds (fri.).
Onderérdeeh, bnw. Onderaardsch.
Ondergaen, onr. st. ww. intr. (klemt. op onder).
i) Ondergaan, van hemellichamen. 2) in het water
te lour gaan, zinken; van land, onderloopen. 3) onder iets gaan, bep.: onder de dekens. 4) dalen, in
rang of aanzien; het onderspit delven; o. van goede,
tot armoede vervallen. 5) afkomen, van een eisch,
er iets van laten vallen.
Ondergaen, st. onr. ww. -- L Trans. A. Met
onder in de bet. „onder". z) Zich onder iets plaatsen, iets op zich nemen. 2) aan of tot zich trekken,
veroveren; op eene listige wijze wegnemen; ook
enen iet o. — B. Met onder in de bet. „wegneming
vn steun". t) In het geheim naderen om ze (muren,
wallen enz.) te nemen. 2) onderkruipen, listig benadeelen. 3) overvallen, verrassen. 4) aantasten, bevangen; onder zijne macht of invloed brengen. 5) bij leggen, een geschil. — II. Intr. Met den dat., voor
iem. bukken of onderdoen.
Ondergaen, st. onr. ww. intr. (met onder II) .
i) Tusschen iem. en een bepaald punt in gaan staan
om hem te belemmeren of te voorkomen; enen den
weck o., iem. den pas afsnijden. 2) voorkomen, beletten, verhinderen -, enen die sprake o., iem. in de
rede vallen; enen enen slack o., een slag van iem.
pareeren of ontwijken; enen enen streke o., iem. het
uitvoeren van eene list beletten. 3) listig ontnemen
of afhandig maken.
Ondergaenre, znw. m. Geweldenaar, overweldiger.
Ondergaenre, znw. m. Tusschenpersoon, bemiddelaar.
Onderganinge, znw. vr. Belaging, onderkruiping.
Ondergane, znw. m. tt) Ondergang, van hemel
-lichamen.2)
ondergang, verderf.
Ondergedoen, onr. ww. tr. Onderdoen, ten onder
brengen.
Ondergenoemt , - geschreven, bnw. Beneden
genoemd of vermeld.
Ondergereehte, gerichte, znw. o. Lagere rechtbank.
Ondergeste, -giste, -gist, znw. Ondergist.
Ondergeven , st. ww. tr. t) Opdragen, toevertrouwen. 2) onderwerpen. 3) m. e. gen., zich aan
iets geven of tot iets zetten.
Onderg even, st. ww. tr. Met hem (dat. re$.) en
het (uitgelaten) obj. stage, elkander slagen toedienen.
Ondergieten, st. ww. tr. Ondermengen (vloeistoffen).
Ondergilde, znw. vr. en o. Een minder belang
-rijkgld
(tegenover hooftgilde).
,

,

-

Ondergordel, znw. m. Broekriem.
Ondergorden, zw • ww. tr. Door een gordel onder-

steunen (lichaamsdeelen) of ophouden (kleederen).
Ondergramen, zw. ww. wederk. Ruzie hebben.
Ondergrave, znw. m. Ondergraaf.

ONDERMAERSCHALC.

ONDERGRAVEN.

400

Ondergraven, st. ww. tr. i) Doen instorten,
ondermijnen. 2) op eene listige wijze inpakken of
vermeesteren (iemands gemoed). — Ondergra-

tinge.
Ondergripen, st. ww. tr. i) Onverwachts weg
2) de werking van iets beletten. — Onder--nem.
gripinge.
Ondergroeten, zw• ww. wederk. Elkaar groeten.
Ondergronden, zw. ww. tr. i) Peilen, doorgronden; ook ondergronderen.
derzoeken.

2)

trachten te peilen, on-

Onderhalen, zw. ww. tr. i) Inhalen, achterhalen.

herstellen, goedmaken, eene schade. 3) met weg lating van sinen loot, een aanloop nemen.
Onderhalf, onderalf, telw. Anderhalf.
Onderhantttehenen, -teykenen, zw. ww. tr. Onderteekenen.
Onderhaspe, znw. Verwarring, warboel.
Onderhaspen, zw. ww. tr. i) Iets winden onder
iets anders (met den dat.). 2) onderzoeken, een
weefsel, very.: eene quaestie.
Onderhaten, zw. ww. wederk. Elkaar haten.
Onderharre, znw. vr. Hondsdraf, aardveil.
Onderhavieh, -hevick, bnw. Onderhevig of onderworpen aan, lijdende aan (met een gen. of van).
Onderhebben, zw. onr. ww. tr. Onder zich, on•
der zi ne berusting, macht of bezit hebben.
Onderheffen -he enen, tr. ww. Optillen.
Onderhelsen, zw. ww. wederk. Elkaar omhelzen.
Onderhoren, zw. ww. intr. Het oor leenen aan,
naar iem. luisteren (m. d. dat.).
Onderhoren, zw. ww. tr. Verhooren, ondervragen.
Onderhorich, bnw. Onderdanig, onderworpen,
2)

nederig, gehoorzaam.

-- Onderhorieheit ;

enen

o. doen, zijne opwachting bij iem. maken als teeken
van minderheid.
Onderhorten, zw. ww. wederk. Vijandelijk op

elkander inrijden.

Onderhonden, st. ww. (klemt. op onder). — I.
i
de laagte houden. 2) onder
Trans. i) Naar onder, in
zich houden, een vonnis; ook: bewaren, eene geldsom, Bene kostbaarheid. -- II. Wederk. Zich klein
houden.

Onderhonden, -holden, - balden, st. ww. tr. i) Onderhouden, verzorgen, van het noodige voorzien. Z)
in stand, in wezen houden; een gebod, nakomen,
naleven. 3) slepende houden.
Onderhoudenisse, znw. vr. i) Het in goeden
staat houden van iets, onderhoud. 2) instandhouding;
handhaving, nakoming. 3) levensonderhoud.
Onderhouder, znw. m. Medeplichtige.
Onderhoudinge, znw. vr. r) Ondersteuning. 2)
het in goeden staat houden, onderhoud. 31 naleving,
nakoming.
Onderhout znw. o. Middel van bestaan.
Onderhouwen, st. ww. tr. (klemt. op onder).
Van onderen houwen, een boom.
Onderhouwen, st. ww. wederk. Op elkaar in-

)

houwen.

Onderhovetman,

-hooftinan, - bomen, znw. m.

Onderbevelhebber.

Onderhuren, zw. ww. tr. Onder de hand of op

eene slinksche wijze huren, iem. of iets een ander
afhuren.

derdoen (met tore). — II. Trans. In het verderf
storten.

Onderkeren, zw• ww. wederk. i) Zich bemoeien
of • inlaten met (met een gen.). 2) zich veroorloven
of verstouten (m. e. inf.).
Onderketenen, zw. ww. tr. Door een vasten
band verbinden.
Ondersleet, saw. o. Onderkleedingstuk.
Onderelerke, -clerc, znw. m. Een ondergeschikt
beambte op een bureau.
Onderenopen, zw. onr. ww. tr. Bevestigen, bekrachtigen, beklinken.
Onderenopinge, znw. vr. Eng samenhangende
reeks.
Ondereóc, znw. m. Tweede kok.
Ondereolnen, st. ww. intr. (klemt. op onder).
t) Onder iets, b.v. de dekens, komen. 2) verzwakken, afnemen.

Ondercomen, st. ww. — I. Intr. i) Het onderspit delven, er onder raken, te gronde gaan. 2) verminderen, afnemen in kracht. 3) buiten zich zelf geraken. — II. Trans. Overvallen, bevangen, vooral in
het pass.

Onderco0 s, bijw. Onder den prijs of de waarde.
Ondereoot -cotich bnw. Onder de huid voort zwerende. —'Ondereoten, ww.
Ondereopen, zw. onr. ww. tr. Onderkoopen, op

eene slinksche wijze iets koopen zóó dat het een
ander ontgaat.

— Ondereoop.

Ondereopen, zw. onr. ww. tr. Iets koopen als
tusschenpersoon. — Ondereoper, makelaar.
Ondereoster, znw. m. Onderkoster.
Ondereotten, zw. ww. tr. Ondergraven, - mijnen.
Ondercouse, znw. vr. Kous.
Ondercri en, st. ww. tr. i) Iem. het beentje
lichten; bedriegen. 2) in zijne macht krijgen.
Ondercrapen, st. ww. intr. (klemt. op onder).
i) Onder iets, de dekens, kruipen. 2) m. d. dat.
voor iem. kruipen.
Ondererupen, st. ww. tr. i) Bekruipen, zich van

iemands gemoed meester maken.

2)

onderkruipen.

— Onderoruper, -cruyper.
Ondercessen, zw. ww. wederk. Elkaar kussen.
Onderlachen, st. ww. wederk. Elkaar toelachen.
Onderlaat, znw. o. Bijgebouwtje, stal of schuur.
Onderláet, znw. m. of o.; sonder o., zonder ophouden; ook: onmiddellijk, zonder verwijl.
Onderlage, laecli, znw. vr. Onderlaag.
Onderlagen, zw. ww. tr. _.Belagen.
Onderlat, znw. Hetz. als o n d e r 1 a e t (I).
Onderlaten, st. ww. tr. (klemt. op onder). Tijdelijk (iets) onder iem. laten, leenen.
Onderlaten, st. ww. tr. Staken. — Onderla-

tinge tusschenpoos.
Onderleggen, zw. ww. tr. (klemt. op onder). t)

Onder iem. of iets leggen.
zijn vleesch.

2)

aan zich onderwerpen,

Onderleggen, zw• ww. tr. Ondersteunen.
Onderleeken, - leken, zw. ww. wederk. Elkaar

likken.

Onderlesen, st. ww. tr. Uitzoeken.
Onderlichten, zw. ww. tr. Ondersteunen.
Onderliggen, st. ww. tr. (klemt. op onder). De

mindere zijn.

Onderhuwen, zw. ww. wederk. Zich verzwage-

ren: onder elkaar trouwen; ook onderhiliken (-hu

-welikn).

Onderrarich,, bnw. Minderjarig.
Onderjoekeligc, bnw. Tembaar.
Ondercastelein, znw. m. Onderslotvoogd.
Onderkeiser, znw. m. Onderkeizer.
Onderkennen, -kinnen, zw. ww. — I. Trans.

i) Onderkennen, - scheiden. 2) door onderzoek of
nasporing te weten komen. — II. Wedérk. Elkaar
kennen.
Onderkennisse, znw. vr. Kenmerkend onderscheid; sekse.
Onderkeren, zw. ww. — I. Intr. Voor iem. on-

Onderlinge, -lange, -lans, -Zinc, -lancs, bijw.
Wederkeerig, onderling. — Onderline, bnw. On

derlincheit.
Onderlippe, znw. vr. Onderlip.
Onderlopen, st. ww. intr. Onder water loopen.
Onderlopen, st. ww. tr. t) Inhalen. 2) enen enen

weck o., iem. den weg, den pas afsnijden. 3) bij
verrassing vermeesteren, afhandig maken. 4) een
waben o., door iem. te voorkomen de werking er
van beletten of onschadelijk maken.
Onderlopen, st. ww. wederk. Op elkaar instormen.

Ondermaerschalc, -mater, - moeder, -mees

-ter,ms.

ONDERMAKEN.

Ondermaken, zw. ww. tr. Door geheime midde.
len tot stand brengen.
Ondermanen zw. ww. tr. Vermanen.
Ondermengelen, -mingelen, zw. ww. tr. Onder
-enmg.
Ondermengen, -mingen, zw. ww.' — I. Trans.
i) Dooreenmengen; kleuren in verschillende tinten.
2) vermengen, verwarren. — H. Wederk. Zich vermengen, verkeeren, omgaan. -- III. Intr. Y) Hetz.
als wederk. 2) zich inlaten of ophouden met iets.
Ondermerke, -marke, znw. vr. Grensteeken, -paal.
Ondermieden, zw. ww. tr. Onderhuren.
Ondermineren, zw. ww. tr. Ondermijnen.
Onderminnen, zw. ww. wederk. en intr. Elkaar
beminnen.
Ondermoeten, zw. ww. wederk. t) Elkaar ontmoeten, tegenkomen. 2) elkaar te lijf gaan.
Ondernemen, st. ww. -- I. Trans. i) Iets op
zich nemen, zich ondervinden, 2) ondervangen, opvangen; die tale o., het woord nemen of voeren, ook
voor anderen; enes tale o., iem. in de rede vallen.
3) ondervangen, verhinderen, beletten. 4) heimelijk
ontnemen, afhandig maken. 5) o. ende geven, geschenken wisselen. --IL Wederk. Elkaar beetpakken; hem o. metten armen, elkaar omhelzen; hem
o. metten handen, elkaar de hand geven.
Ondernoemen, -namen zw. ww. tr. Duidelijk
noemen, met den naam noemen.
)

Onderpage, - palfrenier.
Onderpanden, jbenden, zw. ww. tr. Door het
geven van een pand verzekeren. — Onderpandinge.
Onderpander, znw. m. Naam van een rechter-

lijk ambtenaar van lageren rang.
Onderpanne, znw. vr. Naam. van eene soort
dakpan, waarop de „overpanne" wordt gelegd.
Onderpant, znw. o. Onderpand; in sommige
streken (Limb) ; het eigenlijke pand; in andere: bijpand tot het eigenlijke pand (Brab.).
Onderpensen, -einsen, zw. ww. tr. Uitdenken.
Onderplatten, zw. ww. wederk. Elkaar klappen of tikken geven.
Onderpolsen, zw. ww. tr. Onderzoeken.

Onderportier, -prior -priorinne, -prochiaen.
Onderproeven, -jtroven, zw. ww. tr. i) Beproeven, onderzoeken. 2) bevinden. —.

Ondergnetsen, zw. ww. wederk. Elkaar wonden.
Onderreehten, - richten, zw. ww. tr. Terechtwijzen, inlichten. -- Onderrechtinge.
Onderreehter, znw. m.Plaatsvervangend rechter.
Onderregen, deelw. bnw. Doorregen, van vleesch.
Onderrector, -rectoresse.
Onderriden , st. ww. — I. Trans. i) Rijdende

een weg afsnijden. 2) rijdende voorkomen of inhalen. -- II. Wederk. Op elkaar inrijden.
Onderrinnen, st. ww. tr. Bij verrassing vermeesteren.
Onderroeyen, -royen, zw. ww. tr. Enen den
weck o., roeiende den weg afsnijden.
Onderroeren, zw. ww. tr. Tot op den bodem
onderzoeken.
.o
Onderroe, -rocke, znw. m. Een onderkleedingstuk, ook van mannen.
Onderroken, zw. ww. tr. Iem. een dampbad
toedienen. — Onderrohinge.
Ondersaeyen, -sayen, zw. ww. tr. Ondermengen.
Ondersanger, znw. m. Tenorzanger; misschien
ook: baszanger.
Ondersate, -saet, -sete, znw. m. i) Iem. die onder iemands (ook: geestelijk) gezag staat, onderdaan,
ondergeschikte. 2) een man uit het volk.
Ondersate znw. vr. Steun, stut.
Onderschakeert, -hert, deelw. bnw. t) Geruit.
2) veelkleurig.
Onderscheideljje, -schedeljfc, bnw. Duidelijk (te)
onderscheiden, bepaald aangewezen. — Onder-

soheidelike.

OIDERSETTEN.
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Onderscheiden, -scheden, st. ww. tr. t) Af-

scheiden, afdeelen. 2) verdeelen. 3) uit-, afzonderen.
4) onderscheiden. 5) in bijzonderheden of eigenaar.
digheden beschrijven of vertellen. 6) vaststellen, bepalen. 7) beoordeelen, beslissen. 8) als znw., onder.
scheid, verschil.
Onderscheiden, deelw. bnw. i) Act: Oordeel des
onderscheids hebbende, 2) pass., onderscheiden, verschillend.
Ondersaheidenheit, -schedenheit, znw. vr. i)
Afscheiding. 2) oordeel des ondèrscheids, 'overleg. 3)
onderscheidenheid, veelsoortigheid. 4) onderscheiding,
onderscheid ; geslachtsonderscheid, sekse. 5) beslis sing, oordeel.
Onderseheidenisse, znw. vr. Onderscheiding;
onderscheid.
Ondersaheidieh, bnw. t) Oordeelkundig, ver
waaruit een goed oordeel blijkt, verstandig,-standig;
van zaken. 2) verschillend.
Onderecheidicheit , znw. vr. i) Afzondering. 2)
oordeel des onderscheids. 3) onderscheiding, onderscheid. 4) verschil.
Onderscheidinge n znw. vr. i) Verdeeling, scheiding. 2) onderscheiding. 3) vaststelling, ook: eener
voorwaarde.
Onderscheit, - scheet, znw. o. i) Afscheiding,
tusschenruimte; sonder o., onafgebroken. z) afzondering, eenzaamheid. 3) verschil, onderscheid; verschillende soorten; o. hebben, verschillen. 4) verscheidenheid, afwisseling; schakeering in het geluid. 5) onderscheidend kenmerk, het karakteristieke of ook: het
fijne van iets; eigenaardigheden en: bijzonderheden;
met onderscheide, in bijzonderheden, uitvoerig en:
nauwkeurig, nadrukkelijk. 6) onderscheidingsvermogen. 7) oordeel. 8) een gedachtenbeeld. 9) nauwkeurige uiteenzetting, verklaring, inlichting, beschrijving.
to) vaststelling, bepaling; ook: vastgestelde voorwaarde.
Onderscheiden, - schilden, st. ww. wederk.
Elkaar uitschelden.
Ondersohepene, -sche5en, znw. ni. Schepen
eener lagere bank.
Onderscheppen, zw. ww. tr. Den pas aan iem.
afsnijden (16de eeuw).
Onderochieten, zw. ww. tr. — I. Trans. t) Door.
schieten, de eene stof onder de andere weven; on
dermengen ; onderschoten, ondermengd, met of bij
elkaar, ook van personen. 2) afwisselen, schakeeren.
Onderechietinge. 4) afschieten, vaneenscheiden.
--- II. Wederk. Op elkaar schieten met pijlen.
Ondersehil , znw. o. Onderscheid, verschil.
Ondersehole, znw. vr. Lagere school, kinder-

school. -- Onderscholemeester.
Onderschoren, zw. ww. tr. Onderstutten.
Onderechorsen, zw. ww. tr. Onderschorten, (als)

door een riem ondersteunen.
Onderechot, - schoot, znw. o. Tusschenschot.
Onderaehonte, -schoutete, -scholte, -scliulte, znw.
m. Onderschout.
Ondersohouwen, zw. ww. wederk. Elkaar met
aandacht bekijken. — Ondersahouwinge.
Onderschragen, zw. ww. tr. Onderstutten.
Ondersohriven, st. ww. tr. Onderschrijven, onder
-tekn.
Onderechriven, st. ww. wederk. Aan elkander
schrijven.
Ondersegelen, zw. ww. tr. Zijn zegel plaatsen
onder (eene akte).
Onderseggen, zw. onr. ww. tr. Aanzeggen, medededen.
Onderseheren, zw. ww. tr. Zich wederkeerig
tot iets verbinden.
Ondereenden, -seinden, zw ww. tr.; boden o.,
gezanten wisselen.
Onderset, deelw. bnw. i) Onderworpen, onderdanig. 2) vervuld of voorzien van.
Ondersetten, zw, ww. — I. Trans. i) Ondersteunen. 2) onderwerpen. 3) verpanden, een onroe26

ONDERSIELE.

ONDERVAEN.

rend goed. — Ondersettinge; ook: inzetting, kloon.
terregel.
Onderstele, -siel, znw. vr. Onderlijfje.
Ondersien, St. onr. ww. wederk. en intr. Elkaar
zien; als znw., onderlinge aanschouwing of beschouwing.
Ondersinhen, st. ww. intr. Naar den grond gaan;
van eene banier, neergehaald worden.
Onderslach, znw. m. of o. r) Tusschenschot;
zoldering. 2) opslag, van boomen.
Onderslaehten, zw. ww. intr. Op elkaar gelijken.
Onderslaen (klemt. op onder), st. ww. tr. Ter

Onderstandioh, bnw. Behulpzaam. — Onder
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neder slaan, neervellen.
Onderslaen, st. ww. (klemt. op 't ww.). — I.
Trans. i) Scheiden, vaneenscheiden. 2) uitzonderen,
:uitverkiezen. 3) verduisteren, ontvreemden. — H.
Wederk. i) Vaneengaan, splijten. 2) elkaar slaan.
Ondersnede, znw. vr. en m. Kleederen van ver
kleuren.
-schilend
deelw. bnw. i) Van twee ver.
- Ondersneden,
schillende kleuren. 2) uitgetand, gekarteld.
Ondersniden> st. ww. tr. Afsnijden, onderbreken.
Ondersocht, bnw. Bekwaam, bedreven. — On-

dersochtheit.
Ondersoes, -sUOC) znw. o. i) Onderzoek, nasporing;

-standiohe.
Onderstane, znw. m. i) Ondergrond, een vaste

2) onderstand, hulp, bijstand; steun, helper.
3) het uitgedrukte wezen van iets.
Onderste, under-, bnw. en znw. — I. Bnw. t)
Onderst, benedenst, diepst. 2) laagst in rang, onderst.
— II. Znw. o. Het onderste of benedenste deel van iets.
Ondersteken, st. ww. tr. i) Naar beneden duwen. 2) onder iets brengen, steken; dat vuer voeden,

grond.

hout o-de.

Onderstéken, st. ww. tr. (onder in de bet. van
fra. „sous"). i) Iets steken onder iem. of iets; ene
adre o., een draad er onder brengen ten einde de
ader af te binden. 2) onderleggen, van het noodige
voorzien. 3) peilen, onderzoeken. 4) inblazen, insteken. 5) eene verplichting, ontduiken.
Onderstéken, st. ww. (onder in de bet. van fr.
„entre "). — I. Trans. t) Ondermengen, vermengen;
van kleuren, afzetten. — II. Wederk. en Intr. Elkaar steken of stooten.
Onderstellen, zw. ww. tr. Onder iets stellen
of plaatsen.
Onderstéllen, zw. ww. tr. Onderstutten.
Onderstéllen, zw. ww. tr.; enen den weck o.,

o. doen, geven, opzoeken, nasporen, onderzoeken; als
rechtsterm, het opsporen van misdrijven en het instrueeren der strafzaak. 2) uiteenzetting, mededeeling.
Ondersoekelipe, bnw. i) Voor onderzoek of nasporing vatbaar. 2) proefondervindelijk.

versperren.

— I. Trans. i) Onderzoeken, nasporen, peilen; als

o n d e r w i 1 e n.

Ondersoeken, -soken, -sueken, -souken, zw. ww.

rechtsterm, een gerechtelijk onderzoek naar iets instellen ; enen o., navraag of onderzoek bij iem. doen.
2) doorzoeken, iets; uitschudden, iem. ; opzoeken,
zoeken; verzoeken, in verzoeking brengen. -- II.
Wederk. Elkander zoeken, bestoken. — Ondersoekende, weetgierig; Ondersoeker, -soekerse,

-soekinge.
Ondersoenen, zw. ww. tr. Verzoenen.
Onderspannen, zw. ww. tr. Met een gesp of
haak ophouden,

de kleederen.

Ondersperren zw. ww. tr. Afsluiten, dicht maken.
Onderspit, znw. o.; o. delven, aan het kortste
eind trekken.

Onderspitten, zw. ww. tr. Door spitten onder
den grond brengen.
Ondersprake, znw. vr. i) Samenspreking; afspraak. 2) bemiddeling, tusschenspraak.
Onderspreiden, zw. ww. tr. Enen iet o., iets
onder iem. spreiden.
Ondersprec, znw. o. Overeenkomst, accoord,

Ondersti en, - stippen, zw. ww. tr. Onder
-stuen.
— Onderstipinge.
Onderstiven, zw. ww. tr. Ondersteunen.
Onderstopen, zw. ww. intr. Elkaar bestoken.
Onderstonden, understunden, bijw. Hetz. als

Onderstondenisse , znw. vr. Wisselvalligheid.
Onderstont, -stunt, znw. vr. Wervelwind, wervelstorm, windhoos. — Onderstondich.
Onderstriden, zw. ww. tr. Door strijden ten

onder brengen, overwinnen.
Onderstriden, st. ww.
elkander strijden.

Onderstrijpt, deelw. bnw. Waardoor streepen

loopen.

Onderstriken, st. ww. tr. Onderstreepen.
Onderstronwen, zw• ww. tr. Strooien onder.
Onderstutten, zw. ww. tr. Ondersteunen.
Ondertalen, zw. ww. intr. Te zamen spreken.
Ondertasten, zw. ww. tr. Trachten te doorgronden; peilen. — Ondertaatinge.
Ondertekenen, - teikenen, zw. ww. tr. Met eens

handteekening bekrachtigen.
Ondertekenen, zw. ww. tr. Door bepaalde teekens doen onderkennen.

Onderterden. Zie ondertreden.
Ondertiden, bijw. t) Van tijd tottijd, somwijlen.

voorwaarde.

Onderspreken, st. ww. — I. Trans. i) Met elkaar afspreken, met iem. overeenkomen; bedingen.
2) bepalen, vaststellen. — II. Wederk. Met elkaar
spreken; een (mond)gesprek met iem. houden. — III.
Intr. i) Hetz. als wederk. 2) onderhandelen.
Onderstaen (klemt. op onder), st. ww. intr. i)
Onder iemands gezag staan. 2) zich ten nadeele van
iem. wenden of keeren, van de fortuin.
Onderstaen, st. ww. (klemt. op 't ww.). — I.
'trans. i) Ondersteunen, schragen. 2) iem. beschermen, bijstaan; iets voorstaan, bevorderen. 3) onderstaan ondernemen. 4) beproeven, trachten; zich
voornemen of tot taak stellen; zich toeeigenen, zich
het gezag aanmatigen over; doorstaan; fine o. ;
enes besicheit o., iemands zaken doen of belangen
behartigen; als rechtsterm: a) te pand staan, aansprakelijk zijn voor. b) naasten, benaderen. c) recht
o., in rechte verschijnen. 5) voor iem. instaan, iemands
verplichtingen op zich nemen; eene zaak vrijmaken
van lasten; de schulden voldoen. 6) aanvallen, bestoken. 7) gemeenzaam omgaan met iem. — II. Intr.
Zich iemand of zijne belangen aantrekken.
Onderstaen, znw. o. Onderstand.
Onderstal, znw. m. i) Onderbouw, fundeering.
2 l onderhoud.

wederk. en intr. Met

2)

ondertusschen.

st. en zw. ww. wederk. Aan
of trekken.
Ondertréden, -terden, st. ww. tr. i) Enen o.,
onderwerpen, in het stof doen bukken; in het ver-

Ondertrecken ,

elkaar rukken

derf storten. 2) iet o., onderdrukken, te niet doen;
vertrappen, zich aan iets niet storen; die wet onder-

— Ondertredinge.
Ondertroosten , zw. ww. wederk. Elkander op-

treden.

wekken

of bemoedigen.

Ondertrouwe, znw. vr. Onderlinge trouwbelofte;

enen o. doen, aan iem. eene trouwbelofte geven.

Ondertrouwen, zw. ww. tr. i) Aan iem. (man
of vrouw) eene trouwbelofte geven; . ondertrouwet,
verloofd. 2) verloven, trouwbeloften verwisselen met;
trouwen, in den echt verbinden. — Ondertrouwenisse , -inge.
Ondertussehen, bijw. i) Ondereen. 2) over en

weer, heen en weer tusschen twee plaatsen. 3) tusschen in, daartusschen, tusschen beide, tusschen twee
uitersten. 4) tusschen beide, nu en dan. 5) intusschen, ondertusschen.
Ondervaen, -vangen, st. ww. tr. i) Onderscheppen; pass., belet of overvallen worden. 2) onder vangers; te gemoet komen aan iets.

ONDOREDRINGELIJC.

ONDERVALLEN.

Ondervallen t st. ww. intr. Onder den voet val.
len, op den grond vallen; bezwijken, te niet gaan.
OIIdervaUich, -vellich, bnw. Hij die een rechts.
geding verliest, in het ongelijk gesteld wordt.
Onder vatten, zw• ww. tr. Onderscheppen; af
-wern.
Ondervechten, echten, st. ww. wederk. Elkaar
bevechten.
Onderven. Zie onterven.
Ondervindeljjo, bnw. Voor onderzoek vatbaar.
Ondervinden, tienden, st. ww. tr. z)Onderzoeken; navorschen; nazien; navragen; uitvorschen,
geheimen. 2) leeren kennen, achter iets komen, begrip van iets krijgen, door onderzoek vinden; ondervonden hebben, ook ondervinden, kennen, weten. 3)
bemerken, door oplettendheid te weten komen; ver.
nemen. 4) bevinden, erkennen als een door waarnemingen gestaafd feit; een ondervonden dief, een er.
kende of uitgemaakte dief. g) ondervinden, ervaren,
als znw., ondervinding, ervaring. 6) vinden; schuit
in enen o.; een oordeel uitspreken (vgl. v i n d e n).
Ondervinden, st. ww. wederk. Elkaar vinden.
Ondervindenisse, znw. vr. i) Onderzoek, na
2) proefneming, proef; bewijs.
-sporing.
Ondervinder, znw. m. i) Opzichter, keurmeesdoorgrondt,
kenner.
of
peilt
die
hij
2)
ter.
Ondervindinge, znw. vr. i) Onderzoek, nasporing; proefneming, proef. 2) vond, bedrieglijke han
-deling.
Ondervint , znw. o. Onderzoek.
Ondervlechten, st. ww. tr. Dooreen -, ineen
-vlec,tn.
Ondervlechtinge.
Ondervlien, st. ww. intr. Ontgaan, ontsnappen.
Ondervloeyen - vlogen, zw. ww. intr. Onder
water loopen.
Ondervoederen, zw. ww. tr. Van onderen, aan
de binnenzijde voeren, een kleedingstuk.
Ondervoegen, -vougen,zw. ww. — I. Trans.
Op eene bepaalde wijze schikken of ordenen. — II.
Wederk. Met elkaar uitmaken, onderling beschikken
of regelen.
Ondervoet, znw. m. Eene soort van berm aan
de buitenzijde van een dijk.
Ondervoet, bijw. Op den grond, ter neder; o.
treden, vallen, werpen, doen.
Ondervragen, zw. ww. tr. i) Onderzoeken, navraag naar iets doen. 2) iem. uithooren.. -- Onder-

-

vraginge.
Ondervragen, zw. ww. wederk. Elkander vragen.
Onderwaert, -ro ert, -wens, -waerts, bijw. Be-

nedenwaarts, naar onderen.
Onderwaert, znw. m. Kamerheer.
Onderwassen, st. ww. intr. Ineen-, dooreen groeien.
Onderwege 9 -wegen, bijw. i) Onder weg, op de
reis of den tocht. 2) achterwege.
Onderwelven, st. ww. tr. Door een gewelf ondersteunen.
Onderwerpen, st. ww. tr. Op den grond wer
pen; ten onder brengen.
Onderwérpen, st. ww. tr. i) Onderwerpen, voor
zijne macht doen bukken, wederk., zich vernederen,
zich aan iem. ondergeschikt verklaren. — OnderWe inge, ook: dienstbaarheid, onderworpenheid,
verslaafdheid.
OnderWet, znw. vr. Lager gerecht.
Onderweven, st. ww. tr. Dooreenweven, weven
onder eene andere stof; ook: dooreenmengen.
Ond erwieden, zw. ww. tr. Uitzoeken.
Onderwijs, znW. o. i) Terechtwijzing, vermaning;
inblazingen. 2) toespraak, troostwoorden. 3) mededee.
lingen, inlichtingen.
Onderwilenf bijw. i) Nu en dan, bi* wijlen. 2
beurtelings, over en weer.
Onderwilinge, znw. vr. Verbeurting.
Onderwinden, - wenden, -weinden, st. ww. — I,
Wederk. i) Ondernemen, op zich nemen, zich ergens toe zetten. 2) beproeven, trachten. 3) het wa.
-
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;en, zich verstouten. 4) zich bemoeien of inlaten
net iets, zich in iets mengen. 5) zich het lot aanrekken van iem., de zorg voor iem. op zich nemen.
5) zich bezighouden met iets, iets beoefenen, uit
iets administreeren, als eigenaar of be--voern.7)
neerder ; over iets beschikken, zijn gezag. over iets
boen gelden; aanspraak op iets maken; zich iets
.anmatigen. 8) zich toeeigenen. — II. Trans. en Intr.
D(et den Oden en adem nv., Hetz. als Wederk. (in
le meeste opvattingen).
Onderwinder, znw. m. Zaakvoerder, -gelastigde.
Onderwinnen, st. ww. Hetz. als oude r w i n d e n.
Onderwint, znw. o. i) Het zich met allerlei
dingen inlaten of bemoeien. 2) bezigheid, beroep,
bedrijf. 3) bewind, beheer.
en st. ww. tr. i) Terechtwij Onderwisen,
iem. de les lezen, hem iets inpepezen, vermanen ; em.
(vriendelijk) toespreken. 3) iem. onderrichten,
ren
inlichten; iem. iets aantoonen, onder het oog brengen. 4) onderrichten, leeren, leiden, iemands gangen
richten. 5) overreden, iem. ergens toe brengen. —
.

OndervPiser, -wisinge.
Onderwisselen, zw. ww. tr. Afwisselen.
Onderwonden, zw. ww. wederk. Elkaar wonden.
Onderworpen, deelw. bnw. i) Onderdanig, ondergeschikt. 2) verplicht, verbonden. -- OnderWorpenheit.
Onderworpen, -worpinge. Hetz. als on d e rwerpen.

Onderwriven, st. ww. wederk. Tegen elkaar

schuren.

Ondenchdeljjc. Zie ondogedelijc.
Ondevoot , bnw. Niet innig, lauw.
Ondicht, bnw. t) Niet waterdicht. 2) niet dicht

of vast. 3) dun gezaaid, niet dicht op elkaar staande.

-- Ondichtheit, -dichticheit.
Ondiepe, bnw. Ondiep; znw., dat ondiej(e), plaats

waar het water niet diep is, doorwaadbare plaats.
Ondiepe, znw. vr. Ondiepte; ook ondiepte.
Ondiepen, zw. ww. tr. -- I. Trans. Ondiep maken. — II. Intr. Ondiep worden.
Ondier, znw. o. Monsterdier; als verzamelw.,
ongedierte.
Ondierbaer, -duerbaer, bnw. Weinig waard,
gering.
Ondiere, -duere, -dier, bnw. i) Weinig waard,
gering, onaanzienlijk. 2) leelijk, onaangenaam om
te zien. 3) weinig geacht, niet in tel. 4) nietswaardig, verachtelijk. 5) scheutig, niet zuinig met iets
(met een gen. of van).
Ondiere, bijw. Voor weinig geld; o. cofien.
Ondierheit, -duerheit, znw. vr. i) Geringe waarde.
2) leelijkheid, afzichtelijkheid. 3) zedelijke verdorvenheid, nietswaardigheid.
..
Ondlerlijc, bnw. Zedelijk verdorven.
Ondierlike, bijw. i) Op eene onwaardige wijze.
2) onmatig, buitengewoon.
Ondievelike, bijw. Op eene ellendige manier.
Ondiscreet, bnw. Verward.
Ondodeltic, -dootlj/c, bnw. Onsterfelijk.
Ondoenljj c 1 bnw. Onmogelijk, onuitvoerbaar.
Ondogedeljjc, -duechdel jc, bnw. i) Niet in orde,
waaraan iets ontbreekt. 2) onwettig, ongeldig. 3) ongepast, onbehoorlijk. — Ondogedelike.
Ondogeltjc, -doochlijc,.bnw. I) Niet bestand tegen
de — Ondogeltjcheit.
pijn. 2) niet vatbaar voor lijn.
Ondogentheit, ,znw. vr. Zwakheid.
Ondoget, -doocht, -deucht, znw. vr. Ondeugdelijkheid; ongeldigheid, van eene akte. 2) ondeugd,
zedelijk kwaad; een zedelijk gebrek; enen o. doen,
iem. schade of leed doen; kwaadaardigheid, boosaardigheid.
Ondom, znw.; ten ondotnme, zonder eenig nut,
noodeloós; geit tondomme ende te vergeefs verdoen.
— Ondomnlelihe, hetz. (t6de eeuw).
Ondoochaam, bnw. Ongeduldig.
Ondoot, bnw. Ongestorven.
Ondoredringelijc, bnw. Ondoordringbaar.
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Ondoreganheliie, -genclijc, bnw. Hetzelfde.
Ondoreeomelije, bnw. z) Ontoegankelijk, waar

niet door te komen is.

grijpelijk.

2)

ondoorgrondelijk, onbe-

Ondorlijc, bnw. Altijd frisch.
Ondout znw. vr. Hetz. als o n g e d out.
Ondraekljjc, -dracheljc, bnw. z) Onvruchtbaar.

niet bestand tegen pijn. 3) ondraaglijk, onverdraaglijk. — Ondraohljjcheit.
Ondrachtich , - dreclilicli, bnw. z) Geen vrucht
dragende ; niet drachtig. 2) onvruchtbaar. 3) ondraag.
lijk. — Ondrachticheit, ook hetz. als once n2)

drachticheit.

Ondrinkelije, bnw. Ondrinkbaar.
Onduehtelipe , -deuchielijc, bnw. Waaraan iets

ontbreekt, onjuist, verkeerd.
Onduchtieh, -dochtich, bnw. Niet flink of krachtig, krachteloos, zwak; zonder moed, laf; van zaken,
niet deugende, slecht. -- Ondnehticheit.
Onduerbaer. Zie ondierbaer.
Onduldelike , bijw. Ongeduldig.
Onduldieh , bnw. Hetz. als o n d o g e 1 ij c. —

Onduldicheit.
Ondunne, bnw. Dicht, nauw aaneengesloten.
Ondure, -duer. Zie o n d i e r e.
Onderende, bnw. Wisselvallig, onbestendig.
Ondurieh, bnw. i) Hetz. als o n d u r e n d e. 2)
ongedurig. — Onduurachtich.
Ondwegen. Hetz. als ongedwegen.
One, vnw. Accus. van hi (oostmnl.).
Onechte, bnw. i) Onwettig. 2) onecht, van onwettige geboorte. 3) ontaard.
Onechte, znw. Onwettige samenwoning; ook on-

echtschaji.

Onechtelihe, bijw. Buiten huwelijk.
Onedel, bnw. i) Niet adellijk van geboorte; onedelman, onedel, van dieren en jachtvogels. 2) onedel, laag, van karakter. — Onedelike.
Onedeler, zw. ww. — I. Trans. Doen ontaarden.
-- II. Intr. Ontaarden.
Onedelheit, znw vr. i) Niet - adellijke geboorte.
2) iets dat in strijd is met hofgebruiken en etiquette.
:

3) lage aard, onedel karakter.
Oneeljjc, -lieh, .bnw. Onwettig.

Oneendrachtich, -eindrechtich, bnw. Oneenig;
niet harmonieerend, van geluiden. — Oneendraehticheit, -drachtichlike.
Oneens, -eins, bijw. en bnw. Niet eens, oneenig,

niet eendrachtig of eenstemmig.

Oneerachtich, -echtich, bnw. Verachtelijk, schan.
delijk. -- Oneerachtieheit.
Oneerbaer, bnw. Oneerbaar, onkuisch; van plaatt en, door iemand van eer en fatsoen te vermijden.

-- Oneerbaerheit, -baerljjc, -baerlike.
Oneerbiedinge , znw. vr. Smadelijke bejegening.
Oneerdich. Hetz. als o n a e r d i c h.
Oneerlijc , bnw. i) Onfatsoenlijk, oneerbaar, on-

kuisch. 2) schandelijk, onteerend; onbetamelijk, van
plaatsen; iemand in zijne eer tastende, van woorden en bejegeningen; oneerbiedig. — Oneerltjeheit,

oneerlike.
Oneersam, bnw. i) Onfatsoenlijk, verachtelijk.

schandelijk, iem. tot schande strekkende. 3) smadelijk, hooreend. — Oneersamheit, - saffiieh,
2)

-samicheit, -samlic, -sawlike.
Oneerwerdich, -waerdich, bnw. Onachtbaar.
Oneffene r -effen, bnw. t) Oneffen, ongelijk; als

znw., oneffenheid, bult, bochel. 2) ongelijkmatig, niet
bij elkaar behoorende of passende. 3) oneven, van
getallen. 4) overkompleet, overtollig. — Oneffen-

heit.
Oneffene, bijw. i) Oneffen, ongelijk. 2) ongelijk
onbillijk. 3) op eene ruwe, lompe manier.

-matig,

Oneffenstotinge, znw. vr. Vijandschap, tegen-

stand.

Oneig en g bnw. Niet eigen, vreemd.
Oneigenlike, bijw. Niet als eigendom; iet o. be-

zitten.

Onendelbaer, bnw. Waaraan geen eind kont,
Onendeljjo , -eindeljc, -einteljjc, -indeij/c, -her deljc, bnw. Oneindig. — Onendelgeheit, -endelike; onendich, -heit.
Onere, onnere, -eer, znw. vr. Oneer, schande,
ontelbaar.

subjectief en objectief; o. bieden, bewisen, oneerbi e .
dig zijn tegen; schanddaad; smaad, hoon.

0noren, onneren, honneren, zw. ww. -- I. Trans.

Te schande maken, onteeren, in schande brengen;
onteeren ; in het verderf storten, ruineeren ; geon t)

neeri, te schande gemaakt, onteerd; gevloekt, ver
2) iet o., schande brengen over; enes outheit-vloekt.

o.; verwoesten. -- II. Intr. Bederven, schade lijden.
Onerich , - ech, bnw. Schandelijk.
Onernstachtich, onerenst-, bnw. Niet ernstig,

niet ijverig. —

Onernstaehtieheit.
Onervaren, bnw. Onbedreven in iets.
znw.
vr. Roerend goed.
Onerve,
Oneven, bnw. i) Oneffen. 2) ongelijkmatig. 3)
oneven, van getallen. — Oneyenheit.
Onevene, bijw. Ongelegen, niet van pas.
Onewelijc, bnw. Onwettig, in zijn plicht te kort

schietende; ook onervich.
Onfalende, bnw. Onfeilbaar.
Onfel, bnw. Edel, onbedorven.
Onflere, bnw. Nederig.
On#jn, bnw. Niet keurig, niet kostbaar; ook:
niet edel, van steenen.
On$nieheit, znw. vr. Geringe graad van zuiverheid, van goud.
On$aet. Zie onvlaet en onverlaet.
Ongadelijc, bnw. i) Onaangenaam, lastig. 2) onvoegzaam, ongepast. 3) iem. slecht te pas komende.
Ongaef. Zie o n g a v e.
Ongaende, bnw. Hetz. als on gang e.
Ongaer, -gare, -gar, bnw. i) Niet goed bereid.
2) ongaar, rauw. — Ongaerheit.
Ongaerf, bnw. Hetz. als o n g a e r, 2); o. leder.
Ongange, bnw. Waaraan iets ontbreekt.
Onganebaer, bnw. i) Onbegaanbaar, ontoegankelijk; ook ongankelj/c. 2) niet kunnende loopen, van
molens (oostmnl.).
Ongans, gansch, bnw. i) Waaraan iets ontbreekt,
geschonden, niet gaaf. 2) ongezond, schadelijk voor
de gezondheid. 3) schadelijk, nadeelig; verderfelijk.
Ongansheit, znw. vr. Ziekte van het vee.
Ongave, -geve, bnw. i) Waaraan iets ontbreekt,
gebrekkig; niet gangbaar, van geld; bedorven, slecht,
van spijzen. 2) slecht, gebrekkig, verdorven; onaangenaam, onhandelbaar; slecht, goddeloos; als znw.,
een verdorvene, slechtaard. — Ongave, bijes., op
eene slechte of gebrekkige wijze.
Ongeachtst, geacht, gepacht, bnw. i) Niet
geacht, niet in tel; onaanzienlijk; veracht, verworpen. 2) onopgemerkt, onverwacht. 3) buitengewoon
groot, onbeschrijfelijk. 4) als rechtsterm; ongeachte
worde, woorden die niet het gevolg zijn van een
beraad of consult; ondoordachte, onberaden woorden.
Ongeaehtheit, znw. vr. Verachtheid, versmaad -

-

-

heid.

Ongeachtsamheit, -like. Hetz. als on acht

sam eit, -like.

Ongeaert, -ge/uteri, .bnw. Nog geen aren heb-

bende.

Ongeaert, bnw. Bovenaardsch.
Ongeaert. Zie o n g e ë r d e t.
Ongearbeidet, -arbeit, bnw. Onbebouwd, onbewerkt, van den grond.
Ongearent, -gehareni, -garent, -gearnet, -geërnet,

-geërent, bnw. Zonder iets geoogst te hebben, zon-

der van eene daad de vruchten te plukken; ook:
zonder zijn doel te bereiken, onverrichter zake.
Ongeargert, deelw. bnw. i) Onbeschadigd, ongeschonden. 2) ongeërgerd, zonder aan iets ergernis
te nemen.
Ongearresteert, deelw. bnw. Op wien geen be-

ONGEAVIJST.
slag gelegd is, op vrije voeten, van personen; waarop
geen beslag gelegd is, van zaken.
Ongeavjjst, deelw. bnw. Zonderberaadof overleg.
Ong ebadich, bnw. Ongeduldig, onverdraagzaam,
niets kunnende velen (?).
Ongebadieheit, znw. vr. Ongeduld, lastigheid,
het iem. lastig vallen met zijne verzoeken (?).
Ongebaent, deelw. bnw. Ongebaand.
Ongebaert, bnw. Geen baard hebbende; als znw.
mv., gebaerde ende ongebaerde, mannen en vrouwen.
OIIgebahert, deelw. bnw. Onbehouwen, ongevormd.
Ongebacken, deelw. bnw. Niet gebakken, van
steenen ; onbehouwen, ongemanierd.
Ongebalsemt, deelw. bnw. Niet gebalsemd.
Ongebandieh, bnw. Toomeloos, ongebreideld.
Ongebare, gebaer, znw. o. Misbaar.
Ongebeden, deelw. bnw. i) Ongenoodigd. 2) uit
eigen beweging. 3) act., zonder te bidden, zonder
bede.
Ongebeeldet, -gebeeli, deelw. bnw. Niet vervuld
of vermengd met zinnelijke voorstellingen. — On-

gebeeltheit.

Ongebeet, deelw. bnw. Ongelooid.
OIIgebernt, -gebarnt, deelw. bnw. Niet door het
vuur of door brand beschadigd; niet door brand
vernield.

Ongebeterljjc, bnw . Onverbeterlijk.

Ongebetert, deelw. bnw. i) Niet verbeterd. 2)
nog niet door eene boete verzoend. 3) geene schadeloosstelling gegeven hebbende.
Ongebieehtet, deelw. bnw. Zonder gebiecht te

hebben.

Oneblaemt, deelw. bnw. Onbesproken, onbe-

rispelij k.

Ongebleect, -gebleict, deelw. bnw. Ongebleekt.
Ongeblieket, deelw. bnw. Niet met blik beslagen.
Ongeblussehet, -gebluscht, deelw. bnw.
Ongeboden, deelw. bnw. i) Niet opgeroepen,

in de kerk afgekondigd.
ongeroepen. 2)
Ongebodet . Hetz. als on geboden, a).
Ongeboedelt, deelw. bnw. Geene uitkeering uit
den boedel ontvangen hebbende.
Ongeboet, deelw. bnw. Zonder tot boete ver
te worden.
-plicht
Ongeboet, deelw. bnw. Niet versteld of gemaakt,
van gescheurd goed.
niet

Ongebonden,

ungebunden, deelw. bnw. — I.

ONGEDEGEN.
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an God. 3) nog niet geboren; als znw. mv., de nog
niet geboren erfgenamen. 4) van lage geboorte. 5)
o. porter, iem. die geen geboren burger i$, maar het
later is geworden.
Ongebouwet, -gebout, deelw. bnw. ;i) Onbe-

bouwd, van eigendommen. 2) onbewerkt, onbearbeid,
van landerijen.

Ongebouwet, -gebout, bnw. Ongekneed, ongemengd ; ongeboude gele was.
Ongebraden, - gebrant. (onverbrand, ook.: niet
van een brand- of i'kteeken voorzien), - gebreidelt ;•

ook : onbelemmerd ; ontembaar, teugelloos.
Ongebrehelijo, -brec(ke)lijc, bnw. i) Onverbreek.
baar. 2) onuitputtelijk. 3) onvergankelijk, -verderfelijk. 4) waaraan niets ontbreekt, volmaakt. — Onge.

brekel^"p cheat, -gebrekelike.
Ongebrekende . Hetz. als o n g e b r e k e 1 ij c, 2).
Ongebrekieh , bnw. i) Geen gebrek, niets te
wensc h en hebbende. 2) toereikend.

Ongebroeit, -gebroyt, bnw. Ongeschroeid, -gezengd.
Ongebrokeljc, bnw. Hetz. als o n gebreke1 ij c, 4).
Ongebroken, bnw. — I. Van zaken. i) Heel,
ongeschonden ; ongebroken, zonder breuk (fra. brisure), van wapens. 2) onverbroken, ongeschonden,
van verbintenissen. 3) onaangebroken. -- II. Van
personen. i) Niet geknakt of gebroken. 2) ongerept,
maagdelijk. 3) niet vermurwd of verteederd. -- Ongebrokenheit.
Ongebroken, bijw . Onafgebroken, aanhoudend.
Ongebroocsam, bnw. i) Onbuigbaar, stijf. 2)
onbuigzaam, halsstarrig.

Ongebrukelie, -bruuclijc, bnw. Zonder dat men
het gebruik (van de ledematen) of genot van iets
— Ongebrukelj eheit.
Ongebrnkieh, bnw. i) Hetz. als on geb ruk e-

heeft.

1 ij c; o. sijns selves, rampzalig; hem (zich) iet o.
maken, van zich verwijderen of afzetten. 2) hetz.
als tonbruuc (maken). Zie onbruke.

Ongebrukinge, znw. vr. Stoornis, inbreuk op

iets.

Ongebraue, znw. o. Het missen vanhet gebruik
of de vrije beschikking over iets, stoornis, inbreuk;
enen o. doen, maken.

Ongebruuct , bnw. Ongebruikt, onbenuttigd.

Ongebugeltie, bnw. Onveranderlijk.
Ong ebunch^

bnw. O n ggeknakt,^ on gebogen.
g gen.

Van zaken. i) Niet gebonden; niet in iets gewikkeld ; niet vastgebonden, losloopend. 2) niet verbonden, van wonden. 3) vrij, onbelemmerd; o. dada,

Ongebuursam, bnw. Geen gevoel van buurschap
hebbende. — Ongebnnrsamheit .

een dag waarop eene rechtszitting mag worden gehouden. 4) uitgelaten, schaamteloos; o. worde, onteerende of beleedigende scheldwoorden. -- II. Van
levende wezens. i) Ongeboeid; niet met banden,
boeien, een ketting, vastgehouden of bedwongen. 2)
niet verbonden, van een gewonde. 3) niet door een
zedelijken band gebonden; ongehuwd; als znw.,
ongehuwde man, jonkman. 4) vrij van alle banden,

niet o., denkende aan iets.

zijn eigen meester zijnde.

5) uit den band springende,

teugelloos. — Ongebondenlike .

Ongeboochlijc, bnw. Onbuigbaar.

Ongeboordie h, -bordiclt, -buerdiclt, bnw. Niet
behoorende tot (met van en aen).
OII g eboorl o, -buerljc,^ bnw. Onbehoorlijk. -.

Ongeboorljjche ^t, -boorlike.
Ongeboort, deel*. bnw. Niet gebeurd of geïnd.
0IIg eboorteltje, -boor(t)lijc, bnw. i) Van eeuwig-

heid bestaande. 2) in een lagen stand geboren, ook
ongeboortich. — Ong eboortelijcheit.
Ongebootsehapt deelw. bnw. i) Niet bericht
of aangekondigd. 2) zonder bericht ontvangen of
boodschap gedaan te hebben; o. wederkeren.
OII g eboreht, deelw. bnw.; ongeborchde schuit,
schuld waarvoor geen borgstelling heeft plaats gehad, die onmiddellijk kan worden geïnd.
Ongeboren, deelw. bnw. i) Niet geboren; nooit
bestaan hebbende. 2) van eeuwigheid bestaande,

Ongedachtich, -decictich, bnw. Vergeetachtig,,;

Ongedadich, bnw. Misdadig.
Ongedaen, deelw. bnw. i) Pass. Ongedaan, on-

ver ri cht. 2) act., zonder iets te doen of tot stand te
brengen, onverrichter zake.
Ongedaen, bnw. i) Heel leelijk, wanstaltig; er
slecht of naar uitziende; ijselijk, gruwelijk, a) niet
in orde, ongesteld; er slecht aan toe zijnde. 3) in
een treurigen gemoedstoestand, ontdaan, terneerge-

slagen.
Ongedaget, bnw. Niet in rechte opgeroepen.
Ongedanket, bnw. Zonder dank; v. bliven.
Ongedeellje, -gedeilljc, bnw. Ondeelbaar. —

Ongedeelljje eit.

ngedeelt, -gede'lt, bnw. i) Ongedeeld, onverdeeld. a) onverdeeld, volkomen. 3) niet verdeeld van
gemoed, niet door het aardsche afgetrokken. 4) niet
gelijk verdeeld, ongelijk, vooral van een ongelijken
strijd; ongedeelde strot, o. spel ; hachelijk; o. spel,
ook: ongelijke lotsbedeeling.
Ongedeert, bnw. Ongeschonden.
Ongedegen , bnw. i) Onvolwassen, nog jong. 2)
niet uitgegroeid, klein van persoon. 3) -misvormd,
onooglijk; er slecht . uitziende, bleek; ongesteld, ziek.
4) gering; krachteloos, zwak; onaanzienlijk, onbeduidend. 5) slecht, zedelijk mismaakt; als znw., boos=
wicht, slechtaard. -- Ongedegenheit .
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Ongedeot, -dechi, bnw. Zonder dak ; zonder dek•

sel, open en bloot.
Ongedoljjc. Zie ongade1ijc.
Ongedenke, -ioh, bnw. Ongedachtich.
Ongediede ,bnw. i) Woest, barbaarsch, onmenschelij; afgrijelijk, verschrikkelijk; ook als znw. vr.,
van eene door den duivel bezetene, en o., woestenij,
wildernis.
Ongediede , znw. o. i) Monsters, reuzen. 2) mon•
sterdieren, wild gedierte.
Ongedieve, bnw. Onbehoorlijk; ook: geweldig,
buitengewoon.
Ongel jC , bnw. Ongedijkt.
..Ongedisponeert, bnw. Niet in een toestand
zijnde om; gront o. omme en:ghe vruchten daeroj

ie vercrigene.

Ongedocht, bnw. Ongedoopt (limb.).
Ongedodet, -gedoot, bnw. i) Niet gedood, van

de zinnelijke natuur.
OIIg edoeve , gesuf, bnw. z) Ruw, woest, barbaarsch. 2) wild, onstuimig, van het weder.
Ongedogeljja, bnw. Onduldbaar, onlijdelijk.
Ongedo et, znw. vr. Ondeugd, zonde.
Ongedolven deelw. bnw. Onbewerkt, van den
grond.
Ongedooeh , znw. o. ; Ongedo 8 znw. o. en
vr. i) Ongeduld, het niet bestand zijn tegen lijden.
2) onlijdelijk verdriet. 3) ongeduld, weerzin.
Ongedoochsam, bnw. i) Niet bestand tegen
lijden;; niet kunnende tegen (met van). 2) onlijde-.
lijk, onduldbaar. — Ongedoochsamheit, -samich,

-micheit.
Ongedorsohen, bnw. Ongedorscht.
Ongedoude, bnw. Ondraaglijk, afschuwelijk.
Ongedout, -gedolt, -gedult, -gedulde, znw. vr. i)

Gebrek aan lijdzaamheid en geduld; ongeduld. 2)
jammerlijke of ondraaglijke toestand, duldeloos leed;
vrees, groote ongerustheid; wanhoop; met ongedoude,
wanhopig. 3) uiterlijke teekenen van rouw; rouwmisbaar; o. driven, maken. 4) o. doen, (iemand) leed
aandoen, verwoestingen aanrichten; ic vergeve al o.
allen vrouwen, ik vergeef al het leed waarvan vrouwen de oorzaak zijn. 5) eene onduldbare overtreding,
eene zware zonde; mine scoude die ic wrochte in
ongedoude, in een toestand van onvergeeflijke slechtheid.
Ongedrachtich, bnw. Onvruchtbaar.
Ongedragen, bnw. i) Niet op menschelijke wijze
geboren. 2) niet gedragen of ondersteund.
Ongedreiget, -gedreicht, bnw. Zonder bedrei
; enen o. laten.
-gine
Ongedroget, gedroocht, bnw. Niet gedroogd,
versch.
Ongedrongen, bnw. Niet lastiggevallen, ongemoeid.
Ongedronken, deelw. bnw. Zonder te drinken.
Ongedrnct, bnw. Niet gedrukt of geperst; mil
gehoojter maten ongedruet.
Ongeduldel"c, -geduldelike, bnw., bijw.
Ongednldich , -geduldicheit bnw., znw.
Ongedult. Zie o n g e d o t.
Ongedure, bnw. Hetz. als o n g e d u r i c h.
Ongeduren, znw. o. i) Afwisselende stemming.
2) treurige of ondraaglijke toestand. 3) hartstochtelijk verlangen. 4) het geen meester zijn over zich zelf.
Ongedurich, bnw. i) Onbestendig, onstandvastig.
2) niet duurzaam, kort van duur. 3) onweerstaanbaar,
hartstochtelijk. 4) zoo zijnde dat men geen meester
is over zich zelf. — Ongedurieheit.
Ongeduur -dure, znw. o. Ondraaglijke of onlijdelijke toestand; een gemoedstoestand waarin men
zich geen meester is, vooral ten gevolge van een
onbevredigd of hartstochtelijk verlangen.
9 bijw. i) Achtereen, zonder tusschenpoos. 2) onmiddellijk, onverwijld.
OIIgedwagen, - droegen, -dwogen, bnw. i) Ongewasschen; ook: zonder zich gewasschen te hebben.
z) ongereinigd, ongedoopt.
-

u

Ongeduurt

ONGEHERMICH.

Ongpdwelte bijw. Zonder ophouden (?).
Ongedwongen, bnw. Niet onderworpen; onbe?

dwingbaar, woest; o. bliven van enen meesterscha e,
vrij blijven wan een bestuursambt.
OngeëelEtet, bnw. Ongehuwd.
Ongedert 9 bnw. Ongeëerd.
Ongedert, bnw. Niet beploegd, onbebouwd.
Ongeeigent, bnw. Niet den eigendom verkregen hebbende van.
Ongeëndelijc, bnw. Eeuwig, oneindig.

Ongeëndet, -geesndet, -geënt, -ge/lent, -gent,

bnw. i) Niet ten einde gebracht; onbeslist. 2) waaraan geen einde komt, steeds vóórtdurend. 3) omme'k, oneindig groot. 4) act., zonder te eindigen.
ngeéndiget. Hetz. als o n g e e n d e t, z).
Ongeëntheit, znw. vr. Oneindigheid.
Ongeëreht, -gehercht, bnw. i) Ongedeerd, on 2) zonder dat emands
i emands rechten worden
verkort.
Ongeërdet, -geaerdet, -geaeri, bnw. Onbegraven.
Ongeërnet. Zie o n g e a r e n t.
Ongeërvet, -geérfi, bnw. Geen eigenaar zijnde
van een vast goed.
OIIgeestelije, geist(e)ljjc, bnw. Zinnelijk, vleeschelijk; wereldlijk, niet gewijd.
Ongeëten, deelw. bnw. Zonder gegeten te hebben.
Ongefaelg eert i falliert, bnw. Ongeschonden;
volmaakt, volkomen.
Ongefaelt, deelw. bnw. Zonder mankeeren; zonder missen.
Ongefl oreert, bnw. Wanschapen.
Ongefijnt, bnw. Ongeëindigd; nutteloos.
Ongeformeert, bnw. Wanstaltig.
Ongeformet. Zie o n g e v o r m e t.
Ongegecket, deelw. bnw.; o. bliven van den
anderen, niet door anderen misleid worden.
Ongegestet, bnw. Ongegist.
Ongegoet, -geguet, bnw. Zonder vaste bezitting
of inkomen.
Ongegoomt, bnw. Onverzorgd.
Ongegordet, -gegort, bnw. Ongegord.
Ongegouden, bnw. Onbetaald; niet in eigendom
verkregen; onvergolden, onbeloond.
Ongegraven, bnw. Onbegraven.
Ongegrieft, bnw. Ongedeerd, niet gepijnigd.
Ongegroeft, -groufi, bnw. Zonder groeven, insnijdingen of boorgaten.
Ongegroetet , deelw. bnw. Zonder gegroet te
worden; ook act., zonder te groeten.
Ongegrondst, -gegront, bnw. i) Niet te doorgronden of te peilen. 2) grondeloos, onpeilbaar.
Ongegrnnt, bnw. Niet met gruit vermengd, van
een brouwsel.
Ongehaehtet, -gepacht, bnw. i) Niet gevangen.
2) niet vooringenomen, onbevangen van gemoed.
Ongehaefdieh, bnw. Niet in goede orde, in een
slechten staat zijnde.
Ongehandelt, bnw. Onaangeroerd.
Ongehanteert , bnw. Ongebruikt.
Ongehat, gehadt, bnw. (Nog) niet bezeten;
deewighe dinghen ongehadt zin minste begeert.
Ongehavent, bnw. Slordig, haveloos.
Ongeheeht, -gebeft, bnw. Op vrije voeten.
Ongeheel, bnw. Ongestadig, wispelturig; o. van

telá

herten.

Ongeheelsam, bnw. Ongeneeslijk.
Ongeheert, bnw. i) Onbeheerd. 2) zonder heer

of aanvoerder, bandeloos.
Ongeheffelt, -geheffe(n)t, bnw. Ongezuurd, zonder zuurdeeg. -- Ongehefentheit.
Ongeheiseht, bnw. Ongevraagd, uit eigen beweging.
Ongehende, -gepinde, bijw. Ver af; beneden
iem. staande, niet met iem. te vergelijken ; si waren
o. s>nre tracht.

Ongeherber et, -bercht, bnw. Dakloos.
Ongeherinel 8 bijes. Zonder zich rust te gunnen.
Ongeheratieh, bnw. Onrustig, rusteloos.
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ONGEHERTET.

ONGELAGE.

Ongehertet , -gel t, •gehart, bnw. Zonder hart
of gemoed.
Ongehertieh, bnw. Zonder moed ; flauw, mat.

Ongecanoeleert, -eanseleert, bnw. » Zonder uit schrappingen of insnijdingen, niet door insnijdingen
enz. ongeldig gemaakt, van eene akte. 2) onverw rik-

Ongeheten, bnw. Eigenmachtig.

baar, onwankelbaar.

Ongeheven ! bnw. Ongezuurd.

Ongehevent, bnw. Niet in de grondbelasting

aangeslagen.

Ongehler(e) f -gehure, -gebuur, ongier, onguer,
bnw. z) Terugstootend, huiveringwekkend, afgrijselijk, afzichtelijk. 2) geweldig in zijne werking; on•
stuimig, vreeselijk, van het weder. 3) geweldig groot,
reusachtig; monsterachtig. 4) onmenschelijk, barbaarsch, woest, wreed ; woest, onherbergzaam, van
plaatsen ; woest, verwoed, woedend ; krankzinnig;
als znw., woesteling, onmensch. 5) met den dat.,
woedend tegen iemand, iemand vijandig; van eene
ziekte, iem. grooten last of zware pijn veroorzaken.
de; met omme, oh, dol op, hartstochtelijk verlangende naar. 6) weerzinwekkend; dierlijk, beestachtig;
kwaadaardig.

Ongehiere , -ge/lure, -ge/her, -gehuer, znw. o.
Monster, schrikwekkende gestalte, spookverschijning.

Ongeeapt, deelw. Niet gehakt, van vleesch.
Ongeeasseert, bnw. Ongeschonden, van akten.
OIIgeeastiet, bnw. Ongestraft.
Ongeeavelt, bnw. Niet door loting verdeeld.
Ongeheert, bnw. Onveranderd.
OIIgekemmet bnw. Ongekamd.

Ongehersten, bnw. Ongedoopt.
Ongeolaert, bnw. z) Niet helder. 2) niet door

een vonnis uitgewezen.

OII eolaget, bnw. z) Ongeklaagd; o. laten bliven.
2) onbeklaagd. 3) van personen, zonder dat men
eene klacht tegen iem. inbrengt ; van zaken, zonder
dat men zich over iets beklaagt.
Ongeeleet, bnw. z) Niet of niet goed gekleed;
niet eene bepaalde kleedij aanhebbende, ook van de
ordekleeding. 2) armoedig, poover ; of ook : raar,
vreemd.

Ongehiere, bijw. i) Op eene woeste wijze. 2)

Ongeclerct, bnw. Niet tot den geestelijken stand
behoorende.

Ongehierich , -gierich, -gérich, bnw. z) Walg -

een steen).

geweldig.

lijk, weerzinwekkend. 2) woest, wreed, ook van dieren. — 0n'ehierieheit.
Ongehillot, bnw . Ongehuwd.
OII ehindert, bnw. Niet gekweld, belemmerd,
rd. (door). — Ongehindertlike.
gehinde
Ongehoedet, geboet, bnw. i) Onbewaakt, onbeschermd. 2) van hem hoeden. Zich niet in acht
nemende, niet op zijne hoede zijnde.
Ongehoefslaeeht, bnw. Niet op iemand tot
onderhoud opgelegd, van dijkplicht.

Ongehoget, -geheucht, bnw. Niet opgeruimd;

een treurig

of ongelukkig leven hebbende.

Ongeholpen, bnw. Zonder hulp of bijstand.
Ongehoont, bnw. i) Pass., niet misleid of be-

drogen, ongedeerd;
2) act., ongelogen.

zeker van de waarheid van iets.

Ongehoopt, bnw. Onverwacht.
Ongehoorsam, -gehorsa^n, -gehoirsamn, bnw. i)

Niet luisterende naar iemands geboden, weerspannig, ook jegens God; ongeloovig. 2) onbehoorlijk,
ongepast. — On gehoorsamheit, -samich, ;
-

sa

micheit, -samlike.
Ongehoorsame, znw. vr. Ongehoorzaamheid.

Ongehoort, bnw. i) (Nog) niet gehoord of vernomen, ongehoord. 2) waar niet naar geluisterd, niet
op gelet wordt, van zaken; niet gezien, niet geacht,
van personen. 3) niet verhoord, onverhoord. 4) on -

gehoord, bijzonder, zeldzaam, ijselijk; zonderling, ongerijmd; ongepast, onbetamelijk. — Ongehoortheit .

Ongehorich, bnw. i) Ongehoorzaam, weerspan.
nig. 2) onbetamelijk, onbehoorlijk. — Ongehorich heit, ook: onkuischheid.
Ongehouden, bnw. i) Niet vastgehouden, niet
gehinderd ; vrij. 2) niet gehouden tot iets.
Ongehout, bnw. Ongenegen, vijandig.

Ongehouwen, bnw . i) Niet gehouwen, niet ge-

kapt.

2) niet bewerkt of uitgehouwen.

Ongehuldich, -gehoudich, bnw. Vijandig, niet

goedgunstig.

Ongehulpich, bnw. Onbehulpzaam.
Ongehulst, bnw. Onbewimpeld, onverholen.
Ongehuset, bnw. Niet op eene bepaalde plaats

wonende.

Ongehure2 gebuur. Zie o n g e h i e r e.
Ongehuurt , bnw. Onomgekocht.

Ongehuwet, bnw.; ook als znw.

Ongelket -ge>ct, bnw. Ongeijkt.

Onge j eert , bnw. Minderjarig; ook ongejarich.
Ongqaget , bnw. Onvervolgd; o. laten.
Ongejonstich, bnw. Ongunstig gezind.

Ongeealangeert, bnw. i) Zonder door iem. aangeklaagd te kunnen worden. 2) onaangevochten, onbestreden.

Ongecloven, bnw. Uit één stuk bestaande (van

Ongeenaget, -cnaecht, bnw. Niet in waarde

verminderd, niet beknibbeld.

Ongeanëden, bnw. Ongekneed.
On gecnoopt, -geenopt, bnw. Niet geknoopt,

door een knoop verbonden of vastgemaakt.
Ongeenotet, bnw. Ongekortwiekt; o. ganse.
Ongeeoeht, deelw. bnw. i) Pass. Zonder gekocht te zijn. 2) act., zonder iets gekocht te hebben ; o. keren van der marot.
Ongecoevertuurt, bnw. Zonder dekkleed.
Ongeeommert, -gecummert, bnw. Zonder beslag,
waarop geen beslag is gelegd.
Ongecondet, -gecunt, bnw. Niet gekruid, van
niet

spijzen.

Ongeeondicht, bnw .

Niet bekend gemaakt.

Ongeconfjjt, bnw. Niet in suiker ingelegd.

Ongeeoor , -geeuert, -gebeurt, bnw. 2) Niet aan
de bepalingen eener keur voldoende; afgekeurd;
van een pers., zich niet aan de bepalingen eener
keur houdende. 2) de bij eene keur bepaalde boete
niet schuldig.

Ongeeoppelt, deelw. Niet aan elkaar gekoppeld.
Ongeeoren, bnw. Niet gekozen of verkoren.
Ongeeorrigeert, bnw.

Niet gestraft.

Ongeeorrumpeert, bnw. Ongeschonden.

Ongecort, -gecorven, -gecouwet, -gecregen.

Ongeerammet, bnw. Geen ring door den neus

hebbende,

van varkens; ook ongecramjbet.

Ongecrenct, -crompen, - croont (ongekroond).
Ongeerodet, -gecroot, bnw. Ongehinderd, niet

lastig gevallen.

Ongecroont, deelw. bnw. Zonder dat men reden
van beklag heeft.
Ongecrucet, -gecruust, deelw. bnw. Niet gekruisigd, ook van de zinnelijke natuur.

Ong'eerucet, bnw. Zonder het teeken des krui -

ses, niet aan een kruistocht deel genomen hebbende.
Ongeerndet . Hetz. als o n g e c o n d e t.
Ongecustet, -gecust, bnw. Niet bevredigd, niet
tevreden. onrustig. — Ongecustheit .
Ongel, ungel, znw. Vet, smeer, talk, reuzel.

Ongelaeh, znw. o. Treurige toestand.
Ongelaehtert, bnw. Onbesproken.

Ongeladen, bnw. Niet geladen, van lastdieren
enz.; niet gedrukt of bezwaard door iets, van personen.

Ongeladet, bnw. i) Niet uitgenoodigd. 2) niet

opgeroepen.

Ongelaet, znw. o. Onbehoorlijke wijze van doen;

o. driven,

aangaan, te keer gaan.

Ongelage, znw . o. Ongelegenheid, tegenspoed.

Ongelage, bnw. Niet gunstig gelegen, niet geschikt voor een bepaalden tijd.
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ONGELAGELTJCHEIT.

ONGEMATE.

Ongelagelijaheit, znw. vr. Ongelegenheid, ongerief.
Ongelaket , -gelaeci, bnw. r) Onberispelijk; ongeschonden. 2) onbesproken. 3) zonder dat er iets

Ongeloont, bnw. Onbeloond, niet beloond of vergolden.
Ongeloost, -geloist, bnw. i) Niet gelost, van

aan ontbreekt, volkomen; doe o. dat ic di lore,
zonder mankeeren ; ongetwijfeld.
Ongelast, bnw. Niet bezwaard, niet aansprakelijk voor de gevolgen van iets.
Ongelastert, bnw. Hetz. als o n g e l a c h t e r t.
Ongelaten , bnw. Niet onderworpen aan Gods
wil; onhandelbaar, ongeduldig. — Ongelatenheit.
Ongelatich, bnw. Onfatsoenlijk, ongemanierd.
Ongelder , znw. m. Ontvanger van het „opgeld ".
Ongeleeft , bnw. Ongeoefend in godzaligheid.
Ongeleemt, -geliesmzt, bnw. Niet met leem of klei
bestreken.
Ongeleerlije , bnw . Onbevattelijk.

Ongeleert, bnw.

i) Onwetend; onervaren,

on-

ontwikkeld. 2) onbeschaafd, ruw. 3) niet onderwezen
of onderricht. 4) niet aan anderen meegedeeld, ongehoord, van zaken. — On g eleertheit.
Ongeleestet l -leest, -geleist, bnw. Niet voldaan,
onafgedaan.

Ongeleet, bnw. Ongedeerd, zonder letsel.
Ongelegen, bnw. Voor iemand ongeschikt, te
onpas.

Ongelen, zw ww. tr. Met ongel insmeren, vetten.
OngeleseChen, bnw. Ongebluscht, brandende.
O ngelettert, bnw. Onontwikkeld, onbeschaafd.
Ongelettet gelet, bnw. i) Onverlet, ongedeerd;
met van, onbelemmerd. 2) zonder te talmen; onverwijld. 3) zonder bezwaar te maker; zonder dat er
iets aan te doen is; zonder mankeeren, zonder twijfel.
Ongelevert . deelw. bnw. Zonder dat aan iem.
het noodige geleverd is.
Ongeliefte, znw. vr. Tegenzin.
Ongelie, bnw. i) Ongelijk, onderling verschillend, ook met een dat., van een ander geslacht; mv.
onz., ongelijksoortige zaken. 2) oneven, oneffen. 3)
van eene andere kleur; van eene ongelijkmatige bewerking, van laken. 4) ongelijk in krachten: a)
zwakker dan een ander, niet tegen iem. opgewassen. b) sterker dan een ander, iem. de baas zijnde.
5) in strijd zijnde met (met een dat.). 6) niet in overeenstemming met bepaalde regels; onbetamelijk, ongepast, onbillijk, onrechtmatig; zich onbehoorlijk

ge-

dragende. 7) vreemdsoortig, vreemd. 8) onvergelijkelijk. weergaloos.
On el j c, -like, znw. o. i) Ongelijkheid, verschil.
2) onbillijkheid, onrechtmatige daad; verongelijking,
onrecht. 3) o. hebben, verkeerd aan iets doen. 4)
schade, nadeel; nederlaag; in ongelike vallen, in het
ongelijk gesteld worden, zijne zaak verliezen.
Onge jjcheit, znw. vr. i) Ongelijkheid, verschil;
ongelijkmatigheid van humeur. 2) ongelijkheid, oneffenheid; wederwaardigheden. 3) gebrek aan overeenstemming. 4) onvolmaaktheid, zedelijke gebrek -

kigheid.

Ongeljjcmatieheit, znw. vr. Onregelmatigheid,

panden. 2) van kommer bevrijd of verlost.
Ongeloot, bnw. Zonder te loten.
Ongeloir e, -geloof, znw. o. i) 'Verkeerde mee
2) ongeloof; bijgeloof; kettersche meeningen,
ketterij. 3) kwade trouw, ontrouw, trouweloosheid.

Ongelove 2 bnw. Ongeloovig; kettersch.

Ongelovelij e, gelooflijc, bnw. i) Act., ongeloovig; ontrouw, trouweloos. 2) pass., ongeloofehjk,
onbetrouwbaar. — Ongelovelij cheit, -lovelike.
Ongelovet, -gelooft. bnw. i) Ongeprezen, niet ge-

prezen. 2) niet goedgekeurd, van zaken. 3) ongeoorloofd, of ook : atkeurenswaardig.
Ongelovich, bnw. i) Ongeloovig; bijgeloovig;
kettersch. 2) ongelooflijk, ongeloofwaardi g ; onbetrouwbaar.

toebrengen.

-lucsam.

Ongeliln e, bnw. - Onfatsoenlijk, gemeen; ongepast; schande
lijk, onteerend. — Ongelimpele
-like.
Ongelkerse, znw. vr. Vetkaars, smeerkaars.

— Ongeluekelij c, -like, -luckieh,

Ongelucke , bnw. Ongelukkig.
Ongelutert, geluttert, bnw. Ongelouterd, ongereinigd, onrein.
Ongemachtieht, bnw. i) Zonder uitwerking of
vrucht. 2) zonder machtiging of volmacht.
Ongemaeyt, bnw. Ongemaaid.
Ongemaeet, -maket, bnw. i) Niet door een
mensch gemaakt of vervaardigd; ongeschapen, van
de godheid; niet gedicht; dat davonturen van Reinaerde in dietsche o. bleven. 2) niet hersteld of in
orde gebracht. 3) niet vervalscht, van wijn. 4) niet
vermaakt, bij testament. 5) niet van teelkracht beroofd. 6) ongetemd, buitensporig, uitgelaten. 7) onopgemaakt, ongetooid; onversierd, eenvoudig. 8)
mismaakt, leelijk; waardeloos, zonder beteekenis. —
OD emaeetelike. op eene weinig sierlijke wijze.
(Jngemaelt, bnw. Ongeschilderd.
Ongeinaent, bnw. Zonder eene aanmaning of
waarschuwing te wachten.

Ongemaetheit, znw. vr. Onmatigheid.

Ongenac, znw. o. i) Een onaangename of treurige toestand, rampspoed, kommer, gevaar, tongemake s(/n, er slecht aan toe zijn. 2) treurige toestand van geest en lichaam; onrust, angst; tongemake, onrustig, beangst; droefheid, verdriet, leed;
tongemake, droef te moede, terneergeslagen ; toorn,
gramschap; tongemake, vertoornd, ontstemd, misnoegd ; pijn, lijden; ziekte, kwaal, ongemak; tongemake, lijdend aan eene ziekte of kwaal. 3) leed dat
men iemand berokkent, kwaad dat men iemand
aandoet, pijn die men iem. veroorzaakt; met ongemake, tot iemands leed, schade, schande, nadeel;
o. doen, leed, verdriet doen; ook: schade aanrichten.

onbillijkheid.

Ongeljcsam, bnw. Onvergelijkelijk.
Ongel$st, bnw. Zonder „lijst" of rand, van laken.
Ongell̀kej znw. o. i) Buil. 2) zie on gel ij c, znw.
Ongelike, bijw. i) Op eene ongelijke wijze. 2)
niet in overeenstemming met (met een dat.). 3) ongelijk, verre, oneindig (bij een comparatief begrip).
Ongelikel ^ij ,e , bnw. Ongelijkbaar, onvergelijkelijk. -- Ongellkelike.
Ongeliken, zw. ww. — 1. Trans. i) Ongelijk
maken. 2) verongelijken. — II. Intr. Verschillen.
Ongelikenisse, znw. vr. Ongelijkheid, verschil;
ook ongelikicheit.
Ongelimpe, gelim:, znw. o. Schandelijk of onfatsoenlijk gedrag en bejegening.

— Ongelovicheit, -lovichlike.

Ongelt, znw. o. i) Belasting, vooral: op levensmiddelen ; verterings- en gebruiksbelasting. 2) onkosten.
Ongelubbet , -gelubt, bnw. Ongesneden; o. vleesch,
vleesch van ongesneden dieren.
Ongeluc, -gelucke, znw. o. Ongeluk, ramp; ongelukkig lot, tegenspoed ; enen o. doen, iem. schade

Ongeniakeljje, -maket.

Zie

on gem a c k e -

lijc, gemaect.
-

Ongemaekeljc, -makelj/c, bnw. Lastig, onaangenaam. — Ongemackelike.
Ongemanier jjc,bnw.Onfatsoenlijk,onbeschaafd.

— Ongemanierlike, -manierdelike.

On emaniert, bnw. i) Ongemanierd, plomp, lomp;
onzedig, onzedelijk; wild, woest, van een dier. 2)
de maat te buiten gaande. — Ongemaniertheit,

O

emaniert, bijw.

van eene vrouw.
dl gemannet, bnw. Ongetrouwd,
onder gebracht.
-

Ongemat, bnw. Niet ten
Ongemate,. gemaet, bnw. — I. Van personen.
i )„ Onmatig, buitensporig; niet ingetogen. 2) trotsch,
stout, vermetel, of ook: harteloos, koud. — II. Van
zaken. Buitengewoon groot of talrijk. — Ongemate, bijw.
Ongemate, znw vr. i) Onmatigheid, buitensporigheid. 2) wreedheid, hardvochtigheid.
:

ONGEPROFESSIJT.

ONGEMATELIJC.
Ongematelija, bnw. i) Onmetelijk. 2) zich niet

— Ongematelike.
On gematich, bnw. Buitengewoon groot of sterk.
Ongematicht, bnw. Onmatig.
Ongemeen, -gemene, -gemeine, bnw. i) C.igewoon, niet alledaagsch. 2) niet gemeenzaam, niet
mededeelzaam. — Ongemeenheit.
Ongemeent, -geme:nt, bnw. Onverwacht.
wetende te matigen.

Ongeriieert, -gemaert, bnw. Niet gemeerd.
OIIgemeidet, -geselt, bnw. Niet over de tong

gaande.

Ongemengelt, ; gemingeli, bnw. Onvermengd;
van de godheid, niet vermengd met het menschelijke of sterfelijke.
Ongemen$et, -gemengt, -geminget, bnw. i) Onvermengd, zuiver, onvervalscht. 2) onverdeeld.
OIIg emenket, -gemenct, -geminct, bnw. Ongeoschonden, waaraan niets mankeert.
Ongement, ungement, znw. o. Zalf, balsem.
Ongemeret, bnw. Niet gemerkt of opgemerkt,
ongemerkt.

Ongemetelljc, bnw. Hetz. als on mete 1 ij c.

OII emeten bnw. z) Ongemeten. 2) onmeetbaar,
ndig. 4) oneindig groot, onuitspreonmetelijk. 3) onei
kelijk ; buitengewoon groot. 5) onmatig, buitensporig. — Ongemetenheit, .tentheit.; ongemetich,
onmetelijk; on gemeten, bijw., o. groot.
ddellijk, rechtstreeksch.
Ongemiddelt, bnw. Onmi
Ongemiedet, -geiniet, bnw. Zonder belooning of
betaling, voor niet.
Ongemie ke, bnw. Niet op de juiste maat zijnde
voor iemand, niet voor iemand geschikt (met een
dat.). 2) buitengewoon groot, kolossaal van afmetingen.
Ongemicket, -gemict, -gemect, bnw. Niet te
ramen of te gis sen, onbeschrijfelijk.
Ongemindert, -geminret, bnw. Onverkort.
Ongemint . bnw. Onbemind; gehaat; ook als znw.
Ongemoede, znw. Ontstemdheid, neerslachtig.
h eid ; toorn, gramschap.

Ongemoeyet, -gernoyet, -gemoeyt, bnw. r) On.
gehinderd, ongedeerd. 2) onvermoeid; ook ongemoet.

Ongemoet, bnw. Verdrietig, droef te moede;
van zaken, droevig, onaangenaam.

Ongemout, bnw . Waarvan geen mout gemaakt
of waarbij geen mout gevoegd is.

Ongemolken; ongemunt bnw.
Ongenade, znw. vr. i) & vrede, beroering. 2)

wreedheid, ongevoeligheid, hardvochtigheid; niet o-n,
op eene hardvochtige of wreedaardige wijze; enen
o. doen, iem. wreedaardig of hardvochtig behandelen ; onstuimigheid, ruwheid, van het weder. 3)
snoodheid, het zich vergrijpen aan eer of recht.
Ongenade, bnw. Wreed, hardvochtig, barbaarsch.

— Ongenadeljc, -like.

On genadieh, genedich, bnw. i) Onbarmhartig,
barbaarsch; van het weder, bar, fel, ruw. 2)
snood, misdadig. — Ongenadicheit, -dichllke.
Ongenaeyet, -geneyet, bnw. Zonder naad.
Ongenaect, -genaket, bnw. Onaangetast, onge.
wreed,

rept (met van).
Ongenaemt bnw. Ongenoemd; nameloos, onuitsprekelijk. — Ongenaemtheit.
Ongename, -geneme, -genaem, bnw. Onaangenaam, ongevallig; een afkeer inboezemende.
OIIgenatuurt, bnw. i) Onnatuurlijk. 2) ontaard.
3) van het weder, slecht, ongunstig.

Ongeneiget, ongenesel e, -neselike.

Ongenestelt, bnw. Zonder veter of rijgsnoer.

Ongenodet , -genoot, bnw. i) Niet gedwongen.

2) ongenoodigd.

Ongenoechl9C, -genoegeljc, -genuech., -ge.
nouch-, bnw. i) Onaangenaam. 2) onbehaaglijk, lee.
lijk. 3) ongenoegzaam, ontoereikend. 4) onverzadelijk.
Ongenoeehlijeheit, bnw . Onaangename toe-

stand.
Ongenoechlike, bijw. Met tegenzin.
Ongenoeehsam, bnw. Nooit genoeg hebbende;

ook ongenoechtich.
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Onpnoeohte, genuechte, znw. vr. i) Onbe-

haaglij k of

onaangenaam gevoel, weerzin, afkeer,
verdriet; misnoegdheid; o. horen, iets hoeren dat iem.
onaangenaam is; iet in o-n nemen, iets euvel opnemen, moeilijk verdragen. 2) ongenoegen, oneenig-

heid.

Ongenoeget,

-genoecht, bnw. Ontevreden, on-

voldaan.

Ongenoemt, -genoomi, bnw. i) Ongenoemd,
waarvan de naam niet bekend of genoemd is; o.
net, onbekend bij. 2) naamloos, die ongenoemde vinger, de vierde vinger, de ringvinger; waarvoor geen
naam te vinden is, van God; waarvan men den
naam liever niet noemt; die o. sonde, sodomie. 3)
onnoemelijk, ontelbaar; onuitsprekelijk.
Ongenoost, bnw. Ongehinderd, ongedeerd.
Ongenoot. Zie ongenodet.
Ongenoot, -note, znw. m. (oostmnl.). Niet de
standsgelijke van iemand.
Ongenoot, bnw. Ongelijk; o. jegen, niet te vergelijken met, verkieslijk boven.
Ongenootsaect, bnw. Niet gedwongen.
Ongenuchter, -tert, bnw. Onmatig. — Onge-

nuchtertheit.
Ongenut, bnw. Ongebruikt, ongenuttigd.

Ongenut, - nutte, bnw. Nutteloos, dwaas.
Ongeoefent, bnw. Niet bewerkt, onbebouwd;
wild, woest. 2) niet vereerd of aangebeden, van
God. 3) onbeschaafd, woest; ongeoefend, onervaren.
..
Ongeoget2 , bnw. Blind.
Ongeordelike, •oordelike, bijw. Niet naar behooren, niet volgens de voorschriften eener orde.

Ongeordent, -geoordent, bnw. i) Niet volgens
den regel, onbetamelijk; zondig; onordelijk, niet in
eene geestelijke orde opgenomen. — Ongeordent -

heit, - geordentlike.
Ongeordineert, bnw. en bijw. i) Buitensporig,
onbeteugeld, overmatig. 2) ongeregeld, onbetamelijk;
zondig . — Ongeordineertheit, neer(t)like, ook:
tegen de voorschriften eener orde.
Ongeorlovet, -oorlovet, bnw. Ongeoorloofd.

—

Ong eorlofdelike.
Ongeorloget bnw. Onbeoorloogd.
aet, bnw. Ongebaand; moeilijk
• Ongepadet, gef
begaanbaar, gevaarlijk.
Ongepaeyt, gepait, bnw. i) Onbevredigd, onvoldaan. 2) ontevreden, ontstemd. — Ongepaeytheit ; ook: onrust, ongedurigheid.
Ongepact; ongepast ( zonder beslag).
On 8 p enset -jent, deinst, bnw. Zonder over
iets (te behoeven) te denken.

Ongeperst, bnw. Niet lastig gevallen of bemoei

-lijkt.
On e p jjnt, bnw. — I. Pass. t) Ongestraft, ongepijnigd, zondes pijn. 3) ongeperst, van honing en
was. 4) zonder dat aan iets moeite is besteed. — I1.
Act., deelw. bnw. Zonder zijn best of moeite te doen.

Ongepiiniget, -gebinicht, bnw. Ongekweld, ongestraft.
(bngepinnet, -gejint, -gebent, bnw. Geen pin of
pen door den neus hebbende, van varkens.
Ongeplaget, -ge^laecht, bnw. Niet gekweld,
ongestraft.

Oifgeplogen, bnw. i) Niet beoefend of in praktijk • gebracht. 2) ongewoon: a) waaraan men niet gewoon is. b) zelden gezien, onbekend. — Ongeplogenhei .

OIIgepluet, bnw.; o. laten, niet plukken.
OII

epoortert, -gekortert, bnw. Niet tot burger

gemaakt, geen burger zijnde.

Ongepriset,

-rist,

bnw. Ongeprezen; iet o.

laten; ook on eeresen.
Ongeproe , bnw. i) Niet onderzocht, niet ondervonden, niet beproefd. 2) act., deelw. bnw.,
zonceer bewijzen van iets gegeven, de proef van
iets genomen te hebben, onervaren.
Ongeprofess t, bnw. (Nog) geene kloosterge edaan hebbe
loftegedaan
nde.

410

On gep1 ert, bnw. Ongestraft. -- Ong^epit•

niertheit.

Ongepnurt f bnw. Ongezuiverd, onzuiver; ook

ongej3ureert.

Ongegnelt, bnw. Zonder moeite of last van iets

te ondervinden.

OngBqeetset , -gequetsi, bnw. i) Ongekwetst,
ongedeerd, zonder letsel; ongerept, maagdelijk. 2)
ongeschonden, gaaf, onbeschadigd ; niet geschonden
of bedorven door (met van).
Onger. Zie honger.
Onger, Honger, znw. m. Hongaar. — Hongeren,
Hongarije.
Ongeradeert . Hetz. als o n g e r a s e e r t.
Ongeraden, bnw. t) Niet opgeroepen of aangemaand. 2) niet bezorgd of gehuwd, van eene dochter.
Ongeradieh, -geedich, bnw. i) Ongenegen om
iem. met raad bij te staan. 2) onberaden.
Ongeraect, -geract, bnw. -- I. Van personen.
i) Leelijk, wanstaltig. 2) onvolmaakt, gebrekkig; on.
beschaafd, plomp, onontwikkeld; gebrekkig van ver
dom, dwaas; zedelijk gebrekkig, zondig, slecht.-stand,
-- II. Van zaken. i) Leelijk, misvormd; onaangenaam, voor het gehoor; slecht smakende. 2) dwaas,
ondoordacht. 3) schandelijk, slecht, zondig. — On-

geraectheit.

Ongeraeet, deelw. bnw. Ongerept, onaangeroerd;
zuiver, rein, onschuldig.
Ongerae, znw. o. Een slechte toestand van het
lichaam en den geest; tongerake sijn, er slecht aan
toe zijn.

Ongeraseert , -ier, -uert, -gera(e)tseert, bnw.

Niet door doorhalingen als ongeldig gewaarmerkt.
OIIgerast, bnw. Niet uitgerust, vermoeid, uitgeput.
Ongerasteert, bnw. Niet gevat of gearresteerd.
Ongereeht, bnw . i) Niet zijnde zooals iets wezen
moet of behoort. 2) onrechtvaardig, gewetenloos;
onrechtmatig. -- Ongerechtheit.
Ongerecht, -gericht, bnw. i) Niet gestrekt, krom,
van een vinger. 2) onbeoordeeld; o. laten. 3) zonder
schadeloosstelling te hebben gegeven, niet beboet.
Ongereehte, -gerecht, znw. o. (oostmnl.). Ver grijp, misdaad, eene daad die onder de strafwet
valt.
Ongerechtich , bnw. i) Van personen. Onrecht vaardig, ongerechtig; zedelijk verdorven, boos, slecht.
2) Van zaken: a) niet zijnde zooals het behoort. b)
onrechtvaardig, onbillijk. — Ongerechticheit .
Ongerede, znw. o. Gebrek.
Ongeredent, bnw. Redeloos, onverstandig. —

Ong eredentheit.
ngereeet, bnw. In een slechten toestand zijnde.
Ongereet, gereit, bnw. i) Niet gereed, niet klaar,

i orde; o. te, niet geschikt om. 2) niet
onklaar, niet in
bereid of bereidwillig; niet voor iemands dienst gereed; enen iet o. hebben, iets niet voor iemand over
hebben; niet uit het hart komende; o. aelmoesene.
3) niet bij de hand zijnde of voor de hand liggende,
niet onder iemands bereik zijnde; ook: weg, zoek,
in het ongereede; o. hebben, verloren hebben; enen
o. sin, verre voor iemand te zoeken zijn; met veranderd ondw., iets of iem. niet meer (bij zich) hebben; enen o. werden, iemand ontgaan; voor iemand
onbereikbaar, niet voor iemand te verkrijgen zijn;
niet aanwezig of voorhanden; onbereikbaar, onmogelijk. 4) bezwaarlijk, moeilijk. 5) ongereed, wat niet
gemakkelijk in geldswaarde kan worden omgezet.
Ongereetschap, gerstschap, znw. vr. i) Ongereedheid, het niet voorhanden zijn, ontstentenis, gebrek. 2) een gebrekkige of wanordelijke toestand,
onheil, ongeluk; enen o. doen, iem. in ongelegenheid
brengen, hem last aandoen.
OII ereformeert, bnw. Niet hervormd of vernieuwd, van kloosters en kloosterorden.
OII ere g€eIt bnw. Onordelijk, ongeregeld; oubeelijk. -- Ongere eltheit.
hoorlijk, onibetam
Ongeregen deelw. Met losse ot ongeregen klee-

deren.

ONGESCHAT.

ONGEPUNIERT.

Pagereizjirt, bnw. Niet losgekocht, zonder los prijs.

Ongerec, maw. o. Treurige of ongelukkige toestand, onheil, ellende; enen o. doen, onheil over
iemand brengen ; íongereke, in een treurigen lichamelijken en geestelijken toestand, er slecht aan toe;
treurig, terneergeslagen ; niet goed onderhouden, in
een slechten staat, van een bouwwerk.
Ongerekelije, bnw. Slecht, zedelijk verdorven.
Ongerekent, bnw. i) Nog niet verrekend, nog
onbetaald. 2) niet medegerekend; niet medegeteld,
niet in tel. 3) onverwacht.
Ongerect, bnw. (Nog) niet gerekt, van laken.
Ongerenen, bnw . i) Onaangeraakt, - geroerd. 2)
niet geschokt of bezield door, niet vervuld met iets
(met van) ; vrij van iets.
Ongerest, bnw. Onrustig, woelig.
Ongerich, - gericht . Zie h o n g e r i c h, o as gerecht.
Ongerijf, -gerief, znw. o. Onaangename toestand;
nadeel, schade ; kommer, ellende ; enen o. doen, iem.
smaad, hoon, leed aandoen.
Ongerijfsam , -geriefsam, bnw. Lastig, onaan-

genaam. .: Ongerijfsamhelt.

Ongerijnj o, bnw. t) Geene aanraking kunnende
verdragen, licht geraakt. 2) onbereikbaar. 3) niet te
schokken, onaandoenlijk voor indrukken.
Ongeriuge , bnw. Langzaam, traag, niet vlug.
Ongeringelt, -geringet, bnw. Hetz. als on gepin net.

Ongerne, -geerne, -gaerne, bijw. Noode.

Ongeroe, bnw. i) Onrustig, in beweging. 2) hevig, zwaar, vreeseljk; ook als bijw.

.Ongeroe, znw . vr. Onrust; ook ongeroen, de onb.

wijs als znw.

Ongeroedieh, bnw. Weerbarstig.

Ongeroeyt, bnw. Niet geroeid, van wijn.

Opgeroepen, -gerouj5en, -gero^en, bnw. Opge-

roepen, van personen; zonder dat er iets ter alge
kennis is gebracht.
-men
Ongeroert, -geruert, bnw. Onaangeraakt, onaangetast, ongeschonden.
011gerooft, bnw. Ongezuiverd, van meekrap.
Ongeropt, bnw. Onaangetast, ongedeerd.
Ongerost, deelw. bnw. Zonder te roesten.
OngeroTet, -geroofi, bnw.; o. laten bliven, niet

rooven.

Ongersch , bnw. Hongaarsch.
Ongerachte, znw. vr. en o. i) Onaangename

beroerten, troebelen. z) kwade naam of faam.
Ongerust, bijw. i) Zonder te rusten, terstond.
2) rusteloos, onophoudelijk.
0ngerusticheit, znw. vr. Onrustigheid; beroe ri ng.
Ongesadeljj c, bnw. Onverzadeljk; ook ongesadet.
Ongerust e bnw. Onrustig, ontrust, rusteloos, woel.
ziek; niet bedaard, niet in eene kalme gemoeds-

stemming. — Ongerustheit.

Ongesaeyt, bnw. Onbezaaid.
*gesatet, bnw. Niet gestild, onbeOn esae
vredigd ; veeleis
chend. -- Ongesaetheit.
Ongesag^et, bnw . Ongezegd gezwegen.
Ongesatich. Hetz. als o n g e s a e t.

Ongesehadet, -geschaet, bnw. t) Onbeschadigd,

ongeschonden; niet beschadigd (met van) ; ongesclaent ende o. 2) ongedeerd; zonder schadelijke ge volgen van iets te ondervinden; ook ongeschadicht.
Ongeschaept, bnw. Vormeloos, wanstaltig; of
ook: lomp, ongemanierd.
Ongeschaert, bnw. Niet in slagorde, zonder orde.
Ongeschaert, bnw. Geen schaarden hebbende;
ongeschonden, onaangetast.

Ongesehapen , -geschien, bnw. i) Ongeschapen,
van eeuwigheid bestaande. 2) wanschapen, wanstaltig, misvormd; onmatig groot; onkenbaar geworden
door folteringen of verwondingen, afzichtelijk. --

On escha enheit.

(ng esc at, bnw. Zonder dat iem. schatting of
losgeld betaalt of behoeft te betalen.

ONGESTERCT.

ONGESCHAVEN.

Ong88chaven. bnw. Ongeschaafd, ruw.
Ongescheiden, ggesehheden, bnw. -- I. Van per-

zonen. i) Niet gescheiden, vereenigd. a) verbonden,
solidair aansprakelijk. 3) niet verdeeld, niet oneenig.
— II. Van zaken. i) Onafscheidelijk verbonden. 2)
onverstoord, innig.
Ongescheifelt, bnw. Niet vernietigd of vernield.
Ongesohelt, bnw. Ongeschild, ongebolsterd; ruw,
onbeschaafd.
Ongesehendet, -schent, -sehant, -schint, bnw.
— I. Van personen. i) Ongedeerd, ongekrenkt ; niet
gekrenkt of gedeerd (door, met van). 2) niet onteerd;
een wijf o. laten. — II. Van zaken. Onbeschadigd,
ongeschonden.
Ongeschepen. Zie ongesch apen.
Ongesohiedelt, bnw. Geen „schiedel" of kennewe om den hals hebbende, van dieren.
Ongesohiert, bnw. Niet toebedeeld of toegewezen, van panden.
Ongeschif t , bnw. Ongescheiden, onverdeeld.
Ongeschiokenisse, znw. vr. Ongeschikte gele.
genheid, verhindering.
Ongesohieket , -geschiet, bnw. i) Onvoegzaam,
ongepast; onmatig, buitensporig. 2) toornig, boos.
3) ongeschikt, onervaren; als bijw., op eene ongeschikte wijze. 4) niet in orde; van den smaak, be.
dorven. 5) lomp, plomp. — Ongeschieketheit,
ongeschict•.
Ongeschiohet, bnw. Niet tot iets aangewezen
of bestemd.
Ongesehoeyt, -geschoyt, geschoei, bnw. i) Ongeschoeid. 2) zonder scheede.
OngesChoffeert, bnw. Zonder blaam of schande.
Ongesehoort, - scheurt, bnw. i) Niet gehavend,
gaaf. 2) waarvan geen deel afgenomen is.
Ongeschoren, bnw. i) Ongeschoren. 2) niet lastig gevallen of gekweld.
Ongeschonden, bnw. Met ongekrenkte eer.
Ongeschreven, bnw. i) Ongeschreven. 2) onbeschreven, niet te boek gesteld.
Ongeschroden, bnw. Niet klein of fijn gemaakt.
Ongesedelije, bnw. Onfatsoenlijk.
Ongesedet, -geseet, bnw. Slecht geaard. — On-

gesedethe1t.
Ongeseert, bnw. Ongekwetst, ongedeerd.
Ongesegelt , bnw. Niet gezegeld, zonder zegel.
Ongesegent, deelw. bnw. Zonder zich te zege-

nen niet het kruisteeken.
Ongeseggeljj c,bnw•Onuitsprekelijk; ookalsbijw.
Ongeseg ge1C bnw. Weerbarstig. — Onge-

se geligcheit.
Ongeseit, bnw. i) Niet vermeld of beschreven.

2)

niet te zeggen of te beschrijven.

Ongesekert, bnw. Niet in rechte bewezen of

erkend.

Ongesellich, -gesellio, bnw. Eenzelvig, niet
—Ongeselliicheit.
Ongesichtelijo, -sichtich, bnw. Onzichtbaar.
bnw.
Onbezield.
Ongesielt,
Ongesien, deelw. bnw. i) Pass., ongezien, nog

gesteld op omgang.

niet voorgekomen. 2) act., zonder het of iets te zien.
Ongesien,, bnw. Niet gezien, niet geacht. —

Ongesienheit.
Ongesiene, -sten, bnw. Leelijk.
Ongesienitje, bnw. Onzichtbaar, onzienlijk.
Ongesiert, bnw. Niet sierlijk; leelijk.
Ongespojt, -siët, bnw. Ongezeefd, ongefiltreerd.
Ongeslnnet, -gesint, bnw. Onzinnig, ontzind;

krankzinnig; ook als znw.
Ongeslaoht, bnw. (nederr.). Plomp, ongemanierd.
Ongeslagen -geslegen, bnw. t) Pass., niet geslagen of gegeeseld, niet doodgeslagen. 2) act., deelw.
bnw., zonder te slaan, te dooden, te vechten. 3) niet
gebaand, niet effen, van wegen.
Ongeslepen, bnw. i) Ongeslepen, van wapenen,
steepen e. a. 2) bot, dom, onverstandig.
Ongesleten, bnw. Onbeslist.
Ongesloten, bnw. r) Niet gesloten, van voor-
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werpen, deuren, vensters, eene stad enz. 2) niet opgesloten, zich vrij kunnende bewegen.
Ongesmaeot, bnw. Ongeproefd.
Ongosmeert, bnw. Niet gesmeerd of ingesmeerd.
Ongesnlet, bnw. Niet besmet, zuiver.
Ongesmout. bnw. Niet met vet ingesmeerd.
Ongesmouten, -gesmolten, bnw. Niet gesmolten.
Ongesneden, bnw. Niet gesneden; ook van
laken.
Ongesneeft, -gesneifi, bnw. Zonder aan iets te
kort te doen, zonder mankeeren.
Ongesocht, bnw. t) Ongezocht, zonder gezocht
of geroepen te zijn. 2) onbezocht.
Ongesoden, bnw. Ongekookt.
Ongesoent, bnw. Niet door een zoen beëindigd.
Ongesomt, bnw. Onuitsprekelijk (z6de eeuw).
Ongesonde, znw. vr. Ziekte, ziektetoestand; ook
tengevolge eener verwonding; ook ongesondicheit.
Ongesonde1 o, bnw. Ongeneeslijk.
OII esonder - adert bnw. Ongescheiden:
a) solidair aansprakelijk. b) niet door oeenigheid
verdeeld.
Ongesondicht, deelw. bnw. Zonder te zondigen.
Ongesongen, bnw.; o. laten, niet zingen; ook:
niet bezingen.
Ongesont, bnw. i) Ziek, ongezond, lijdend, droef
terneergeslagen; slap, zwak; ook als znw.-gesti,
2) ongezond, schadelijk voor de gezondheid. — On-

gesontheit.
Ongesouten, -gesolten, bnw. i) Niet gezouten,

zonder zout. 2) onbeschaafd, ongelikt.
Ongespaent, bnw. Onbeteugeld, onbetoomd.
Ongespaert, deelw. bnw. i) Zonder te sparen of
te ontzien. 2) onvermijdelijk, zonder dat er iets aan
te veranderen is. 3) onverwijld. 4) aanhoudend, altij d ° door.
Ongespannen, bnw. i) Niet in boeien, vrij.. 2)
niet gespannen.
Ongesparieh, bnw. Niet zuinig of spaarzaam,
mild.
Ongespeert, -gesjert. Zie o n g e s p a e r t.
Ongespleten , bnw. i) Ongespleten; zonder spleet,
reet, naad. 2) ongesplitst, onverdeeld; ook ongesj5lit.

Ongesponnen, Ongespouden.
Ongespraect, bnw. Moeilijk ter tale.
Ongesprekelij c. Hetz. als ons p rek e 1 ij c.
Ongesprenget, bnw. Niet besprengd (met zout),

ongezouten.

Ongestade, -gestede, bnw. r) Niet bestendig, niet
duurzaam; van personen, onbestendig, onvast van
karakter, wuft, onbetrouwbaar. 2) onrustig: a) be
weeglij k, van zaken. b) gejaagd, rust noch duur
hebbende, van menschen. — Ongestadelike.
Ongestade, znw. vr. Onbetrouwbaarheid.
Ongestadet, -,gesiaedt, -gestaet, bnw. Ongegoed,
onbemiddeld. — Ongestaetheit.
Ongestadich, gestedich bnw. Hetz als o n g
stadd e. =- Ongestadicheit, -like.
Ongestaet. Zie ongestadet.
Ongestant, znw. o. Slechte of treurige toestand;
onbehoorlijke feiten of daden.
Ongestantich, -*dich, bnw. Onvast van karakter, lichtzinnig; dubbelhartig, onbetrouwbaar.
Ongestavet, gestaeft, bnw. Niet voorgezegd,
van een eed.
Ongesteken bnw. Ongetroffen, ongewond.
Ongestellet, -gestelt, bnw. i) In een slechten
toestand verkeerende. 2) niet in orde, van streek,
ongesteld, ook van den geest; o. om, niet in den
gemoedstoestand verkeerende om. 3) onrustig, in de
war; van water, in onstuimige beweging. 4) onooglijk, leelijk, afzichtelijk. — Ongestelletheit, - stelt.
:

?

heat.

Ongestemmet, -gestemt, bnw. Onbeteugeld, toomeloos, onstuimig; ook ongestemmich, ongestem
(oostmnl.). — Ongestemmetheit; ook ongesteumicheit.

Ongesterot, bnw. Zonder kracht.

ONGESTICHT.

ONGEVOEGE.

Ongesticht, bnw. Niet opgebouwd in het geloof;
niet vast in het geloof; ontsticht.
Ongestiehte, znw. o. Ledige ruimte.
Ongestiahtiah, bnw. Onstichtelijk, ontstichtend,
een slecht voorbeeld zijnde voor anderen.
Ongestier, znw. o. Uitgelatenheid, onbehoorlijk
gedrag.
Ongestilt bnw. Onbevredigd.
Ongestofeert, bnw. i) Niet voorzien van last
of lastbrief. 2) niet beschilderd, van beelden.
Ongestolen, deelw. bnw. Zonder te stelen, zonder diefstal.
Ongestoort, bnw. Ongehinderd, ongedeerd; niet
verontrust, rustig. — Ongestoortheit.
Ongestorven, bnw.'Niet gedood, niet uitgeroeid,
van een gebrek; niet der zonde gestorven, nog aan
het aardsche verkleefd. — Ongestorvenheit.
Ongestraft, bnw. i) Niet berispt. 2) straffeloos,
zonder heillooze gevolgen.
Ongestreden, deelw. bnw. Zonder dat er gestreden wordt.
Ongestreept, Ongestreken (van stoffen).
Ongesture, gestuur, bnw. Onstuimig, stormachtig.
Ongesture, gestuur, zuw. o. Teugelloosheid,
onstuimigheid; verwoede aanval.
Ongesturieheit, znw. vr. Rumoer, lawaai.
Ongeswicht, bnw. Niet ingekort of opgerold,
van de zeilen van molen en schip.
Ongetalljj c, -tell ' a z bnw. Ontelbaar, onmetelijk.
on e ast.
— On etame bnw. Onbetamelijk ongepast
OII

OngetrouWieh, -helt. Hetz. als o n getrouwe.
Ongetruert, deelw. bnw. Zonder te treuren.
Ongetwiët, bnw. (oostmnl.). i) Ongescheiden,
van nalatenschappen. 2) o. broeder, volle broeder.
Ongetwivelt, bnw. Ontwijfelbaar, zeker.
Ongeutet, geuut, bnw. Niet uitgesproken.
Ongevaecht, bnw. Onzuiver, onrein.
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jc 'Onlik
etame
e.
getamel

pt.
Ongetappet
1 bnw. Niet afgeta
Onverteerd, niet verteerd.
Ongeteert, bnw.
Ongetekent, bnw. Niet geteekend of gemerkt;
onherkenbaar.
Ongetellet, geselt, bnw. i) Niet geteld. 2) zon

te tellen. 3) niet meegeteld of meegerekend. 4)-der
niet te tellen; niet te berekenen; onnoemelijk, onbeschrijfelijk; ook als bijw.
Ongetemmet, geiemt, getimt, bnw. Ongetemd,
wild, woest; uitgelaten, buitensporig; niet door de
rede bestuurd.
Ongetempert, bnw. i) Niet gematigd; buitensporig, onmatig; ook als znw. 2) onstuimig, wild,

ook van natuurverschijnselen. — Ongetemperthelt, ook: slechte vochtmenging.
Ongeten. Zie o n g e ë t e n.
Ongetermineert, bnw. Niet beëindigd of beslecht.
Ongetes, znw. o. i) Subjectief. Onrustige of on.

aangename stemming. 2) obj., leed dat men iemand
berokkent.
Ongetidelike, bijw. Niet op tijd, ontijdig.
`ngetidiah,.. -Bich, bnw. i) Ontijdig. 2) niet goed
voor iem. of zijne gezondheid. 3) onbetamelijk. —

etidicheit.
Ongetoemaect, bnw. Niet met ijzer of metaal
beslagen, zonder „pinnen" en dgl., gezegd van een stok.
Ongetoomt, ongetoont, ongetrect (van een
zwaard).
Ongetoot, bnw. Zonder tuit of toot.
Ongetouwet, bnw. Niet opgemaakt of geappreteerd.
Ongetreden, bnw. Onbezocht; onbegaanbaar.
Ongetrooken, bnw. Niet door iem. of iets gelokt.
Ongetroostet, getroost, bnw. Onopgewekt, troosteloos.
Ongetrou(we)heit, znw. vr. Ontrouw, trouwe01

Wgetlert, bnw. Wild, woest.

Ongeval, znw. o. z) Ongelukkig lot, rampspoed,
ook van de helsche pijn ; dat o., het ongeluk, het
noodlot. 2) een ongelukkig toeval of voorval, een
ongeluk; met o-le, door een noodlottig toeval. 3)
pijn of leed dat men iemand aandoet. 4) schade,
geldelijk nadeel. 5) misdrijf, misstap.
Ongevallich, gevellich, bnw. i) Ongelukkig,
rampspoedig, ellendig. 2) rampzalig, beklagenswaard,
door eigen schuld ; onzalig; ongevallige : liede, gespuis. 3) zwak, uitgeteerd. 4) onbevallig, =11'. —

Ong evallicheit -lichlike ; -vall jja,
ike.
Ongevalsehe bnw. Onvervalscht, zuiver.
Ongevangen , bnw. i) Niet gevangen ofte van-

gen, van wild. 2) onbelemmerd, ongehinderd, op vrije
voeten, vrij. 3) niet verstrikt door iets.
Ongevaruwet, - warwet, - vervet, bnw. i) Niet
geverfd of gekleurd. 2) kleurloos, bleek.
Ongevedert geveert, bnw. Zonder veeren, van
een vogel, een pij
l.
Ongevedet , geveet, bnw. Niet om veete of bloedwraak verdolgd, niet als vijand behandeld; o. laten,
niet aanvallen.
Ongeveeeht, geveicht, bnw. Buiten doodsgevaar.
Ongeveerljcheit, znw. vr. Goede trouw, oprechtheid.
Ongeveerlike, bijw. i) Naar iemands beste weten.
2) ten naasten bij, ongeveer.
Ongevensdelike, bijw. Ter goeder trouw.
Ongevenset, gevent, -geveinset, -geveist, deelw.
bnw. Ongeveinsd, oprecht; zonder te veinzen of te
huichelen, in alle oprechtheid. -- Ongevenstheit.
Ongeviert, bnw. i) Zonder uitstel, onverwijld.
2) zonder op te houden: a) aanhoudend. b) zonder
te vertragen.
Ongevioleert, bnw. Ongeschonden.
Ongevl1eket, bnw. Zonder veeren, van een pijl.
Ongevochten, deelw. bnw. Zonder strijd of gevecht.
Ongevoech , gevouch, znw. o. i) Onbetamelijk
of onbehoorlijk gedrag, schandelijke handelwijze,
rare manier; een schandaal; o. ij reken, schandelijke
dingen zeggen; enes o. streken, schande van iemand
spreken. 2) onnatuurlijkheid, wonder; dat en was
geen o.; onverstandigheid, dwaasheid; o. seggen. )
leed, droefheid, smart, lijden;; o. driven, rouw be- drijven, misbaar maken; vreeselijk schouwspel, treurig bericht of verhaal. 4) benarde omstandigheden,
behoeftigheid. 5) stun o. hebben, Bien, crig-en, hebben
enz. wat iem. niet voegt of past, wat hem onaangenaam is. 6) leed enz. dat men iemand aandoet;
enen o. doen, iem. kwaad doen, hem krenken, hoonen; ook: iem. lichamelijk letsel doen. 7) tongevoege,
op eene buitensporige, ook: ongepaste wijze (o. kan
hier ook bnw. en bij w. zijn).
Ongevoechheit, bnw. Onbetamelijkheid.
Ongevoechljjc, gevoegelje, gevouclilic, bnw.
i) Niet buigzaam, stijf. 2) onvoegiaam, onbetamelij k. 3) onaangenaam, ongevallig. 4) vijandig, onguns e gezind. — Ongevoeahljjaheit, ongevoech-

-

-

-

-

-

-

loosheid.
Ongetrouwe, -trou, -iruwe, bnw. Ontrouw, trouweloos (zedelijk verdorven, gemeen. — Ongetrouwe,
znw., o. doen, zich laag of gemeen gedragen; enen
o. doen, zijne trouw schenden jegens iemand.
Ongetrouwelike, bijw. Op eene trouwelooze,
gewetenlooze wijze.
OngetrOUWet, getruwet, bnw. Ongetrouwd.
-

Ongevoedert, gevoert, bnw. i) Zonder voering,
2) zonder .foedraal of scheede.
Ongevoedet, gevoel, bnw. Zonder voedsel.
Ongevoege, gevouge, gevoech, bnw. i) Onvoeg-

ongevoerd.

-

-

raam, onbetamelijk ; zich ongepast gedragende; woedend, buiten zich zelven. 2) buiten verhouding groot;
bovenmatig, buitensporig. 3) onaangenaam, verdrietig; dat viel hem o.; met een dat., ongunstig o€
vijandig gezind.
Ongevoege, gevuege, znw. vr. Onbetamelijkheid.
-

ONGOEDELIJCHEIT.

ONGEVOEGET.
Ongevoeget, -gevoecht, -gevoucht, buw. Onvoegzaam, onbehoorlijk.

Ongevoellija, -geioelic, bnw. Gevoelloos, onaan-

doenli1k.

Ongevollet, bnw. Ongevold, van laken.

Ongevordert , bnw. Zonder voortgang; o. bliven;

o. laten.

Ongevorntet, bnw. Nog niet aan Christus gelijk.

Ongevorstet, bnw . Zonder uitstel.
Ongevraget, -gevraechi, deelw. bnw. Zonder
dat men naar iets vraagt of behoeft te vragen, ongetwijfeld, zeker.
Ongevredieh, bnw. Haatdragend.
Ongevreset, -gevreesi, bnw. Onbevreesd; stoutmoedig; driest, vermetel.
ODgevrlellde, znw. m. mv. Vijanden.
Ongevrii t, bnw. Niet in een gild opgenomen.
OII e "t bnw. Niet afgesloten of omheind, niet
iging.
in staat van verded
Ongevroedet, bnw. Onverstandig, dom. -- Ongevroetsam, -samheit, -vroetsohap, -vroetschapheit.
Ongewacht, bnw. Onbewaakt; onopgemerkt, o.
laten, niet tellen; ook: aan zijn lot overlaten.

Ongewade, znw. o. Ondoorwaadbare plaats.
Ongewaent, deelw. bnw. Zonder dat men behoeft te twijfelen, zonder twijfel.
Ongewaent, bnw. Onverminderd in kracht.

Ongewaerdeert, bnw . Niet getaxeerd.

Ongewaerneert, bnw. Niet in staat van tegen weer.
Ongewaernet, bnw. Ongewaarschuwd, zonder
op iets voorbereid te zijn.
Ongewaert, bnw. I) van waren. Onverzorgd.
2) van hem waren, zonder op zijne hoede te zijn,
onverwachts.

Ongewaert,

:

geweert,

bnw. Niet gemachtigd of

geautoriseerd; niet tot iets gerechtigd; ongevaerde
kant; (mei) ongewaerder kant, zonder tot iets gerechtigd te zijn. 2) verboden, van zaken.
Ongowaert, bnw. Geen mark- of weidegerechtigdheid (ware) hebbende; ook als znw.
OngeWandelt, - wanden, bnw. i) Onveranderd.
2) on gegaan, onbezocht.
Ongewapent , bnw. Zonder wapenen, zonder

verdedigingsmiddelen.

Ongewarandeert, bnw . Ongewaarborgd.

Ongeware, bnw. Onwaarachtig, onbetrouwbaar;
onwaar, gelogen; ook ongewarich. — OngeWa-

richeit.

Ongewassehen, bnw. Ongewasschen.
Ongewassen, bnw. Nog niet volwassen, kinderlijk, kinderachtig, zwak. — Ongewassenheit .

Ongowatert bnw. Zonder uitwatering.
OII$ eweddet, -gewet, bnw. Niet verpand; ongewedde schout, schuld niet door handslag aangegaan.

Ongeweder, znw. o. Slecht of boos weer, wolkstorm. -- Ongewèderte.
Ongeweerachtich, -gewaerachtuh, bnw. Niet

breuk, geweldige
weerbaar.

Ongeweert, deelw. bnw. Zonder (te behoeven) te

vechten, zonder strijd.

Ongeweert. Hetz. als o n g e w a e r t; ede Art.
Ongewegen, bnw. i) Ongewogen. 2) zonder

gewicht, zonder waarde, gering geacht. 3) niet ge
ongelijk. 4) onberekenbaar.
-lijk,
OngeWeet, bnw. Onbegaanbaar, ongebaand.
Ongeweiger, -Beweger, bnw. Eenvoudig, niet
veeleischend, niet gehecht aan weelde.
Ongeweldieh, bnw . i) Machteloos naar lichaam
of geest; o. van, het gebruik missende van. 2) geen
macht hebbende over, niets te zeggen hebbende
over (met een gen. of van) ;enen ere dinc o. maken,
iem. van iets berooven. -- Ongeweldieheit .
Ongewelt, -gewilt, znw. vr. en o. i) De toestand
waarin men de macht mist over lichaam of geest,
onmacht, bewusteloosheid. 2) een vreeselijke of on-

413

draaglijke toestand, onuitstaanbare pijn; te ene: o.,

tot iemands ondraaglijke smart. 3) het niet hebben
van macht over iets; enen o. doen ere dinc, iem. de
vrije beschikking over iets benemen. --- Ougewelthelt.
Oagewent, bnw . t) Niet aan iets gewend of ge.

woon. 2) niet goed opgevoed, bedorven.
Ongewerdieh , bnw. Onwaardig, nietswaardig.
OIIgeWesenlije , bnw. Levenloos.
Ongeweseut, bnw. Het eigenlijke wezen of leven
missende.
Ongeweten , bnw. Onbekend.
Ongewetieh, bnw. Onwetend, dom.
Ongewiect, bnw. Zonder wiek of pluksel.
OngeWiët, bnw. Ongewijd; dat ongewiede, ongewijde grond.
OngeWille, znw.; von o. nemen, zeer moeilijk

verdragen, zeer onaangenaam vinden. --- Ongewil -

lieh (van), boos over iets.
Qngewillieh, bnw. Niet bereidwillig of bereid-

vaardig, met tegenzin iets doende; ook ongewillijc.

-- Ongewillike.

Qngewin, znw. o. Schade, nadeel, verlies.
Ongewinlije,bnw.Onovertrefbaar; of ook: opper
Ongewis,

-machtig.

bnw. Onzeker.

Ongewiset , bnw. Niet door een vonnis uitgewezen.

OngeWisselt2 bnw. Onveranderd, ongewijzigd.
OngeWivet, bnw. Niet getrouwd, van een man.
Ongewoestet, bnw. Onverwoest, ongeschonden.

Ongewonden , bnw. i) Ontrold, van banieren.
2) niet opgewonden, van een spui. 3) niet omwonden of bekleed, bloot.
Ongewondet, -gewont, bnw. Ongewond; ook o.

van minnen.

Ongewone, .gewoon, bnw. i) Niet gewoon of
gewend. 2) ongewoon, ongebruikelijk, zeldzaam.
Ongewone, znw. vr. Ongewoonte, ook: in ontbe ri ngen.
Ongewonnen, bnw. i) Onbebouwd, niet bewerkt,
van land. 2) niet verwekt, van eeuwigheid bestaande,
van de godheid. 3) niet verkregen, niet veroverd. 4)
act., deelw. bnw., onverrichter zake, zonder zijn doel
bereikt te hebben.
Ongewont. Zie ongewondet.
Ongewoonheit, znw. vr. Ongewoonte; ook ongewoonte.

Ongewoonlije, bnw . i) Niet gewend of gewoon.
2) ongewoon, vreemd, zeldzaam. -- Ongewoon

lijcheit, ongewoonlike.

On ewoont. Hetz. als ongewone; ook onge-

woont7e)ljfc.

OngeWoontli je, bnw. Onbewoond, eenzaam.

Ongeworinte, znw. o. Slangengebroed; schadelijke insekten.
Ongewortelt, bnw. Ontworteld.
Qn ewout -gewalt. Hetz. als o n g e w e 1 t; o.
(bnw.) zijn, geen macht hebben over (met een gen.) ;
in (sin) o. vallen, záó vallen dat men geen macht
over zijn lichaam heeft, hals over kop.
Ongewraeht, -gewrocht, bnw. t) Niet gedaan,
onafgedaan. 2) tiet bewerkt.
QngeWroeeht, bnw. Niet beschuldigd.
Ongewroken, bnw. Ongewroken, ongestraft; o.
sinen vader, zonder dat hij zijn vader gewroken

had. -- Ongewrokenheit.

QngewrO11g en, bnw. Niet gedraaid of kronkelend.

Ongiere. Lie ongehiere.

Ongioen, ongoen. Zie e n i o e n (o n i o e n).
Ongisselija, bnw.

Onverwacht.

Onglorloos, bnw. Ongezaligd, niet gelukkig.

Ongodedienstic i bnw. Goddeloos, boos. -On odedienstiche 1.
ngodel c, -goddelijc, -godlijc bnw. Goddeloos;
:

ook: ong o dsdienstig.

like.

— 0^od8
0 ode^ oheit
^ nS

Ongodevrachtieh, bnw. Hetzelfde.

Ongoedeljjeheit, -guetlicheit, znw. vr. Vijandige

ONGOET.
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gezindheid, vijandelijkheid,

ONLEDIGEN.

oneenigheid. — QngOe

elihe.

Onkenlike bijw. In het geheim.

.Onkeune, -tinne, znw. vr. Onbekendheid ; on.
'

Ori goet, znw. o. i) Kwaad, in moreelen sin. 2)
kwaad, nadeel; .met ongoede, in een ongelukkigen

k:nne maect onm nne.

toestand; tongvede werden, comen, verguen, slechte
gevolgen voor iem. hebben, hem opbreken ; tongoede
maken, bederven; iets ontnemen; doen opbreken, in-

se/fr, geestvervoering.

peperen.
Ongongte, -gunste, -gonst, znw. vr. Vijandelijke
of kwaadwillige gezindheid. — Ongonstich.
OIIgraCel o, bnw. i) Dik, plomp. 2) onaange-

naam; ook ongracioos.

OngrondeerliJc, bnw. Ondoorgrondelijk; ook:
onbeschrijfelijk, bovenmatig.
Ong'rondeljja, bnw. Onpeilbaar; ondoorgrondelijk; ook ongrondeloos, ongrondich.
• OIIgront, znw. m. (oostmnl.); mit groten o., geheel ongegrond.
Ongaun. Hetz. als e n i o e n.
Onguur. Zie o n g e h i e r e.
ODhabel lijc. Hetz. als on a b e 1.
ODhalin e, bijw. Niet in het geheim, openlijk.
Onhande jc, bnw. Onhandelbaar, niet gemakkelijk te besturen.
Onhavelij c, bnw . Onroerend.
Onhavich , bnw. Haveloos, zonder have.
Onhebbeljc, bnw. i) Ongemanierd, ongepast;
onwelvoeglijk. 2) slecht onderhouden. 3) ongeschikt,
onbekwaam. 4) ongeschikt om te verdragen, die niets
„hebben" kan. — Onhebbeljjoheit, Onhebbe-

like^l"c 2 bijw.
Q ell , znw. ' o. Onheil, ramp, ongeluk.

Onheilich, Onheilicheit (zeldzaam).
Onheimelijc, bnw. i) Niet gemeenzaam; vijandig.
2) niet verscholen, open en bloot.
Onhendeljc . Zie onendelijc.

Onherdel*C, bnw. Zonder weerstandsvermogen,
week, verwijd.

Onhinderl jc, bnw. Niet hinderlijk, onschadelijk.
— Onhinderlike.
Onhoede, znw. vr. Gebrek aan voorzorg, verzuim.

Onhoge, -heuge, znw. vr. Droefgeestigheid.
OnhO el e -heugeljc, bnw. z) In droefheid
id veroorzakende.
zijnde. 2) droefhe
Onhoorsam, bnw. Ongehoorzaam, weerspannig,
oproerig. — Onhoorsamheit, samich, -sa-

micheit, samlike.
-

Onhope, znw. vr. Wanhoop.
Onhopich, bnw. Ongehoopt,onverwacht.

Onkennisse, znw• vr. i) Onkunde.

2) o. zijns

Onkerstijn, kersten, bnw. Heidensch. — On-

keratijnl c, -like.

Onh1II1 C enz. Zie onken1ij c.

Onolaer, bnw . s) Niet helder, donker. 2) onhel-

der, onzuiver, troebel. 3) onzuiver, onrein, als ethisch
begrip. 4) niet helder, onduidelijk. 5) waaraan iets
ontbreekt, gebrekkig,, slecht ; niet aangezuiverd, on-

betaald . — Onolaerheit.
ncleinej -clene, -dein, bnw. Onzuiver, vuil, on.

O. — Onoleinl jjc, -rleioheit.
rein

Onclerheljjc, bnw. In strijd met de plichten van

een klerk, ongeestelj k.

OnoleveliJc 9 bnw. Niet aan iets verkleefd of ge-

hecht. —

Onclevelijcheit, onbevangenheid.

Oncommerachtich,

bnw. Door geen last bezwaard, onbelemmerd.
Onconde, znw. vr. Onbekendheid met iets; o.
maect onminne; ook onconste.
Oncondich, -cundich, bnw. i) Onkundig, onwetend; onbekend met. 2) onbekend, pass. -- Oncon-

dicheit.
Onconstich, -cunstich, -cuestich, bnw. i) Onwe-

tend, onbekwaam. 2) niet met kunst bewerkt, plomp.

— Oncansticheit.

Oncont 2 bnw. t) Onbekend aan. 2) onbekend met.

Oncoorbaer, bnw. Niet voldoende aan de be-

palingen eener keur; ook oncoorl! c.
Oncost, znw. m. en o. Bijkomende of buitengewone kosten of lasten, ook in het mv.
Oncostel, -costelijc, bnw. Onkostbaar, eenvoudig, gering van prijs. — Oncostelike.
Onoracht , znw. vr. Zwakte.
Oncraohtich, -crechtich, -creftich, bnw. Krachteloos, zwak, van personen; zonder (uit)werking,
vruchteloos, van zaken.
Oncroos , znw. m. Schade, nadeel (vlaamsch).
Oncruut, -cruyt, znw. o. Onkruid; ook in toepassing op des menschen gebreken.
Oncurabel, bnw. Ongeneeslijk.

Oncnnsch, -cuysch bnw. i) Onzuiver, onzinde.
,

lik.

2) onkuisch, onrein van gemoed. — ncuusche-

li o, -like, oncnnscheit.
Oncnnschen, zw . ww. intr. Onkuischheid bedrijven.

Onhorich, znw. Weerspannig, zich verzettende
tegen het gezag; ook als znw.
Onhoude, - hulde, znw. vr. Vijandige stemming;

Oncuuscher, znw. m. Onkuische, wellusteling. -Oncnnscherinne, oncnnsschernie.
Oncnnstich, -cuestich. Zie o n c o n s t i c h.

nhoudelike, bijw. Met of uit kwaadwilligheid.
Onhout, bnw. Ongunstig of vijandig jegens iem.
gezind; enen des o. sin, op iem. boos over iets zijn;
ook: iem. iets niet gunnen.
Onhovelio, bnw. Niet geschikt voor het hof.
Onhovelike, bijw . Op eene onbehoorlijke of on-

..
Onlange, bijw. t) Gedurende korten tijd, niet
lang; . binnen o., in den laatsten tijd. 2) kort na of

ongenade.

betamelijke wijze.

Onhovesch, •hoofsch, -hoosch, -huesrh, bnw. i)
Onbeschaafd, ongemanierd; onfatsoenlijk; ook: uit
den minderen stand; krenkend, hoonend, onteerend,
van woorden; schandelijk, schandalig, van daden.
2) ongeoorloofd, verboden, van wapenen. -- Onho
-

vesch, bijw.; Onhoveschelike, Onhovescheit,
ook: eene schandelijke daad of behandeling.
Onhulde . Zie onhoude.
Onhuwbaer, hubaer, bnw. Niet huwbaar.
-

Onikel, znw. m. Onyx, eene soort van agaat.

Onioen. Hetz. als e n i o e n.

Oninnieh, bnw. Niet in eene innige of vrome

stemming.

On j arich, bnw. Minderjarig.

0nj egenwordieh, bnw. Afwezig. — Qnjegen

wordicheit.

OnkenitC, bnw. i) Onbekend. 2) onkundig, on-

wetend.

— Onkenljjeheit, -kennenisse.

Onlage, znw. vr. Treurige, onhoudbare toestand.

Onlandich, bnw . Moerassig, dras.

voor een ander feit; kort daarna, kort geleden.
Onlangegedurich, bnw . Kortstondig.
Onlanges , - langs, -lanx, bijes. Hetz. als onlange;
onlanges (onlanx) geleden (leden), kort geleden.
Onlanc , bnw. Niet lang, kort, van tijdsbegrippen;
als znw., korte tijd; dies es o., het is kort ge -

leden.
anlant, znw. o. Slecht land; moerasland.
Onlantsch, bnw. Vreemd, uitheemsch.
Onlede , ollede, znw. vr. Ieder werk waarmede

men zich bezighoudt, ook: spel, ontspanning; vooral:
drukke bezigheden of werkzaamheden; aardsche beslommeringen, de ijdelheden der wereld. 2) wettig
beletsel. 3) moeite: a) aan iets besteed, bemoeiïng.
b) uit iets voortvloeiende, werk. 4) drukte, gewoel,
rumoer. 5) beweging, onrust, onlusten, troebelen, on
eenigheid.
Onledich, bnw. t) Druk bezig; bezet, het druk

hebbende; o. maken, werk geven aan, bezighouden;
hem o. maken, zich weren of inspannen. 2) druk,
woelig, onrustig.
Onledicheit.
Onledigen, zw. ww. tr. Bezig houden.
—

ONMOEDICH.

ONLEDIGEN.

Onlediger, zw. ww. tr. (van onlede, 2). Het bij brengen van een wettig beletsel; en1eIger.
Onleerlije, bnw. x) pass. Wat niet onderwezen
of aangeleerd kan worden, 2) act., onleerzaam, niet
kunnende leeren.
Onleaschelij c, bnw. Onbluschbaar.
Onlest. Zie onlust.
Onlevende bnw. Niet levende, levenloos.
Onliehamee, bnw. Onlichamelijk. — Onlioha-

me cheit.
lichtheit, znw. vr. Bezwaarlijkheid.
Onlidelije, bnw. z) pass., Onlijdelijk, onduldbaar,
onuitstaanbaar.

2)

act., niet vatbaar voor lijden. —

Onlideljj cheit.
Onlidesam, -l>m, bnw. Ongeduldig, niet gelaten; kregel. — Onlidesamheit, -samieh, -sa micheit , -sawlike.
Onlief, bnw. Onaangenaam, hatelijk.
Onliefgetal, bnw. Niet gezien, gehaat.
Onlieveltjo, -liefl jc, bnw. Onbehaagliik, leelijk.
Onl jj$tjc, bnw. Onlichamelijk. — Onjjj$jjcheit.
Onlof, znw. m. en o. Afkeuring, blaam; tonlove,

niet naar iemands genoegen.
Onloy, bnw. Niet lui, werkzaam.
Onlooc, znw. Ui. — 0nl0008saet.
Onlosseljic, bnw. Onlosbaar; ook onlosbarich.
Onlovelije, -Zooflijc, bnw. i) Niet aan de bepalingen eener keur beantwoordende; ondeugdelijk,
slecht in zijne soort; van dieren, schadelijk, hinderlijk. 2) afkeurenswaardig. — Onlovelike.
Onlovel i e, bnw. Ongelooflijk.
OnlOOie , bnw. Ongeloovig, heidensch.
Onlue, znw. o. Ongeluk.
Onlust -lost, znw. m. i) Onlust, onaangename
lijke stemming. 2) last, moeite; moeite
of onbehaag
aan eene zaak besteed; onaangename gevolgen van
iets. 3) onrust, opschudding, rumoer.
Onlust, -list, -lest (fri.), znw. Verstoring eener
rechtszitting.
Onlustellje, bnw. Niet naar iemands smaak, onaangenaam.
Onlustich, lostich, bnw. i) Lusteloos, onopgewekt; traag, vadsig, zonder geestkracht; geen lust
hebbende in (met een gen., in en te) ; o. to/ten
doochden. 2) onrustig, twistziek. 3) van zaken, onaangenaam, van den smaak; woest, eenzaam, van
plaatsen. — 0nlusticheit.
Onluter, - tutter, bnw. Onrein, onzuiver. — On-

luterheit.

Onmacht ommacht, -machte, znw. vr. i) Mach)

teloosheid, krachteloosheid, uitputting.

2)

machte-

loosheid, gebrek aan macht of middelen; het on-

machtig zijn om aan eene verplichting te voldoen.
3) onmacht, bezwijming; in o. vallen, gaen ; enen
in o. slaen. 4) zinsverbijstering, zinsverrukking, visionaire toestand.
OnmaCht8 - macht, bnw. Onmachtig, niet tot
iets in staat; zich zelf niet meester. — Onmachteljc.
Onmachtieh, omm-, -mechtich, bnw. i) Zwak,
van lichaam en geest; ongeschikt voor voortteling;
machteloos, buiten staat iets te doen, door tijdelijke
of uitwendige oorzaken; zonder (uit)werking, van
zaken. 2) machteloos; zonder macht, kracht, middelen; ook buiten staat om te betalen. 3) geen meester
zijnde over iets, van de vermogens van lichaam en
geest; het gebruik missende van (een lid van het
lichaam; met een gen.); in een staat van zinsverbijstering verkeerende. 4) zich zelf niet in bedwang
houdende, teugelloos, willekeurig. 5) onmogelijk. —
Onmachticheit, Onmachtigen. ww.
Onmaniere, znw. vr. Ongepast of onbehoorlijk
gedrag. — Onmanierl j e, -1j cheit, -like, ook

onmanierdelike; 0nma1iert.
Onmanlljc, -menljc, bnw. Onmannelijk, van het

uiterlijk.

Onmare ommr, -mere, .maer, bnw. --I. Van
personen.
Niet geacht, niet gezien, niet in tel;
enen o. hebben, weinig complimenten met iemand

I)
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maken; enen o. maken, iem. verdringen, maken dat
hij niet geteld wordt. 2) veracht, gehaat; o. hebben;
minachten, verachten; verfoeien; o. maken, hetzelfde,
ook : als onwaardig beschouwen of afschilderen. 3)
leelijk, afschuwelijk. — II. Van zaken. r) Ongepast.
2) onaangenaam, tegen den zin zijnde (met een dat.);
iet o. hebben, ergens tegen hebben, er niet van willen weten; iets afkeuren, versmaden, beneden zich
achten; ook mi Ievet o., hetzelfde; iet o. maken,
hetz. 3) veracht, gehaat, verfoeid ; o. maken, hebben,
van iets gruwen, een afkeer van iets hebben. 4)
verachtelijk, hatelijk.
Onware. -mere, znw. vr. i) Slecht gerucht, kwade
naam. 2) hetgeen alle beschrijving te boven gaat,
gruwelen; ook onmaricheit.
Onmate, ommate, znw. vr. i) Het overschrijden
van de maat; onmatigheid, gebrek aan gematigdheid ; onbeschaamdheid, brutaliteit; ongebondenheid,
uitgelatenheid. 2) het maken van inbreuk op het
recht van anderen, onrecht, eene daad van willekeur of geweld ; ongerechtigheid, zonde, boosheid,
zedelijke verdorvenheid; in de bet. van een bnw.,
onrechtvaardig, onbillijk; met (bi) onmaten, op eene
onmatige, wederrechtelijke wijze; o. doen, geweld
plegen. 3) eene daad waardoor men zich zelf onteert, schanddaad, schandelijk gedrag, snoodheid;
een toestand van schande; met de bet. van een
bnw., schandelijk, snood; met (bi) onmaten, op eene
schandelijke, snoode wijze.
Onmate, bnw. z) Onmetelijk; oneindig. 2) bui
gewone maat overschrijdende: a)-tengwo,d
reusachtig. b) overmatig, ongemeen. — Onmate(n),
bijw.
Onmateerltjc, bnw. Onstoffelijk, onlichamelijk.
Onmatelijc, bnw. i) Bovenmatig. 2) ongepast.
Onmatelike, bijw.
Onmatieh, -metich, bnw. i) Overmatig, buitengewoon groot. 2) onmatig, geen maat of matiging
kennende.
Onmatieheit bnw. Onbeschoftheid, aanmatiging.
znw. vr. Hardvochtigheid.
Onmedelidelljheit,
e
Onmedepliehtich, bnw. Geen schuld aan iets
hebbende.
Onmedesamhe1t, znw. vr. Onvriendelijkheid.
Onmeine -mein, bnw. Niet valsch, betrouwbaar.
Onmenietl , onb. telw. Niet vele in adntal, weinig.
Onmeniehte, znw. vr. Geringe hoeveelheid.
-minscheljc, bnw. i) Boven Onmenseheli
menschelijk. 2) menschonteerend; gruwelijk, godslasterlijk; m. e. dat., voor iemand onuitstaanbaar.

e,

— Onmenschelticheit2 Onmenschelike.
Onmerkelio, tnw. ( naanzienlijk. — Onmerkeljcheit.
Onmerkende, bnw. Onberaden, ondoordacht;
met een gen., geen acht op iets slaande; ook on-

meresam.

Onmetel, bnw. Oneindig, onmetelijk. -- Onmetel-

heit; Onmetel j c, -lij cheit.

Onmeubel, -mobel, bnw. Onroerend; als znw.
mv., onroerende goederen.
Onmilde bnw. Hardvochtig, ongevoelig; goddeloos. — Unmildicheit.
Onminljjc, bnw. ' Onvriendelijk; vijandelijk. —

Onminl j cheit Onminlike.
Onminne, znw. vr. i) Vijandschap, haat; met
o-n, met vijandschap, met strijdlust of verwoedheid;

enen o. doen, iem. vijandelijk behandelen, geweld
plegen jegens iemand; kwaad, nadeel; enen comer
tonminnen ; met onminnen, tot iemands ongenoegen
of nadeel; op eene voor iem. noodlottige wijze. 2)
slechte verstandhouding, oneenigheid, tweedracht;
o. maken, ruzie maken, twist zoeken. 3) met on.
minnen, met geweld.
Onmisdadich, -danich, bnw. Vrij van schuld.
Onmoede, -muede, bnw. Onvermoeid, onuitputtelijk in kracht; ook onmoedich.
Onmoedich, - modich, bnw. Mismoedig, neerslach-

tig. — Onmoedicheit.

ONMOET.
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Onmoet, znw. m. t) Droefgeestigheid, verdrietige
stemming; spit, toorn, gramschap. 2) onaangename
gevolgen, onaangenaamheden.
Onmoete, znw. vr. Drukke bezigheden, drukte;
ijver. — Onmoetich.
OnmogelijQ, -mogenlj/c, -mugeljc, bnw. i) Onmogelijk. 2) ongepast, onvoegzaam. 3) onwaarschijnlijk, onnatuurlijk. 4) ongeoorloofd, verboden.
Onmogelijeheit, znw. vr. i) Onmogelijkheid;
iets onmogelijks. 2) onmacht.
Onmogelike, -muegelike, bijw. i) Onmogelijk, 2)
op eene ongepaste wijze.
Onmogen, znw. o. i) Onmacht, onvermogen. 2)
een gevoel van afkeer van iemand.
Onmogende, -muegende, bnw. i) Onmachtig,
zwak; o. sire lede, het gebruik zijner leden missende.
2) gering, onaanzienlijk; met eene bep., niet in staat
om. — Onmogentheit, ook: onvermogen om te
betalen.
Onmogens, bijw. Buiten iemands schuld, bij ongeluk; ook onmogende.
Onmondich, bnw. Minderjarig.
Ommuedieh, -muetiCh. Zie o n moed i c h,
-in o e t i c h.
Onna, -naer, bijw. i) Ver af, ver weg; met een
dat., ver van. 2) op verre na niet, bij lange na niet.
3) niet voor de hand liggende, bezwaarlijk, ook met
een datief.
Onnabunrlije, -naberlijc, bnw.; o. veesen, niet
dicht bij iemand wonen.
Onnamieh, bnw. Wat beter is niet genoemd te
worden.
Onnattire, -natuer, znw. vr. Het niet involgen
zijner natuur, onnatuurlijkheid. — Onnatuuril0.
Qnnen perf.-praes. tr. en intr. r) Gunnen, gaarne
. iets heeft of ontvangt; iemand uit gezien dat iem
negenheid of als gunst iets verleenen of schenken;
enen god, gneis o., gaarne zien dat het iem. goed
gaat; enen der (alre) dogede o., iem. alles goeds
gunnen. 2) vergunnen, toestaan. 3) met den dat.,
iem. begunstigen, hem genegen zijn.
Onneseljc,, bnw. Ongeneeslijk.
Onnode, bijw. Gaarne; ook, door misverstand,
ongaarne.
Onnoemelijc, -nuemeljc, bnw. i) Onuitsprekelijk.
2) dien of dat men niet noemen kan.
Onnoyael, bnw. Ontrouw, oneerlijk, niet loyaal.
.

— Onnoyaelheit, onnoyalike.

Onnootdorfteljc, bnw. Waaraan geene behoefte

bestaat, onnoodig. --

dorftioh.

Onnootdorfte l ke, onnoot-

Onnoots, bijw. Onnoodig.
Onnosel , bnw. i) Onschuldig, (nog) geen kwaad

doende; schuldeloos, onzondig; enen onnoselen vrede
breken, een vrede breken van welks bestaan men
niet bewust is. 2) zachtmoedig, zachtaardig; ook van
dieren. 3) onschuldig, waarin geen kwaad steekt. 4)
onschadelijk. 5) onnoozel, simpel. — Onnoselheit,

onnoselicheit, onnoselij0, onnoselike.

Onnoselijn, znw.; mv. onnoseline, onnoozele kin-

deren (te Bethlehem vermoord).
Onnut, znw. o. i) Schade, nadeel; tonnutte,
schadelijk, gevaarlijk. 2) tonnutte maken, onbruik baar maken, bederven; tonnutte keren, te niet doen.
Onnutheit, znw. vr. I) Schadelijkheid ; slechtheid, verkeerdheid. 2) nietigheid, onbeduidendheid.
Onnutschap , znw• vr. i) Slechtheid; ontucht. 2)
ondeugdelijkheid van bewerking. 3) onbeduidendheid,
nietigheid.
0
, -nut, bnw. A. Als positief begrip. -- I.
Van personen. i) Schadelijk of gevaarlijk voor de
rust, de belangen van anderen; als znw., misdadiger,
boosdoener. 2) zich schandelijk gedragende, zondig,
zich aan de zedewet vergrijpende. 3) afschuwelijk,
walglijk. 4) onbeschaamd, plomp. — II. Van zaken.
i) Gevaarlijk, schadelijk. 2) oneerbaar, onkuisch.
3) verkeerd, zondig, slecht. 4) oneerlijk. 5) gemeen,
slecht, van kroegen, bordeelen. 6) onbetamelijk; on.

ONRAET.
nutte worde, scheldwoorden. 7) ondeugdelijk, slécht

bewerkt. — B. Als negatief be grip. r) Onnut, ijdel,
nutteloos. 2) onbruikbaar, waardeloos; onbeduidend.

— Onnuttelijc -lij cheit, - like.
Onnuttioheit, znw. vr. i) Schandelijk gedrag,
zedeloosheid. 2) ondeugdelijkheid. 3) nietigheid, onbeduidendheid.
Onobediëncie, znw. vr. Ongehoorzaamheid.

Onoefenaehtieh , bnw. Onverschillig, lauw.
Onommesehrivelije, -schrijflífc, bnw. Niet bin-

nen grenzen te omvatten, van de godheid.
Onondersoekel j c, bnw. Ondoorgrondelijk ; ook
onondervindeli 'e.
Ononnentlijc, bnw. Ongunstig, van het weder.
Ononste, -unste, znw. vr. Ongunst. — Onon-

stich, -heit.
Onontbindelji c, bnw. Onlosmakelij k.
Onontfankeljj c, bnw. Onaangenaam.
OnontenopliiJe . Hetz. als o n o n t b i n d e 1 ij c.

Onontseget, deelw. bnw. Zonder dat een vrede
formeel is opgezegd of een veete aangekondigd,
zonder dat men vooraf den oorlog heeft verklaard.
Onopdoenlje, bnw . Niet te openen.
Onopenbare, bijw. In het geheim.
Onorbaer, oar, bnw. z) Schadelijk, nadeeig. 2)
onnut, ongeschikt.
Onorborlij0, bnw . i) Schadelijk, nadeelig. 2) onnut, nutteloos; ongeschikt, onbeduidend; met te, ongeschikt voor — Onorborli joheit.
Onorborlike , bijw. Nutteloos, zonder vrucht.
Onordel O bnw. i) Met orde en regel strijdig;
met de voorsc
hriften eener orde in strijd. 2) niet
zijnde zooals het behoort, leelijk. — Onordelike.
Onordene, -ordine, znw. vr. Ongeregeldheid, onbetamelijk gedrag.
Onordeninge, znw. vr. Wanorde; slechte of slordige toestand, van kleeren.
Onordineerlipe, bnw. Onbehoorlijk. — Onordi,

.

neerlike.

Onpays, ome -, -eis, znw. m. i) Onvrede, oneenigheid; oorlog. 2) onaangename stemming, leed gevoel, misnoegdheid; tonnaise, neerslachtig, droef
te moede. 3) onrust waarin men iemand brengt, leed
dat men iemand aandoet.
Onpaiselijc, bnw. i) Vijandelijk. 2) onverzoenlijk. — On aisiveltie g -helt.
Qnpartiich, ier itch, bnw. Onpartijdig, niet tot
een der partijen behoorende, onbevooroordeeld; m.
e.en., ten opzichte van iets; ook onj4artil^c.
Onp
as, znw. m. Ongunstige toestand; tonhasse :

a) ongesteld. b) verstoord.
Onpenitencie, znw. vr. Onberouw.
On ertilch. Zie on artiïch.
Onpen elije, -einel jc, bnw. Ondenkbaar.
OnpljnljJ0, bnw. Niet 'tegen moeite of inspan ning bestand. — Onpijnlicheit.
Onplicht , znw. vr. t) Onschuld. 2) vrijstelling.
.Onpliehtiah, bnw. i) Onschuldig. 2) vrijgesteld

s

van.

,Onpoent, znw. o.; tonnoente, op eene ongepaste
wijze; ton^oente doen, verkeerd handelen. — On

poentelike, Onpoentelijcheit,

Puntelijcheit,

-

'slordigheid.
Onprijs, znw. m. i) Blaam, slechte naam. 2)
schande.
Onpriselti c, bnw. Afkeurenswaardig.
Onproeve 'e, -frouvelijc, bnw. Onbewijsbaar.
Osprof t ruw. o. Nadeel, schade.
Onprofitelij o, bnw. i) Schadelijk, gevaarlijk. 2)
onnut, ondienstig.
Onproperlj)c, bnw. Oneigenaardig, onjuist.
Onpuur, bnw. Onrein, onzuiver. — Onpnurheit.
Onradelike, bijw. Op eene ondoordachte wijze.
.Onradieh, bnw. Onberaden, onbedachtzaam.
Onraet, znw. m. i) Slechte raad, onberadenheid,
dwaasheid. 2) gebrek aan voldoende hulpmiddelen;
gevoel van onveiligheid, toestand van onrust; ongelegenheid ; troebelen, onlusten, verdeeldheid ; een
I

ONRAETSPENNINC.
ONSCHOUT.
twist, een oploop; een ongeval of ongeluk. 3) schade,
nadeel ; schadelijke gevolgen van oneenigheid ; of
ook: voortspruitende uit eene vijandelijke of onrechtmatige daad; vergrijp; geldelijke schade of
nadeel. 4) geldelijke lasten, belastingen, kosten, onkosten; (den) o. vervaren, voor de lasten en ongelden instaan. 5) benoodigdheden. 6) een lastpost,
eene taak; verplichting, . moeite, inspanning. 7) al
wat ergens in den weg ligt of belemmert (oostmnl.).
Onraetspenninc, znw. m. Onkosten.

Onraste, -rast, znw. vr. i) Onrust, rusteloosheid;

tonrasten, in een toestand van gejaagdheid en on-
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Onreisbaer, bnw . Niet geschikt om te reizen; o.

weder (i 6de eeuw).

Onrecke 1ti c, -rackeljjc, bnw. i) Onfatsoenlijk,
ondeugend, slecht. z onbehoorlijk onbetamelijk van
handelingen.
handeg t,
— Onrec
el' ch
.like.
^C
ie
Zie onreinlij
cheit.
Onrellioheit.
Onreppellic, bnw. Onroerend,.
Onridderl 'C bnw. On ri dderlijk.
Onrtic, bnw. Arm, behoeftig.

Onrjjp (ook: ontijdig), Onrjjpheit.

Onroer , znw. Onroerend goed; roer ende o.
Onroerbaer, Onroerende, Onroerlijc, On-

rust. 2) oneenigheid, beroerte; strijd. 3) toestand
van zorg en kommer; lichamelijk lijden, zieleleed;
tonrasien. 4) objectief, onrust waarin men iem. brengt,
leed dat men iem. aandoet.

roerich, . bnw. Onbeweeglijk, ook: roerend, en:
vergankelijk. — Orroerljjcheit.

Onrecht, bnw. — I. Van personen. i) Ongerechtig, onrechtvaardig; ook als znw. 2) verkeerd,
dwars. 3) aan wiens rechtstoestand iets ontbreekt.
— II. Van eene zaak. i) Onrechtmatig. 2) verkeerd,
niet zijnde zooals iets wezen moet. 3) onwaar, valsch,
verkeerd. 4) verkeerd, omgekeerd, averechtsch; dat
o. ende, de verkeerde kant, de onderkant.
Onrecht, -rechte, znw. o. t) Onrecht, onrechtvaardigheid, eene onrechtvaardige daad; enen o.
doen; o. hebben, schuld hebben, schuldig zijn; ook:
in het ongelijk gesteld worden, zijne zaak verliezen,
ook in den o-e vallen, bevallen; o. seggen, iets zeg gen dat onbillijk is; ionrechte, tegen recht en billij kheid, tegen gestelde verordeningen, in strijd met
plicht of waarheid; met onrechte, hetz. 2) eene geldelijke schade iemand toegebracht. 3) eene verkeerde
handel- of denkwijze, ongelijk; o. hebben; ,onrechte,
verkeerdelijk, ten onrechte. 4) toestand van rechte-

makende .

Onrasteljic, -rastelike^t -rastich.

loosheid.

Onrechte, bijw. i) Op eene onrechtvaardige of
onrechtmatige wijze. 2) anders dan behoort; o. gebo.
ren, van onechte geboorte.
Onrechtelipc, bnw. Onrechtmatig, ongepast. —
Onrechtelike.

Onrechten, zw. ww. tr. Onrecht doen tegen.

Onrechtich, bnw . Onrechtvaardig, onrechtmatig;

onrechtige wege, wegen waarop men geen recht
heeft. — Onrechticheit.

Onrechtverdich . Hetz. als o n r e c h t i c h. —
Onrechtverdicheit.
Onrede . Zie o n r a d e n e.

Onredelio, -redenlijc, bnw. i) Redeloos. 2) onmenschelijk, ontaard, beestachtig; wreed; onbetamelijk; o. wort, scheld -, smaadwoord. 3) niet verstandig,
ongerijmd, dwaas; onredelijk, onbillijk.

li©cheit Onredelike.

— Onrede-

,}

Onretiene, -reden, -rede, znw. vr. t) Onbetame-

lijk gedrag, eene handeling tegen rede of fatsoen,
onrecht; ongepaste woorden, scheldwoorden. 2) onverstand, dwaasheid. 3) onrecht, onbillijkheid.
Onredich, bnw. Onrechtvaardig.
Onreet, -rede, bnw. i) Niet in orde, niet voor
een bepaald doel geschikt of aanwezig. 2) o. goat,
waarvan de waarde niet gemakkelijk in geld kan
worden omgezet; reet ende o. goat, gelds- en andere
waarden.
Onreine, -rene, -rein, bnw. it) Onzindelijk, vuil.
2) zedelijk onrein of verdorven, laaghartig, schandelijk, gemeen: ook: onkuisch, wellustig; als znw.,
gemeene kerel. -- Onreine, bijw.Onreinheit.
Onreinen, zw. ww. tr Verontreinigen.
Onreinicheit znw. vr. i) Onzindelijkheid, smerigheid. 2) vuiligheid, al wat vuil of smerig is, drek,
etter e. a.; vuil, vuilnis; grove o., stront. 3) zedelijke
onreinheid of verdorvenheid; onkuischheid. 4) hetgeen iem. verontreinigt; ook: de geslachtsdeelen.
Onrein en 7 zw. ww. tr. Hetz. als o n r e i n e n.
Onreinl c onreni j c, bnw. i) Vuil, smerig, mor -

sig. 2) schanlelijk, onkuisch. — Onrei like.

Onreinlijcheit onreen-, onren-, onrel-, znw.

vr. t) Onreinheid, l onkuischheid. 2) vuil, vuilnis.

,

Onruste, -git, znw. vr. t) Onrust, spanning. 2)

drijfrad, van een uurwerk.
Onrnsteltc , bnw. Onrustig, onrustig zijnde, ook:

-- Onrustelipcheit, Onrastelike, On-

rustich, -heit ; o. doen, in rep en roer brengen.
Onruum, -ruym, znw. o. Wat in den weg ligt,
den weg verspert, puin en dgl.; ook onruum dinc.
Ons, pers. vnw. (verb. nv.). Ons; ook onslieden;
acc. ook us, uus.

Onsachte, -saechte, -sochte, -safte, -sacht, bnw.

i) Onzacht, hard, krachtig; geweldig, sterk van
werking. 2) hard, moeilijk. 3) moeilijk, onaangenaam,
lastig.
Onsachte , -saechte, bijw. i) Op eene onzachte,
gevoelige wijze; onzacht, hard, van werkingen. 2)
hard, luid, van geluiden. 3) in hooge mate, zeer,
hevig. 4) 'op eene onaangename, voor iemand pijn lijke wijze; met moeite, in kommer; ic Nebbe o.,
mi is o. (te moede) ; o. doen, leed, verdriet doen,
pijn veroorzaken; iem. onaangenaam of droefgeestig
stemmen.
Onsachtelike, bijw . i) Hard, geweldig; ook als
bijw. van graad. 2) pijnlijk, smartelijk.
Onsachtich, bnw. Geweldig, vreeselijk.
Onsachticheit -sochticheit, znw. Ongemak, kwel
-ling,
leed.
Onsachtmoedich, bnw. Hard, onhandelbaar,
,

?

wreed. — Onsachtmoedicheit.

OnsadeliJa, bnw. Onverzadelijk.

— Onsadelike .

Onsaelde, -saw, znw. vr. (oostmnl.). Onheil.

Onaalich, -selich, bnw. i) Onzalig, ellendig, rampzalig. 2) in een slechten toestand verkeerende, ver vallen, armzalig;. onbeduidend. 3) rampzalig door
zonde, diep verdorven, onzalig, doemwaardig; vervloekt, verdoemd; ook van zaken. -- Onsalicheit ,

-1 'c, -like.

nsate znw. vr. Onfatsoenlijkheid, schandeli k
j
Onschadelic, bnw. Onschadeljjaheit, znw.

gedrag.

Onschalc , bnw. Oprecht, eerlijk, argeloos; ook

als znw. — Onschalkelike, - schalcheit.
Onschame bnw. Schaamteloos, onbeschaamd.

Onschalne!. -schemel, bnw. Schaamteloos; on tachtig; onkuisch; ook als znw.; van wapenen, ver.
boden . — Onschamel, bijw., onschamelheit,
..

-schameljc, -like, -schamich.

Onsohapen. Hetz. als o n g e s c h a p e n, 2).
Onschat tel 'C, bnw. Onschatbaar.
Onscheidel a -schedeli 'c, bnw. Onscheidbaar,
i

onafscheidelijk

- Ons
- like.
cheideltjcheit,

.

Onscherp

-

schar,, bnw. Bot, stomp.

Onschlckeljjc, bnw. Wanstaltig, misvormd.
Onschoech bnw. (wfri.). Onschuldig.
Onsehone, bnw. ij Leelijk, vies, vuil. 2) onrein,
besmet. 3) schandelijk, onteerend, vernederend. —
Onschone, bijw.
?

Onschonen, zw. ww. tr. Ontsieren.
Onsohotbaer bnw. Onbelastbaar.
Onsohout, - schoft, -schuit, .schoudc, znw vr. i)
Onschuld, schuldeloosheid; ongereptheid, vrouwelijke
?

onschuld. 2) de erkenning van iemands onschuld,
vrijspraak, rehabilitatie. 3) schout ende o. schulden en
baten. 4) onschuldbetuiging, verontschuldiging; o.
doen, maken, bieden; eves o. doen, voor. iem. in de
27
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bres springen. 5) onschuldseed; o. doen, bieden; sijn
o. sweren. 6) verontschuldiging, excuus ; gezochte
verontschuldiging, voorwendsel, uitvlucht.
Onsehout, znw. vr. Zware schuld, snood vergrijp.
Onschouwel ie, -schouljc, -schuweljc, bnw. On.
zichtbaar; ook als bijw. -- Zie o n s c h u w e 1 ij c.
Onochouweljje. Zie onschuweli' c.
Onschriveltjo, bnw. Onbeschrijfelijk.
Onsehuldeli e, bijw. Onschuldig, onverdiend.
Onschulden, - schouden, zw. ww. — I. Trans.
i) Vrijpleiten. 2) verontschuldigen, vergoelijken. —
II. Wederkt Zich verontschuldigen, zijn gedrag recht

-vardigen.

Onechuldenisse, znw. vr. Onschuldsbetuiging.
Onschuldich, oni-, -schoudich, bnw. i) Vrij van

schuld, niets op het geweten hebbende, niet in eene
misdaad betrokken (met van of een gen.); ongerept,
maagdelijk. a) hem o. maken, zich door een eed
zuiveren van eene beschuldiging. 3) onverplicht; onschuldige dienst. — Onschuldicheit, onschul-

dichlike.
Onschuldigen, zw. ww. -- I. Trans. Onschuldig

Onsin un-, znw. m. (oostmnl.). Krankzinnigheid.
Onsinl^c, bnw. Onzinnig, waanzinnig. — On!

sinlij aheit, -sinlilce.

Onsinnieh, bnw. i) Zinneloos, waanzinnig. 2)

3) met off, kwaadaardig, woedend. — Onsinnicheit.
onzinnig, dol, dwaas.

Onslachte, bnw. Door geslacht of afstamming
aangeboren, van nature eigen.
Onslape, out-, -slapen, .slaeg, bnw.; o. werden,
in slaap vallen; o. sijn, in slaap zijn; ook : ongevoelig, als het ware in, slaap verzonken.
Onsmahe, znw. m. Leelijke smaak.
Onsmakelije, ant-, -smaec-, bnw. z) Niet lekker.
2) onaangenaam, onaantrekkelijk. — Ousmakeljjc-

heit, - smakende.
Onsnidelipe, bnw. Hard, van edele steenen.
Onsober, bnw. Onmatig. — Onsoberheit.
Onsoobte. Zie onsachte.

Onsoekelije, bnw. Niet kieskeurig. — Onsoekeli cheit.

Onsoete, -suete, -suet, bnw. — I. Van personen.
Hard van gemoed, onhandelbaar, onaangenaam. —

verklaren, vrijpleiten; verontschuldigen, verdedigen,
verschoonen. — IL Wederk. i) Zijne onschuld betuigen of bewijzen. 2) zich door een eed zuiveren
van eene aanklacht.

II. Van zaken. i) Onaangenaam, onvriendelijk. 2)
vies. 3) tegen de borst stuitende, pijn doende. 4)
vijandig, wreed: 5) fel, geweldig, gruwelijk. —

Onsehuldinge, znw. vr. Verdediging, rechtvaar-

Onso.ete, bijw. i) Hard, onzacht, met kracht;
hard, luid; van geluiden, lude ende o. roepen. 2)
op eene gevoelige wijze, met geweld. 3) op eene
ruwe of wreede wijze. 4) op eene vernederende,

diging.

Onschuwe, - schouwe, bnw. Niet schuw, mak.

Onschuwelio, -schouweljc, bnw. Onvermijdelijk,
noodwendig. — Zie o n s c•h o u w e l ij c.
Onse, ons, onser, bezitt. vnw. Ons.

Onse. Zie o

Onsoeticheit.

schandelijke wijze.

Onsondelj c, bnw . Onzondig, onschuldig.
Onsondelic, bnw. Ongeneeslijk.

znw. m., en vr. Eene onbetamelijke, bru.
tale, lompe handelwijze; eene daad die strijdt met
eer en fatsoen.
OnsedelijC, bnw. Onbehoorlijk, onbetamelijk; met
recht en reden of met het fatsoen in strijd. — On-

Onsorchachtich, -echtich, bnw. Zorgeloos; ook
onsorfhertich, onsorfsam, onsorchfuldich, foudich.
Onsout , onsolt, znw. o. (oostmnl.). Zware dienst,

sedicheit.

gestemd.

Onsege, znw. m. Nederlaag.
Onsegelbaer,, bnw. Niet . geschikt om gezegeld
of gewaarmerkt te worden, van stoffen.
Onsegen znw. m. Onheil, ongeluk.
Onseggeljjc, ,, ont-, -seglijc, bnw. i) Onuitsprekelijk, onbeschrijfelijk — Onseggelike. 2) ongezeggel:jk, onhandelbaar, hardnekkig. — Onsegge

ljjcheit.

Onseill j C, -seilijc, bnw. Onbezeilbaar, onbevaar-

baar.

Onseker, bnw. i) Onzeker, ongewis. 2) onzeker,
onbetrouwbaar; wuft, veranderlijk; van zaken, aan
wisselingen onderhevig, onvast. 3) onzeker, onveilig.

— Onseker, bijw., Onsekerheit, -ljjc, -like.
Onselfmondieh, bnw. Minderjarig.

Onsenthalven (van), bijw. Van onzentwege.
Onser . Zie o n s e.
Onserl je, vnw. Ieder van ons.

Onsichb aerll]c, bnw.

..

Onzichtbaar, onzienlijk ;

ook onsiclt(t)lijc, onsichtich, onsienbaerljc. — On

sichticheit.

Onspelli e, bnw. Afkeerig van scherts, ernstig
Onsplitelij c, bnw. Onscheidbaar.

Onspoedieh, bnw. Ongelukkig. — Onspoedioh-

heit, ook: ongemak, onaangenaamheid.

Onspoet, znw. m. i) Gebrek aan voortgang, ge-

talm. 2) onspoed, ramp-, tegenspoed; met, in ons^oede, onsjoet, zonder dat men vordert, vruchteloos ; het is o., het is te vergeefs, heeft niets te

beteekenen; den o. hebben, de nederlaag lijden; ook:
wat in zedelijken zin voor iem. nadeelig is; eest
dat het ter sielen ooc es o. 3) een ongeluk, eene
ramp.
Onsprekelije, bnw. i) Niet uit te spreken; te
zeggen (voor iem., met den dat.); wat niet gezegd
of genoemd mag worden. 2) onuitsprekelijk, onbe-

schrijfelijk . — Onsprekeljjcheit, -like.

Opsprekende, bnw . Nog niet kunnende spreken.
Onstade, znw. vr. en m. i) Ongeschikte tijd;

2) ongunstige toestand waarin
men iem. brengt, schade, nadeel; tonstaden, ten nat.
comen,
staen, nadeelig of schadelijk
deele van;
tonstaden, te onpas.

zijn; o. doen.

Onsiene ont-, sien-, bnw. i) Leelijk; hachelijk,
gevaarlijk, er leelijk aan toe; schandelijk. 2) onaanzienlijk, gering. 3) dat onsienste, de slechtste of ongunstigste toestand ; int o. siin, donsienste hebben,
er het slechtst aan toe zijn, de nederlaag lijden,
het verliezen.
Onsiene, onsiende, bijw. Leelijk, hachelijk, ge
het o. hebben; in een slechten of treurigen-varlijk,
toestand; op eene schandelijke wijze.

Onsienen, zw. ww. tr. Leelijk maken, mismaken,
ontsieren, toetakelen.

Onsienljjc, bnw. Leelijk, afschuwelijk, onooglijk.
Onsienl c, bnw. Onzienlijk, onzichtbaar. — Qn-

sienlike.

Onstade - stede, bnw. Onvast, onbestendig.
Onstade like, -stedelike, bijw. Veranderlijk.
Onstadich, -stedich, bnw. i) Ongestadig, onbe.
stendig, onrustig, onbetrouwbaar; van zaken, wissel vallig, vergankelijk. — Ons$adicheit.
Onstaetznw. m. Nadeel, schade.
Onstand'el jje, -stanteljc, bnw. t) Ongepast, onbetamelijk. 2) niet goed onderhouden.
Onstandich , -stendich, bnw. Onvast van karakter, ongestadig; een zwervend leven leidende. —

0nstandicheit.

Onstant, znw. o. Onwelvoeglijkheid, onbetamelijkheid; o. driven, bedrijven, bewisen; vechielic of
anders eniclt o. dat by nacht geschiede.

Onsienl. Zie ontsienlij c.

Onsienlit e, bijw. Hachelijk, gevaarlijk. .,
Onsim p el, bnw. Onbetrouwbaar, oneerl jk. —
i

Onsimpelheit.

moeilijk of vermoeiend werk.

Onstantaehtieh , bnw. t) Geen stand houdende,
h
ongeldig.
i) onstandvastig, veranderlijk. — Onstant-

ac tc et.

Onste, onst, znw. vr. en m. i) Gunst, genegen-

ONSTEDE.

ONTBLEVE}f HEIT.

heid ; ongeoorloofd gunstbetoon ; quade o., kwaad -

op, naar (met een gen., acc., na). 3) verwachten,
te gemoet zien. 4) wachten, opwachten. 5) afwach.
ten, iem., iets. 6) ergens op uit of mede bezig zijn.

willige gezindheid. 2) liefhebberij, animo.
Oustede, - steile, znw. vr. Zwakheid van karakter,
ongestadigheid.
Onste e, znw. vr. ; tonsteden : a) daar waar het
niet behoort; Boet geven t. b) op een ongeschikten
tijd, te onpas.
Onstelic, bnw. Gunstig gezind, genegen. —
Onstelike, ook: met ingenomenheid.
Onstemmich. Hetz. als o n g e s t e m m i c h.
Onsterfelijc, •sterflijc, bnw. i) Onsterfelijk. 2)
onverstoorbaar, waaraan geen einde komt, van zaken. 3) bij iemands dood op zijne erven overgaande.

— Onsterfeltjcheit, -like.
Onstere, -start, bnw. Zwak, niet sterk. — Onstercheit.

Onstieh, bnw. .i) Gunstig, gunstig gezind, wel willend; enen o. syn ere dint, iem. in iets behulpzaam zijn; ook: partijdig. — Onsticheit, -lie.
Onstiehtiehbnw . Onstichtelijk, ontstichtend. —

Onstichticheit'.
Oastont znw. vr. Ongeschikte tijd; tonsionde.

Onstoorijj c, bnw. Onverstoorbaar, onverwoest-

baar.
Onstraffeljjc, -straflijc, bnw. Onschuldig, onberispelijk.
Onstridelij e, bnw. Niet strijdbaar; ook onstri-

dick.

Onstucken, ont- ,
Aan stuk,

- sticken, - stux, -stics, bijw.

in tweeën, stuk.

Onsturieh, bnw . i) Onstuimig; ontembaar, wild,
woest. 2) ongebonden, teugelloos. — Onsturiche1t,
ook: onstuimigheid van het weder.
Onstuur, -stuer, -stuyr, brr. i) Onstuimig, uit-gelaten, 2) onstuimig, stormachtig. 3) teugelloos,

toomeloos . — Onstuurheit, -stuurlike.

Onstuur, znw. m. (en o.). i) Onstuimigheid,
woestheid, teugelloosheid, moedwil, baldadigheid;
lawaai, rumoer; o. driven, bedriven. 2) onstuimigheid,
van bet weder. 3) onrust, van gemoed.
Onsubtijl, bnw. Grof, niet fijn.

Onsuvor, - suyver, bnw. i) Onzindelijk, vies, sme-

2) onteerend. 3) onzuiver, onrein, verboden voor
het gebruik of den omgang. 4) zedelijk onrein; onkuisch, wellustig. — Onsuverheit.

rig.

Onsuveren, zw. ww. tr. Verontreinigen, bezoe-

delen; besmetten;

onteeren.

Onsuverlike, bijw. i) Vuil, vies. 2) op eene

schandelijke, den dader onteerende wijze. 3) wellustig, in onkuischheid.
Onswaert (te -), bijw. uitdr. Te onzen opzichte.

Out, voorz. en voegw. (vooral oostmnl.). — I.

Voorz. Tot aan, tot. -- II. Voegw. (ook ont dat).
Totdat.

Ontaerden, -arden, zw. ww. intr. Ontaarden. —
Ontaert.

Ontale, znw. vr., tale ende o., rechtmatige en
onrechtmatige rechtsgronden; alle mogelijke middelen om in der minne een geschil uit den weg te
ruimen.

Ontallie, bnw. Ontelbaar, onmetelijk ; onuitspre-

kelij k.

— Ontallike.

Ontame, bnw. Ongepast, onbetamelijk.

Ontame, znw. vr. Onbetamelijkheid, onbehoorlijkheid; na o., op eene ongeoorloofde wijze.

Ontameli^a, -tefnetjc, bnw. Ontamelijeheit,

Ontannelihe,
mate.

ook als

bijw. van graad, al te erg,

boven

Oatankeren, zw. ww. intr. De ankers innemen.
Ontbarmen, -bermen, zw. ww.. intr. Ontfermen,

erbarmen.

Ontbasten, zw. ww. tr. Van den bast ontdoen.
Ontbeelden, zw. ww. tr. Vrijmaken van beelden

of zinnelijke voorstellingen.
Ontbeiden - beden, zw. ww. intr. en tr. i) Wachten, toeven, bl
ijven waar men is; geduld hebben;
imp. onibeit, wacht maar (bedreiging); ook: well (ver
ja wel! (verontwaardiging). 2) wachten-bazing)e:
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-- Ontbeidinge.
Ontbeider, znw. m. Vermoedelijke troonopvolger.
Ontbeidich, bnw . Geduldig, lankmoedig. — Ontbeidicheit.

Ontberen , on-, -baren, st. en zw. ww. — I. Intr.
en Trans. i) Zich onttrekken aan, zich onthouden
van iets, het nalaten of achterwege laten; iets staken;
mi en staeis niet tontberne, ik mag mij aan eene

taak niet onttrekken, ik mag iets niet weigeren;
vrij komen van, iets ontgaan. 2) missen, iets niet
hebben ; behoefte gevoelen aan (meest met een gen.) ;
niet mogen (tonnen) o., niet buiten iets kunnen. —
II. Wederk. Zich onttrekken aan iets, nalaten.
st. ww. tr. Ontstelen, ontrooven.
Ontberinge, znw . vr. Het zich onthouden van iets.
Ontbernen, zw. ww. intr. Ontbranden, aangaan.
Ontbersten, st. ww. intr. Ontbreken.
Ontbesten, zw. ww. tr. Losrijgen.
Ontbeten, zw. ww. intr. Beven, sidderen.
Ontbidden, st. ww. tr. Afbidden : a) door bidden bevrijden, iem. b) door bidden afwenden, iets.
c) door bidden trachten te verkrijgen, afsmeeken.
d) onderkruipen.
Ontbiden, st. ww. intr en tr. i) Wachten, toeven, blijven waar men is. 2) wachten op. 3) ver
te gemoet zien. 4) opwachten. 5) afwach--wachten,
ten. 6) het uithouden. 7) doorleven, leven in (een
tijd), iets beleven.

Ontberen,

Ontbider . Hetz. als o n t be i d e r.
Ontbieden, st. ww. intr. en tr. i) Aan iemand

laten weten, mededeelen, berichten, aanzeggen; ook:
rechtstreeks aan iem. zeggen, vertellen, verklaren;
enen strot o., iem. strijd aanzeggen. 2) iem. van iets
verzekeren, hem iets doen blijken. 3) gebieden, gelasten; dringend verzoeken, op het hart drukken. 4)
aanbieden; onschout o., den onschuldseed aanbieden.
5) laten komen, laten roepen, oproepen, ontbieden;
als znw. opontbod, oproeping;• iet o., iets laten brengen. 6) met omme, zenden om. 7) iem. de eene of
andere behandeling aandoen; enen (dat.) goeden dack,

ere, sehem ontbieden.
Ontbie enisse, -bedenisse, znw. vr. Mededeeling, bericht, tijding; ook ontbiedinge.

Ontbieder, znw. m. Gerechtsbode.
Ontbiet, znw. o. Mededeeling; mondgesprek.
Ontbijt, znw. o. Een lichte maaltijd.
Ontbindeljj e, bnw . Wat ontbonden, losgemaakt
worden kan; oplosbaar, voor eene verklaring vatbaar.

Ontbinden, -benden, st. ww. — I. Trans. i)
Ontbinden, losmaken. 2) ontplooien, ontrollen. 3)
losmaken, laxeeren. 4) loslaten; sin laf o., een ongebonden leven leiden. 5) verlossen, bevrijden, vrijmaken; vrijspreken; ontlasten, ontheffen, van eene
schuld. 6) iets te niet doen. 7) oplossen, verklaren,
uitleggen. 8) uiteenzetten, bekend maken; verhalen;
nauwkeurig mededeelen; enen eet o., een eed afleggen. — II. Intr. Losgaan, loslaten.
ntbindenisse, znw. vr. Uiteenzetting; ook:
preek, verklaring van een deel der Heilige Schrift.
Ontbinder, znw. m. Uitlegger.
Ontbindinge, znw. vr. i) Ontbinding. 2) uit

oplossing, uitlegging. 4) mededeeling,-spating.3)
uiteenzetting; ook: het afleggen van een eed.
Ontbiten, st. ww. tr: en intr. (met acc. en gen.).
i) Iets gebruiken, wat eten of proeven; een lichten
maaltijd gebruiken (niet uitsluitend des morgens),
met eene ontk., zijn mond niet zetten aan iets, niet
gebruiken of nuttigen; als znw., een lichte maaltijd,
een hapje eten. 2) ontbijten.
znw. o. Een lichte maaltijd.
Ontbladen, zw. ww. tr. De vruchten van iets
plukken; land, bebouwen. — Ontbiadinge.
Ontblader, znw. m. Vruchtgebruiker, pachter.

Ontbitentijt,

Ontblevenheit, znw. vr. Tekortkomingen; ook

ontblivelsjcheit.
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ONTBLIJF.

Ontbl lf, znw. o. i) Tekortkoming. 2) misrekening.
Ontblien st. ww. intr. Blijken, voor den dag

komen.

Ontbliven, st. ww. intr. — I. Met een pers. als
ondw. i) Wegblijven. 2) achterblijven, niet mee
kunnen. 3) te kort schieten, in gebreke blijven; als
znw., gebrek, tekortkomingen. 4) met den dat., iem.
begeven, in den steek laten. 5) overblijven, behouden blijven ; met den dat., ontsnappen, ontgaan;
mi ontblivei, ik ontvang niet, ik verlies iets of raak
iets kwijt. — II. Met eene zaak als ondw. i) Uitblijven, achterwege blijven. 2) buiten iemands bereik
of macht blijven, hem niet ten deel vallen; voor iem.
onbereikbaar zijn. 3) niet door iem. gedaan worden;
met veranderd ondw., in gebreke blijven. 4} ontvallen. 5) gespaard blijven.
Ontbliventheit. Hetz. als o n t b 1 e v e n h e i t.
Ontblivinge, znw. vr. Traagheid in het goede.
Ontbloten , zw. ww. tr. i) Ontblooten. 2) ontdoen van het noodige; als znw., afstand van iets.
3) reiniging of zuivering van het gemoed, als znw.
4) bebouwen, gebruiken, land.
Ontbolwerken, zw. ww. tr. Van vestingwerken
ontdoen.
Ontbonden, bnw. — I. Van personen. Teugelloos, bandeloos. — H. Van zaken. Uitgelaten, ongebonden. — Ontbondenheit.
Ontbondieh, bnw. Vrij van, niet gebonden door.
Ontbordenen, zw. ww. tr. Ontlasten, verlichten.
Ontboren, -bueren, zw. ww. tr. i) Iem. iets onthouden, hem niet betalen hetgeen men schuldig is;
ook: ten onrechte heffen (oostmnl.). 2) af beuren, aftillen. — Ontboringe.
Ontborgen, zw. ww. tr. i) Leenen van. 2) beschermen, vrijwaren.
Ontborgeren, zw. ww. tr. Aan iem. het burgerrecht ontnemen.
Ontbosen, zw. ww. tr. Op eene bedrieglijke wijze
ontnemen.
Ontbreidelen, zw. ww. tr. Van den breidel ontdoen.
Ontbreken, st. ww. — I. Intr. i) Voor den dag
komen, doorbreken, uitbreken. 2) wakker schrikken,
aten slajbe o. 3) ontgaan; ontkomen, ontsnappen;
ontvluchten; vrijkomen van een veroordeelend vonnis.
4) van iets bevrijd of verlost worden. 5) met iets
ophouden, het staken of er bij laten. 6) met den dat.,
iemand aan zijn lot overlaten, in den steek laten;
van iem. afvallen, tegen iem. opstaan. 7) te kort
schieten in kracht, in gebreke zijn; dat herte ontbreect mi, de moed ontzinkt mij. 8) ontbreken, mankeeren. — II. Onpers. Het ontbreekt (mij aan, met
den dat v. d. pers. en den gen. der zaak). — III.
Trans. i) Met kracht of geweld losrukken. 2) verlossen, bevrijden; wederk., zich onttrekken of ontslaan van.
Ontbrehinge, znw. vr. Kracht-, machteloosheid.
Ontbruden, zw. ww. tr.; enen sign wijf o., lijfsgemeenschap met eens anders vrouw hebben.
Ontbraken, - bruyken, zw. ww. tr. Iets ten nadeele
van een ander gebruiken, het voor hem onbruikbaar
maken. — Ontbrukinge.
Ontdaon, ontaen, bnw. i) Open, ook van het
gelaat. 2) ontdaan, buiten zich zelf van droefheid,
vrees, toom, liefde; ook van hem selven o., aan
zich zelf ontvoerd of onttogen. 3) er slecht aan toe
zijnde. 4) uitzinnig, razend. 5) iii het verderf gestort,
rampzalig; ic ben o., het is met mij gedaan, voor
mij is geen hoop meer.
On al en, zw. ww. intr. Ontzinken.
Ontdanken , zw. ww. intr. (Iem.) niet dankbaar
zijn, geen dank weten.
Ontdansen, zw. ww. intr. Ontspringen, ontsnappen.
Ontdeisen, zw. ww. intr. Ontzinken, ontvallen.
Ontdeeken, ontecken, zw. ww. — I. Trans. i) Een
deksel of dak van iets wegnemen, ontdekken, ontblooten; het tafellaken wegnemen; als wederk., zich

ONTDRAGEN.
ontblooten ; een bedde o., de dekens wegnemen; ook
hem o., het dek opslaan; bloot -, loswoelen, den
grond. 2) ontblooten, berooven; ontdect van, beroofd
van, zonder. 3) verkennen, een terrein. 4) blootleggen hetgeen er omgaat in het gemoed ; iem. iets
mededeelen of openbaren ; als wederk., zich uit
openbaren, aan het licht brengen. 7)-sprekn.6)
toelichten, verklaren, uitleggen. — II. Intr. i) Gaten krijgen in het dak. 2) bloot komen, zichtbaar
worden. 3) zich bloot geven, zich openbaren.
Ontdeeker, znw. m. Verkenner.
Ontdeekinge, znw. vr. i) Mededeeling, bekend
2) opsporing.
-making.
Ontdelen -deilen, zw. ww. tr. (Iem.) van eene
en, ontzeggen, gerechtelijk.
deeling uitsluit
Ontdelven, st. ww. tr. i) Opgraven, uit den
grond graven; enen weck o., een weg door uitgraven onbruikbaar maken. 2) enen iet o., iem. iets
door graven ontstelen ; ook : ontrooven, ontkapen.
3) eene rivier door graven afleiden of verdeelen.
Ontderven, zw. ww. tr. i) In het verderf storten. 2) bederven, besmetten ; sinen name oniderven.
OIItdienen, zw. ww. — I. Trans. Die tafele o.,
de tafel afnemen. — II. Intr. Ondienstig zijn.
Ontliepen; zw. ww. intr. Te zwaar of te moeilijk
zijn voor (met den dat.).
Ontdieren, zw. ww. intr. Te duur voor iemand
zijn (met den dat.).
Ontdiken, zw. ww. tr. Door dijk maken aan
iem. ontnemen; enen een erve ontdiken.
Ontdingen, onttingen, zw. ww. tr. i) Enen o.,
iemands vrijspraak bewerken, 2) iet o., ontrooven,
(aan iem.) afhandig maken.
Ontdinnen, *dunnen, zw. ww. intr. Voor iem.
onbereikbaar zijn (met een dat.).
Ontdoemen, zw. ww. tr. Vrijspreken.
Ontdoen, onttoen, onr. ww. — I. Trans. i) Losdoen, losmaken. 2) ontbinden, uit elkaar nemen;
oplossen, een raadsel. 3) ontdoen (van); schoonmaken, zuiveren. 4) onttrekken, ontvoeren. 5) open
doen; openen; openstellen; eene opening in iets
maken; doorboren, doorsteken; ontdaen, van het hart,
in doodsstrijd; het gemoed, openstellen voor eene
werking of invloed; uitbreiden, uitspreiden; die
arme, den schoot o.; ontplooien, eene banier; uitpakken, eene waar. 6) blootleggen, verklaren. 7)
ontbinden, doen uiteenvallen; verslaan, vernietigen;
verwoesten; verderven; ontdaen, ellendig, rampzalig,
verdorven; iem. in verwarring brengen, zijne bewustheid of zelfbeheersching doen verliezen. 8) ontbinden, te niet doen; ongedaan maken. 9) het enen
o., het iem. afwinnen of verbeteren. — II. Wederk.
Zich openen, ontluiken (oostmnl.). — III. Intr. t)
Loslaten, zich oplossen. 2) zich openen, opengaan.
Ontdolen, zw. ww. intr. (Door dwalen) voor iem.
verloren gaan.
Ontdooyen, -doyen, zw. ww. — I. Intr. Ontdooien, eig. en overdr. -- II. Trans. Doen ontdooien.
Ontdoppen, zw. ww. tr. Doppen, pellen.
Ontdossen, zw. ww. tr. Uitkleeden.
.:

Ontdraden, onttraden, ontraden, ontreden, ondraden, zw. ww. — I. Intr. Vreezen, bang zijn. —
II. Trans. Bang zijn voor. — III. Wederk. Hetz.
als Intr.
Ontdraeyen, -drayen, zw. ww. — I. Intr. i)
Ontkomen, ontsnappen. 2) ontgaan, niet . ten deel
vallen. — II. Trans. Ontnemen, ontwringen.
Ontdrag en, onttragen, ontragen, st. ww. — I.
Trans. i) Wegdragen, wegvoeren. 2) ontvreemden,
ontstelen; zich heimelijk met iets; ook: zonder te
betalen, verwijderen; sijn gelach o.; enen sign recht

o., inbreuk maken op iemands recht, het verkorten.
3) in veiligheid brengen; redden, behouden; dat laf,

dat leven o. 4) vrijspreken, van verantwoordelijkheid
ontheffen. 5) vrijstellen van, kwijtschelden. — II.
Wederk. i) In zijn levensonderhoud voorzien. 2)
zich staande houden, zich verdedigen. 3) zich ophouden met, of ook: het uithouden bij iem.; zich

ONTDRAGINGE.

ONTGONNINGE.

ophouden, verblijven; hem o. in een leven, een leven
leiden. — LU. Intr. Verschillen.
Ontdragingo, znw. vr. Ontvreemding, verduis-

5) onterven. — II. Intr. Aan iem. ontgaan, niet aan
hem komen, van erfgoederen.

tering.
Ontdreigen, zw. ww. tr. i) Afdreigen. 2) door
bedreigingen beletten.

Ontdribbelen, -drubbelen, zw. ww. intr. Vlug
ontloopen, ontspringen.
Ontdringen, st. ww. — I. Trans. Ontweldigen ;
afpersen. ---

U. Intr. Ontwijken, ontsnappen.
Ontdriven, st. ww. — I. Trans. z) Wegdrijven,
rooven; ontnemen. 2) wegjagen, verjagen. 3) berooven. 4) den rechthebbende op rechtmatige wijze
onttrekken, ontnaasten. — II. Intr. i) Ontgaan. 2)
wegdrijven.

Ontdruoken, zw. ww. tr.

Ontweldigen, afpersen.

Ontducken, zw. ww. intr. Ontsnappen, ontkomen.

Ontduken, ontuken, zw. ww. intr. Hetzelfde;
Gode o., zich van God af keeren; der maten o., de
maat te buiten gaan.

Ontdnnateren, zw. ww. tr.; enen iet o., iem. iets
Ontdwalen, zw. ww. intr. Van iem. afdwalen.
Ontdwinen, st. en zw. ww. intr. Verminderen,

bedrieglijk ontstelen of onthouden.
wegslinken.

Ontdwin en, st. ww. tr. Afdwingen, afpersen.

Ontebre keltic, bnw. Onverbrekelijk; onvergankeli'k. — (hts rehelijcheit .

Otebroken, bnw. Ongeschonden.
Ontedelen, zw. ww. tr. Ontadelen, verlagen;
zedelijk verlagen; ook wederk.
Onteesohap . Zie ontweeschap.
Onteffenen, -hefenen, zw. ww. tr. Oneffen maken, deuken.

Ontegankelj c, -gancl jc, bnw. Onvergankelijk.

Ontegenhoudel

.

o, bnw. Onweerstaanbaar.

r di ah ^bnw. Afwezig;
g,hetgeenmen

niet ziet. — Ontegenwordicheit.
Onteigenen, zw• ww. tr. In rechte den eigen -

dom van iets aan iemand ontzeggen; wederk., zich
als niets beschouwen, zijne menschelijke natuur ver
-lochen.—
Onteigen inge.
Ontekenen . Zie o n t t e k e n e n.
Ontelltjo, .tellich, bnw. Ontelbaar, onmetelijk;
onnoemelijk, onbeschrijfelijk; als znw. mv., ontelbaar
velen. — Ontellike.
Ontemeljjc. Hetz. als o n t a m e 1 ij c. — Onte-

melicheit, -like.

Ontedelen, zw. ww. wederk. Van adeldom af-

stand doen.

Ontemmelijo, bnw. Ontembaar; onhandelbaar;

ook ontemmzch.

Onterden, - eerden, -aerden, zw. ww. tr. Uit den
grond halen of te voorschijn doen komen.
Onteren, -eeren, -keeren, zw. mow. tr. i) Onteeren, schandviekken, te schande maken; in het ver derf storten, te gronde richten, ru'ineeren; onteert,
van eer en goeden naam beroofd; in het verderf
gestort, geruïneerd. 2) iet o., ontsieren, leelijk maken;
een land, verwoesten, ruïneeren; vernielen, afbreken.
Onterfenisse, -ervefeese, .erfnisse, znw. vr. i)
Het ontnemen van zijn wettig eigendom aan iemand,
het verdrijven van een vorst uit zijn land; verlies,
afstand van onroerend goed. 2) onterving.
Onterven, .verven, - kerven, zw. mow. — I. Trans.
i) Iem. van zijn erf, zijn land, zijne onroerende
goederen berooven; (een vorst) uit zijn land ontzetten; erven ende o., eigendom toewijzen en ontzeggen; uit een ambt ontzetten. 2) berooven, van iets
ontzetten. 3) in het verderf storten, ruTneeren ; deelw.,
geruïneerd ; in de oogen der wereld onteerd of geschandvlekt. 4) het recht op een vast goed doen
verliezen; verklaren dat het eigendom van een onroerend goed op een ander is overgegaan, gezegd
van een overheidspersoon; erven ende o., wettelijk
in bezit stellen en overdragen; wederk., afstand
doen van zijn recht op een vast goed . Ontervinge .
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Ontevreden. Hetz. als te o n v r e d e n.
Ontt.. Zie o n t v-.

Ontgaden , zw. ww. -- I. Trans. i) Bederven,

vernielen, mismaken;
ongelijk maken.

leelijk maken, ontsieren. 2)

OIItgaderen, zw. ww. tr. Verstrooien, verspreiden.
Ontgadinge, znw. vr. Ontbinding, vernieling,
van lichaamsdeelen door martelingen.
Ontgaen, -gangen, onr. st. ww. — I. Met een
pers. als ondw. i) Weggaan, zich verwijderen; met
een dat., iem. verlaten, van iem. vandaan gaan ; iem.
moedwillig verlaten. 2) van iemand afvallen, tegen
iem. opstaan. 3) ontkomen, ontsnappen ; metten live
o., het leven er afbrengen ; met den gen., aan iets
ontsnappen. 4) een misstap doen ; een missing begaan,
eene fout maken; ook met den dat. van het wederk.
vnw., zondigen, misdoen. — II. Met eene zaak als
ondw. i) Vergaan, ophouden, eindigen ; verloopen;
verdwijnen, te niet gaan ; met den dat., iem. ontgaan ; ontzinken, bezwijken ; min harte ontgaet mi
in druc; therte ontgaet mi, de moed ontzinkt mij.
2) iet ontgaet mi, ik verlies iets, raak iets kwijt. 3)
uitgaan van ; hem (wederk.) iet doen o., (woorden)
van zich doen uitgaan, zich doen hoeren. 4) van iets
vrijkomen. 5) ontbonden worden, losgaan.
Outgano, znw. m. Ontsnapping, ontvluchting;
ook ontganginge.

OII eesteD zw. ww. — I. Trans. Iem. in een
staat van verrukking
verrukki
n of zinsverbijstering
sterin brengen.
— II. Wederk. en Intr. Aan zich zelf ontvoerd moor den, in een ecstatischen toestand verkeeren.

Ontgelden, -gulden, st. ww. tr. i) Betalen, op-

brengen. 2) voor iets boeten, het bezuren; het metten live o., het met den dood bekoopen. 3) boeten
voor iets dat een ander heeft gedaan, het slachtoffer
van iets worden; een verbont, ene soene o., niet in
de voordeelen er van dealen; het o. metten live. 4)
lijden, ondergaan.
Ontgeldinge, znw. vr. i) Vergelding. 2) boete.
OntgerWen, -geerwen, geruwen, zw. mow. tr.
Ontkleeden ; wederk., zich ontdoen van zijn (priester)gewaad.
Ontgeven, st. ww. tr. i) Van zich geven, uitgeven; een regeeringsstuk, uitvaardigen. 2) ontnemen, afnemen; door een vonnis ontzeggen; enen
dat laf o., aan iemands leven wanhopen; in rechte,
eene beslissing nemen waarbij aan iemand het eigendom van een onroerend goed ontnomen wordt; iem.
iets ontmaken. 3) iemand tot eene andere meening
brengen; iem. iets uit het hoofd praten, iem. iets
opstrij den, heeten liegen.
Ontgiohten , zw. ww. wederk. Op wettelijke
wijze afstand doen van rechten.
Ontgieten, st. ww. tr. Uitgieten, uitstorten.
Ontgilden, zw. ww. tr. Uit een gild zetten.
Ontgilen, zw. ww. tr. Door streken afhandig
maken.
Ontginnen, st. mow. tr. i) Beginnen, een aan
iets maken. 2) eene opening in iets ma--vangmet
ken, een snee in iets geven; de tanden ergens in
zetten, iets proeven. 3) een wond, houw enz. aan
iem. toebrengen; met eene ontk., geen vat op iets
kunnen krijgen. 4) aantasten, aanpakken, te lijf gaan;
aanvallen, een land. 5) den grond beginnen te bewerken, er de spa enz. in zetten. 6) eene vrouw,
bekennen.

Ontglenden, zw. ww. tr. De afsluiting van iets
Ontgoeden, -gvden, -goeden, zw. mow. — I. Trans.

wegnemen.

i) Iem. van zijn goed berooven of ontzetten. 2) iem.
op wettelijke wijze een goed of zijne rechten daarop
doen verliezen. -- II. Wederk. Zich van zijn goed
ontdoen, het wegschenken.
Ontgoedenisse, znw. vr. Roof.
Ontgonnen, zw. ww. tr. Hetz. als ontginnen.
Ontgonninge, znw. vr. Begin van deeling.
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ONTGORDEN.

Ontgorden, zw• ww. tr. Van - gordel of riem
ontdoen; dat swert o., het zwaard afdoen van een
ander of zich ' zelf.
Ontgraden, zw. ww. tr. Degradeeren.
Ontgraven, st. ww. tr. i) Opgraven; uitgraven.

2) door het maken van eene gracht voor iem. doen
verloren gaan.
Ontgrisen, st. ww. intr. met een gen. Afkeer
hebben van iets.

Ontgronden, zw. ww. tr. Den (onder)grond van

eene plaats wegnemen.
Ontgroten, zw. ww. intr. met den dat. i) (Door
zijne grootte) te zwaar of moeilijk zijn voor iem. 2)
te veel zijn, overschieten.

Ontgroven, zw. ww. tr. i) Voor iem. onbereikbaar zijn. 2) te gemeen of onfatsoenlijk zijn voor iem.
Onthachten, zw. ww. tr. Onthechten, ontbinden,

losmaken.

Onthaessenen, zw. ww. tr. De kniepezen door.

snijden (van een paard).

Onthalen, ontalen, zw. ww. tr. i) Weghalen,
wegnemen; (iem. iets) afhalen, ontwringen. 2) een
ambtenaar of getuige, bij iets halen of roepen. 3)
sinen loo o., een aanloop nemen. 4 (feestelijk) inhalen. 5) vriendschappelijk ontvangen, recipieeren;
bij zich ontvangen, toelaten; als znw., ontvangst,
onthaal; vijandelijk ontvangen. 6) behandelen.
Onthaler, znw. m. Hij die iem. gastvrij opneemt.
Onthalfteren, - herlieren, zw. ww. tr. Den halster afdoen, van een paard.
Onthalmen, zw. ww. wederk. Op wettelijke wijze
afstand van iets doen.
Onthalsen, zw. ww. tr. Onthoofden.
Onthalsbergen, zw. ww. tr. Van harnas ontdoen.
Onthangen, st. ww. tr. Iets dat hangt afnemen;
uit de hengsels lichten: die dore o., eene straf bij
wanbetaling.
Ontharen, -meiren, zw. ww. tr. Van haren ontdoen.
Onthaven, st. ww. tr. Ontheffen, bevrijden van
de schadelijke gevolgen van iets (oostmnl.).
Onthechten, -hiclaten, - heften, zw. ww. tr. Los.

maken wat gehecht is; ook: losmaken (van het

aardsche).

Ontheet. -heit, -hiet, znw. o. i) Belofte. 2) bevel. 3) machtiging, vergunning.
Ontheffen, st. ww. tr. i) Uit iets heffen, beuren,

tillen; heffen, inzamelen, vruchten. 2) bevrijden, ver.
lossen; vrijwaren van de nadeelige gevolgen van
iets, ontslaan.
Ontheiligen, zw. ww. tr. Ontwijden; ontlaeilicht,
ontwijd, besmet, bezoedeld.
Ontheininge, znw. vr. Wegneming der afscheiding van een erf.
Onthelen, st. ww. tr. Aan het licht brengen.
Onthelmen, zw. ww. tr. Den helm afnemen.
Onthelpen, st. ww. intr. en tr. i) Uit iets helpen of redden. 2) tegenwerken, benadeelen.
Onthelsen. Zie o n t h a 1 s e n.
Onthemelen, zw. ww. tr. i) Achterbaks houden.
2) ontvreemden.
Onthengen, zw. ww tr. Vergunnen, gedoogen;
dispensatie geven; als znw., toelating, toestemming;
ook outhengenisse.
Ontheren, -herven. Zie onteren, - erven.
Ontheten, - heilen, st. ww. tr. z) Beloven, toezeggen; hem enen o., aan iem. het jawoord geven.
2) bevelen, gelasten.
Onthier, bnw. — I. Voegw. O. dat, totdat; o.
ende, hetzelfde. — II. Voorz. D. ende, tot aan, vóór
(een tijdstip).
Onthieken, zw. ww. tr. Afkapen, ontkapen; aan.
breken, aansnijden, entameeren.
Onthinderen, zw. ww. tr. Ontvreemden.
Onthoden. Hetz. als o n t h o v e d e n,
Onthoeden, zw. ww. tr. i) Wegbergen, wegstoppen; wederk., zich schuil houden. 2) wegkapen,
ontstelen.

=

ONTHOUT.

Onthogen, -ogen, zw. ww. -- I. Intr. i) Te hoog
voor iemand zijn, buiten iemands bereik zijn; boven
iemands begrip gaan. 2) boven de zinnen verheven
zijn, zich boven het aardsche of zinnelijke verheffen,
met een dat., hem seleen o., zich boven zijne zinnelijke natuur verheffen. 3) overtreffen, te boven
gaan. — II. Trans. i) Een bod, verhoogen. 2) doen
stijgen, verheffen, geestelijk.
Onthogen, -huegen, - heugen, zw. ww. — I. Intr.

Bedroefd worden. — II. Trans. i) Bedroeven ; onthoget, -hoocht, bedroefd; in een treurigen toestand
brengen, te gronde richten. 2) deelw. onthoget, ontstemd, boos; droefgeestig; er slecht aan toe zijnde.
Onthoiren. Hetz. als onterven.
.Onthonen, zw. ww. tr. Iem. op eene oneerlijke
wijze behandelen, afzetten.
Onthope, znw. vr. Wanhoop.
Onthopen, zw. ww. intr. i) De hoop opgeven of
laten varen, wanhopen; onthofret, wanhopig ; met
een gen., aan iets wanhopende ; teleurgesteld. —

Ontho enisse, onthopinge.

Ont oreII zw. ww. intr. i) Niet naar iem. luisteren, tegen iemands gebod handelen. 2) naar iem.
luisteren, hem .gehoorzaam zijn.
Ontkomen , - hoornen, zw. ww. tr. De horens van

een dierenhuid afnemen.

Onthorten , zw. ww. tr. Afstooten, wegduwen.
Onthondebrief, znw. m. Aanstellingsbrief van

een ambtenaar of „onthouden" dienaar.
Onthondelijo, bnw. i) Ingetogen; bijw., oIIthoudelike. 2) geschikt om in den geest te worden
opgenomen, bevattelijk.
Onthouden, -holden, st. ww. — I. Trans. i)
Tegenhouden, terughouden. 2) onthouden, achter houden, ontzeggen, iets; gevangen houden, iemand.
3) iem. bij zich houden, aan iem. gastvrijheid ver leenen, iem. in zijn huis opnemen; aan iem. een
veilige schuilplaats verleenen. 4) bij zich houden in
eene bepaalde betrekking, ambt of bediening; in zijn
dienst nemen of houden, een ambtenaar, aanstellen,
benoemen. 5) onderhouden, den kost geven aan iem.;
opnemen in een gesticht; van dieren, houden; onder.
houden, in stand houden, met God als ondw. 6) op.
houden, ondersteunen, in de hoogte houden; dat
hovel miller pant 0.; staande houden, voor vallen
behoeden, redden. 7) behouden, bewaren, op eene
veilige plaats bergen; met den dat., voor iem. bewaren, reserveeren; dat laf, leven o., zijn lijf bergen,
redden. 8) houden, vasthouden; in zijn bezit houden.
9) onthouden, in het geheugen bewaren. io) bevatten, inhouden. i) uithouden, verduren; het o., het
vol houden. 12) hem (dat.) iet o., hem (acc.) o. ere
dinc, zich iets onthouden, het nalaten. — II. Wederk.
i) Zich bedwingen of inhouden, zich goed houden.
2) zich binnen de perken houden, matig en ingetogen leven. 3) zich onthouden van iets, iets kunnen
nalaten. 4) zich onderhouden, in zijn onderhoud
voorzien. 5) zich ophouden, vertoeven. 6) zich staande
houden, zich voor vallen behoeden. 7) zich staande
houden, het niet opgeven. 8) zich vasthouden, vastklemmen; aen iet. — III. Intr. t) Zich betoomen.
2) zich onthouden, iets nalaten. 3) zich ophouden,
eene schuilplaats vinden.
Onthoudenisse, znw. vr. i) Beteugeling. 2) ondersteuning; het aanbrengen van steun; aangebrachte steun. 3) verblijfplaats; vergaarbak. 4) het
geheugen. 5) matiging, onthouding.
Onthouder, znw• m. i) Bewaarder. 2) beschermer; handlanger, medeplichtige.
-

Onthoudinge, -holdinge, -haldinge (oostmnl.),
znw. vr. i) Het ophouden of tegengaan van eene
lichamelijke behoefte. 2) levensonderhoud. 3) bezitting . 4) inhoud. 5) het onthouden of in zijn geest
opnemep van iets. 6) ingetogenheid, zelf beheersching.
Onthout, -halt, -holt, znw. o. en m. i) Verblijfplaats; toevluchtsoord. 2) levensonderhoud; brief van
onthoude, een brief waarbij aan iem. een jaargeld
wordt toegekend. 3) het aannemen van iemand in

ONTHOUWEN.

ONTLAKEN.

zijn dienst; benoeming, aanstelling; loon, wedde. 4)
bescherming, ondersteuning, instandhouding ; ook:
beschermer, verzorger. 5) (verzekerde) bewaring. 6)
herinneringsvermogen ; het geheugen.
Onthouwen, st. ww. tr. (Hout) houwen ten nadeele van iem. (met den dat.).

wenden, met van. 3) zich onttrekken aan (een plicht).
4) zich berooven van. — M. Intr. i) Heengaan. 2)
ter zijde wijken; van een wapen, uitschieten. 3) met
den dat., ontsnappen, ontgaan. 4) zich verre houden
van. 5) afdwalen, een verkeerden weg inslaan ; ontkeert, verkeerd, afgedwaald. 6) veranderen. 7) be-

Onthoveden,

ww. tr. Ont.
— Onthovedenisse, onthove•

- hoofden, .boden, zw.

hoofden, onthalzen.

dingo.

Onthubbelen, zw. ww. intr. Ontspringen.
Onthuden, zw. ww. intr. Ontvellen. — Onthu-

dingo.

Onthuden, zw. ww. tr. Verbergen, wegstoppen.
Onthuren, zw. ww. tr. Onderhuren.
Onthnaen, -huysen, zw. ww. tr. t) Ene erve o.,
een huis afbreken; enen o., iem. zijn recht op een
huis ontzeggen; wederk. en intr., zich van zijn huis
ontdoen.

Onthuwet, bnw. Ongehuwd.
Ontidelijo, -tijtlic, bnw. i) Ontijdig. 2) niet voor
— Ontidelike.
Ontidiah, tiich, -tick, bnw. t) Ontijdig, ongelegen. 2) onrijp. 3) ongepast, onbetamelijk. 4) ongunstig, slecht, van weder. 5) vuil, bedorven, van
eet- en drinkwaren.
Ontidich, bijw. Ontijdig; te vroeg.
Ontiere, znw. Onbetamelijk gedrag; schandelijke
een tijd, eeuwig.

-

bejegening.

Ontieriah, ; tierlija, bnw. Onbetamelijk, schandelijk. — Ontlerlike.
Ontijt, znw. vr. t) Ongeschikte tijd van den dag,
waarin het donker is; ontijd. 2) ongeschikt oogenblik of tijdstip; tontide, niet op den juisten tijd, ter
kwader ure.

Ontilbaar, bnw. Onroerend (goed).
Ontjagen, zw. ww. tr. i) Wegjagen, verdrijven;
met den dat., afhandig maken, ontrooven. 2) ontnemen, ontzeggen.
Ont0offereII joncferen, zw. ww. tr. Ontmaagden.
Onto ogen. lietz. als o n t b r u d e n.
Onteaetsen, zw. ww. tr. Ontfutselen (i6de eeuw).
Ontkeer, znw. m.; sonder o., zonder draaierij of
leugens.

Ontkeiseren, zw. ww. tr. Keizer-af maken.
Ontkennen d -kinnen, zw. ww. tr. — I. Van
kennen als causatief. i) Onkenbaar maken; als we
derk., zich ontsieren, zich bezoedelen; deelw. ontkent,
vermomd, onkenbaar. 2) onbekend maken; deelw.
ontkent, onbekend; ook; de kennis of de bewust..
heid doen ophouden of ontnemen; een excrement
(middel) daer die sin mede Wert ontkent. — II. Van
kennen in de bet. kennen ". i) Eene beslissing nemen waarbij aan iem. in rechte iets wordt ontnomen;
ontnemen, onttroggelen; opzeggen, de gehoorzaam heid. 2) iets voor onjuist of valsch verklaren; ontkennen. 3) iem. niet willen kennen; wederk., trotsch
of hoogmoedig zijn. 4) iem. niet erkennen in eene
hoedanigheid of waardigheid. 5) (oostmnl.) als waar
erkennen, voor waarheid bevinden'; Ontkenninge.
6) (oostmnl.) door onderzoek tot de juiste kennis
trachten te komen.

Ontkennisse ,

ontken* ,

2) loochening.

znw. vr. i) Gedaante

-verwislng.

Ontkenninge, znw. vr. t) Het niet erkennen
van iets. 2) beslissing. 3) zie ontkennen, 5).
Ontkeren -kieren, zw. ww. — I. Trans. i)

eren, het gelaat; iets, vervreemden;
afke
met van, afbrengen van. 2) afwenden, beletten,
voorkomen; met dat., iets van iem. afwenden, hem
er voor vrijwaren; iem. tegenhouden. 3) eene gewoonte, afwennen; zich onttrekken aan, eene verp lichting. 4) iem. verstoken laten van iets waarop
hij recht heeft; ontvreemden, afhandig maken; ontzeggen, door eene uitspraak. 5) voor iem. verborgen
houden. 6) in de war maken, bederven; schenden;
ontkeert, leelijk, er leelijk uitziende; van het goede
afbrengen; ontkeert, ontsteld, ontdaan. — II. Wederk. t) Zich verwijderen, heengaan. 2) zich afAfwenden,

423

derven.

Ontkennen, zw. ww. tr. De pit uit eene noot halen.
Ontkerven, st. ww. tr. Zich aan de betaling
eener schuld trachten te onttrekken.
Ontkettenen, - ketenen, zw. ww. tr. Ontketenen.
Onteleden, -cleiden, zw. ww. — I. Trans. t)

Ont., uitkleeden ; uitdoen, uittrekken, kleederen, wadoode, afleggen. 2) ontblooten, ontdoen.
3) berooven, plunderen; ontcleet van, verstoken van.
— II. Wederk. Zich ontkleeden; zijne wapenen afleggen; zich verkleeden. — Ontoledinge.
Ontelelnmen , -climmen, st. ww. intr. Door klimmen aan iemand ontgaan of ontsnappen.
Ontonopelija, bnw. Oplosbaar.
penen; een

Onte,nopen , -cnoopen, -cnuhben, zw. ww. -- I.

Trans. i) Losknoopen, een knoop. 2) losmaken, iets
dat vastgebonden is. 3) ontbinden, oplossen, doen
uiteenvallen. 4) uiteenzetten, ontvouwen; mededeelen.
— II. Intr. t) Losgaan. 2) zich openen, opengaan.
Ontenopinge, znw. vr. Uiteenzetting, uitlegging.
Ontbomeljc, bnw. Niet o., onontkoombaar.
Ontconfen, -commen, st. ww. intr. Ontgaan, ontvluchten, ontsnappen.

Ontoommer, znw. m. Redding, verlossing; ook:
naam van eene heilige maagd, Wilgefortis.
Ontoommeren, -co,nberen, -combren, -cummeren,

zw. ww. -- I. Trans. t) Redden uit den nood, voorthelpen. 2) ontslaan uit gevangenschap. 3) verlossen,
bevrijden, met een gen. of van. 4) iet o., gereed maken, in orde brengen. 5) een goed ontlasten van eène
er op rustende schuld. 6) het beslag op eene zaak
opheffen; het op eene kerk rustende interdict opheffen. — II. Wederk. i) Voortmaken. 2) zich bevrijden. 3) zich kwijten van. 4) zich ontdoen of los.
maken van. 5) zich van iem. afmaken. -- Ontoom-

meringe.
Ontaommertheit, znw. vr. i) Loslating, slaking.
2) het los zijn van iets.
Onteoningen, zw• ww. tr. Koning-af maken.
Ontoopen, , zw. onr. ww. tr. i) Iets van iem.
koopen. 2) door omkooping eene partij doen verlaten; o. dat, door omkooping verhinderen dat. 3)

vri koopen. 4) onderkoopen.
On
tc0 elen zw. ww. tr. Een koppel achthonden, loslaten.
PP
p
Ontoraehten , -craften, -crechten, zw. ww. tr.
Ontweldigen, ontrooven; ook ontcrachtigen.
Ontorimpen, st. ww. intr. Samenkrimpen, weg.
krimpen; met den dat., voor iemand te kort zijn,
van een kleedingstuk.
Ontorucen, -crusen, zw. ww. tr. Van het kruis
j

afnemen.

Onterapen, st. ww. tr. Ontsluipen; ontsnappen,
. Onteusten, zw. ww. tr. Ontrusten.
OntlaChen, st. ww. intr.; o. werden, beginnen te

ontvluchten.
lachen.

Ontladen, st. ww. -- I. Trans. r) Ontladen, lossen. 2) ontlasten, van een last bevrijden. 3) pass.,
bevrijd of verlost worden, van eene vrucht. 4) een
last afwentelen, van iemands gemoed. 5) bevrijden;
ontladen, bevrijd, vrijgesproken; vrij van alle banden,
ledig. 6) ontvouwen, verduidelijken; uiteenzetten,
mededeelen. 7) laden, opladen. — 11. Wederk. t)
Zich ontlasten, een last afleggen; ontlasting hebben.
2) zich vrijmaken, met van. 3) zich vrijhouden van
kwaad; zich zuiveren van eene schuld. 4) zich kwijten. -- Ontladinge.
Ontlader, znw. m. Bevrijder, verlosser.
Ontlaetstede, znw. vr. Losplaats.
Ontlaken, zw. ww. intr. Te kort schieten; verkort worden, van het recht.
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ONTLASTEN.

Ontlasten 1 zw. ww. — I. Trans. r) Iem. van

een last bevrijden; verlichten, ontheffen. 2) verlossen, bevrijden; van verantwoordelijkheid of aanspra.
kelijkheid ontheffen, zuiveren van een blaam, eene
verdenking; vrijspreken. — II. Wederk. Een geheim
openbaren. — Ontlasting e.
Ontlaten, st. ww. — I. Trans. i) Loslaten, vrij
laten. 2) losmaken, ontbinden. 3) oplossen, te niet
doen ; blusschen, een gloed. 4) week maken. — II.
Intr. Week worden. — QIItlatinge.
Ontlatten, zw. ww. tr. De da atten wegnemen.
Ontleah, znw. m. Uitstel, of: tegenspraak, uitvlucht.
..Ontleden, zw. ww. tr. i) Iem. van een of meer
zijner leden berooven. 2) een lichaam, in stukken
houwen of scheuren. 3) ontwrichten, een li chaamsdeel. — Ontledinge.
Ontledlgen, zw. ww. — I. Trans. Bevrijden,
ontheffen, ontslaan. -- II. Wederk. i) Zich zuiveren
van, zich vrijpleiten, zijne onschuld bewijzen. z) zich
ontdoen of afmaken van iets.
Ontleersen, zw. ww. tr. De laarzen uittrekken.
Ontleert, bnw. Vergeten zijnde hetgeen men
geleerd heeft.
Ontleggen, zw. ww. tr. r) Wegleggen, verleggen.
2) wegbergen. 3) wegnemen, verwijderen. 4) van
zich afzetten of afschuiven, uitstellen; zich van iets
afmaken; van zich afzetten, iets tegen iets inbrengen.
5) iem. iets weigeren of ontzeggen. 6) enen iet o.,
iem. iets uit het hoofd praten. 7) uiteenzetten. —
Ontle Wer, uitlegger. — Ontleg nge.
0

Ontleld
eII zw. ww. tr. — 1. Met den acc. v.

d. pers. i) Wegbrengen, wegvoeren. z) ontvoeren,
rooven ; schaken; iem. afkapen, een dienaar, een
klant. 3) iem. op een dwaalspoor leiden. 4) iem. van
iets berooven; ontleil, verstoken. — II. Met den
acc. van de zaak. i) Afleiden, een stroom. 2) roo-ven; de betaling ontduiken, van eene schuld. 3)
bederven, iets goeds.

- Ontleider, Ontleidige,

znw. vr. Ontleidinge.
Ontlenen, zw. ww. tr. Leenen van. — Ontle-

ner , -leninge.
Ontlengen, - Tingen, zw. ww. intr. Boven iemands
bereik zijn, iem. ontgaan.
Ontleren, zw. ww. tr. i) Afleeren, iemand iets.
2) afleeren, verleeren.
Ontlesen 2 st. ww. tr. Iem. iets stelen uit zijn
grond of tuin.
Ontletsen, zw. ww. tr. Ontknopen, losmaken.
Ontliohten, luchten, zw. ww. tr.• Verduisteren.
Ontleden, st. ww. intr. Ontgaan, , ontsnappen.
Ontliegen, st. ww. tr. Enen set o., iem. iets
door bedrog afhandig maken.
Ontliën, zw. ww. tr. Ontkennen.
Ontli gen, st. ww. intr. Ontschuilen, m. e. dat.
Ontltcs
emen liesemen, -enen, zw. ww. tr. i)
-

-

of onkenbaar maken, vermommen,
verkleeden. 2) herscheppen. 3) toetakelen, mismaken,
4) bemantelen, verbloemen, ontveinzen. — OntlijaOnherkenbaar

senisse.
Ontljjsten, zw. ww. tr. De lijst of rand afnemen, van een stuk laken.
Ontliken, zw. ww. tr. Aan iets eene andere gedaante, ook: een anderen schijn, geven.
Ontlikenen, zw. ww. wederk. Zich onkenbaar
verkleeden.
OntliMen, zw. ww. tr. Iets dat gelijmd is los-

maken, zich
maken.

OntliVen, zw. ww. — I. Trans. Dooden, ombrengen; ook wederk.; onilivet, ontlijft, dood. —
II. Intr. Omkomen.
Ontlogenen, zw. ww. tr. Bedrieglijk achterhouden, iets waarvan belasting moet worden betaald.

Ontlogeren, - eergin, - ieren, zw. ww. — I. Intr.

met een leger. — II. Trans. Doen opbreken, eene gewapende macht ergens vandaan, jagen.
Ontloeken, zw. ww. tr. Wegtroonen, iemand;
ontlokken, iets; aanleiding tot iets geven; erheit (toorn,
Opbreken

gramschap) ontlocken.

ONTNAESTEN.

Ontlonen, zw. ww. tr. Iem. in zijn loon of verdiensten benadeelen.
Ontlopen, st. ww. intr. i) Wegloopen ; zich van
iem. verwijderen (met een dat.) ; hi ontliep linen
meester te aren, hij is te vroeg van school gegaan,
hij is dom of dwaas. 2) ontvluchten; ontkomen, ont.
snappen; als znw., ontvluchting; ook ontlojinge. 3)
met eene zaak als ondw., ontgaan, met -veranderd
ondw., verliezen. 4) wegvloeien, wegloopen ; met een
dat., ontvloeien.
Ontlortsen, zw. ww. tr. Aftroggelen.
Ontlossen, zw. ww. — I. Trans. ; l Losmaken,
ontbinden. 2) loslaten. 3) verlossen. 4) afkoopen, iem.
eene schadeloosstelling geven. — II. Wederk. i)
Zich losmaken van iets (met van). 2) zich vrijmaken
of loskoopen. — Ontlossinge, ook: oplossing, als
medische term.
Ontloten, zw. ww. tr. Verloten.
Ontloven, zw. ww. tr. De waarde van iets ver
,

-klein.

Ontloveren, zw. ww. tr. Van loof ontdoen.
Ontluken, st. ww. — I. Trans. i) Ontsluiten,

openen. 2) een gat in iets maken. 3) eene ruimte,
openstellen. 4) ontrollen, eene banier. 5) ontvouwen,
openbaren. — II. Wederk. Zich openen, uiteengaan,
van gelederen. — Ontlukin e.
Ontluusschen, zw. ww. intr. Wegkruipen.
Ontmaohten, zw. ww. tr. Van macht of kracht

berooven.

Ontmae1geren, -maelleren, - mailleren, - ieren,

aw. ww. tr. De maliën uit een kolder wegslaan, een
gat maken in een ,,halsberch".
Ontmaken zw. ww. tr. Ontsieren, mismaken,

bederven; onlm
aect, ontsierd, leefijk; afzichtelijk;
toegetakeld; er slecht aan toe; armoedig, haveloos.
2) onteeren, aantasten in eer en goeden naam; in
den ban doen. 3) onkenbaar maken; wederk., eene
andere gedaante aannemen. 4) vernietigen, doen ophouden te bestaan, ontmaken, iemand; opheffen, afschaffen; dooden; verslaan; vernielen, af breken. 5)
beletten, verhinderen, onmogelijk maken. 6) oplossen, ontbinden, vloeibaar maken. 8) ontmaken bij
testament. — H. Wederk. i) Ontvluchten. 2) zich
ontdoen, van een ambt, een goed.
Ontmannen, zw. ww. tr. i) Van teelkracht berooven. 2) ontzenuwen.
Ontmeersen, zw. ww. tr. Hetz. als o n t m eren.
Ontmengen, -mingen, zw. ww. tr. Uit een meng -.
sel afscheiden.
Ontroeren, zw. ww. tr. Een schip, van den kant
losmaken.
Ontmeten, st. ww. tr. en intr. Met eene valsche
maat meten; aan iem. niet de juiste maat geven;
bedriegen; enen syn recht o., iem. niet geven wat
hem toekomt.
Ontmetsen, zw. ww. tr. Afbreken, losmaken,
metselwerk.
Ontminderen, zw. ww. intr. Verminderen, ver-

dwijnen.

Ontminnen, zw. ww. tr. Ontvrijen.
Ontmoeden, -moden, - molden, zw. ww. tr. Ontmoedigen; ontmoedet, onimoe(d)t, terneergeslagen.
Ontmoet, znw. o. i) Ontmoeting. 2) vijandelijk

treffen. 3) tegenstelling.

Ontmoeten, - mueten, zw. ww. intr. i) Ontmoeten, tegenkomen. 2) te gemoet gaan; op iemand
afga,
an hem aanvallen. 3) ondervinden, iets onaangenaams, deelachtig worden, iets aangenaams. 4)
tegen iets bestand zijn, het uithouden. — Ont-

moetinge.
Ontmomberen, zw. ww. 'tr. Mondig verklaren.
Ontnaberen, zw. ww. wederk. (oostmnl.). Zich
afzonderen (van zijne buren).
Ontnaeyen, -nayen, -neyen, zw. ww. — I.
Trans. Lostomen. — II. Intr. Losgaan, van naaisel.
Ontnaesten, zw. ww. tr. Een koop oor naas ting betwisten; ook oninaderen. -- (ntnaester,
•naesuinge.

ONTNAGELEN.

Ontnag8len, •niahelen, zw. ww. tr. Iets dat vast.
is losmaken.
zw. WW. intr. Te nauw of eng zijn

gesijrd

voor iemand ; t moeilijk vallen, onmogelijk worden.
Ontnemen st. ww. tr. Ontvreemden, zich onrechtmatig toeeigenen, stelen. — Qntneminge.
Qntnieten, st. ww. intr. met den gen. Van iets
geen genoegen hebben, het ontgelden.
Ontnieten. Hetz. als o n t n a g e 1 e n.
Ontmaken, zw. ww. intr. met den dat. Door
bukken aan een gevaar ontkomen.

Ontnuchteren , zw. ww. wederk. en intr. Ontbijten. — Ontnuchteringe.
nt
n$ 1 C bnw. Waar men niet kan Boor -

Q
dringen,
een oord; waarin men niet kan doordringen met het verstand, onbegrijpelijk.
Ontoeneigeltie, bnw. Niet overhellende tot.
Qntogelike, bnw.Onfatsoenlij k.
Ontopn, zw. ww. tr. Van het gezicht berooven.
Ontoiren. Zie . o n t h o i r e n.
Ontoonhtc, bnw. Onbewijsbaar.
Ontoos, hontoos, bnw. Beschaamd, verontwaardigd.
Ontopenen, zw. ww. tr. Ontsluiten; hers o. van
binnen, zijn gemoed openstellen.

Ontordinen, zw. ww. tr. Degradeeren.
Ontorsen, zw. ww. tr. Van het paard stooten
of werpen.
Ontpaehten, zw. ww. tr. Onderhuren.
OntpaByen, • bayen, zw. ww. tr. Ontrusten; ver
hinderen; oni ayet, ontfrayt, ontevreden.-ontruse,

-- Ontpaytheit.
Ontpalen, zw. ww. tr. (Iemands land) rooven of
inpalmen.
Ontpantseren, zw. ww. tr. Van pantser ontdoen.
Ontpapen, zw. ww. tr. Uit de priesterwaardigheid zetten.
Qntparen, zw. ww. tr. 7) Verdeelen, verstrooien.
2) scheiden, afzonderen, zaken.
Ontpeeken, - sicken, zw. ww. tr. Ontrooven.
Ontpennen, zw. ww. tr. Van slagpennen berooven.
Ontpesen, zw. ww. tr. Ontzenuwen.
Ontplamen, zw. ww. tr. Inpalmen, ontrooven.
Ontplecken, •frlicken. Hetz. als on t p cc ken.
Ontploïcen g bnw. i) Open; wijd open, openstaande. 2) geopend, uitgebreid, van de armen; uitgespreid, van takken; ontrold, van banieren. 3) uitgebreid, ruim. 4) kloek gebouwd. 5) trotsch, hoogmoedig.
Ontplokenlike, bijw. Open en bloot, duidelijk.
Onlnken, -bluyken, st. ww. — I. Trans. i)
Ontsluiten, openen. 2) openstellen, openen, den geest,
het gemoed; ook: het vroolijk stemmen, verruimen.
den toegang openstellen tot (eene ruimte). 4) openen, losmaken, als medische term. 5) een gat in
iets maken. 6) openen, uitbreiden, uitspreiden; ontplooien, ontrollen, vanen, banieren. 7) ontvouwen,
openbaren, verklaren. -- H. Wederk. en Intr. Zich
openen, opengaan, ontluiken.
Ontplukenisse , znw. vr. Ontvouwing, ontwar
ook ontflukinge.
-ring;
Ontplukinge, znw. vr. Ontplooiing.

Ontplucken, -jlocken, zw. ww. -- I. Trans. i)

Afplukken. 2) afnemen, ontrooven. — II. Wederk.
Zich ontdoen van (een goed).

Ontplumen,

-

luymen, zw. ww. — I. Trans.

Plukken, een vogel. — II. Wederk. Zijn veeren verliezen; ruien, kaal worden.
Ontpluuc, jluyc, znw. o. Mededeeling; bekend -

making.

Ontpoenten, -toiníen, zw. ww. tr. Benadeelen;

verontrusten, ontstemmen.
Ontpoorteren, korteren, -joirteren, zw. ww. tr.
Iem. van poorterschap of burgerrecht berooven of
ontzetten; als wederk., er afstand van doen.
Ontprinden, .renden, st. ww. tr. Ontnemen;
afpersen, afdwingen.
-

ONTRINNEN.
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Ontproeven, zw. ww. tr. Het tegenbewijs levevan iets.
Ontquiten, zw. ww. tr. Iem. een vast goed ontnemen.
Ontraden, st. ww. tr. t) Ontraden, afraden ; iem.
ren

door raad van iets trachten af te brengen. 2) beletten, tegengaan. 3) (een ondergeschikte) overhalen
om iemands dienst te verlaten. 4) achter iets komen;
iemand uitvinden of uitvisschen. — Ontrader,

-radinge.

Ontraden, zw. ww. tr. Als lid van een raad of
vroedschap afzetten.
Ontraden. Zie o n t d r a d e n (vreezen).
Qntraect, -raket, bnw. i) Verdoold; dwaas, van
het verstand beroofd. 2) verkeerd, slecht. 3) ver
-kerd,
anders zijnde dan behoort, van zaken.
Qntrage, -traeeh, drege, bnw. Wakker, werk
ijverig. — Ontragelike.
-zam,
Qntraken, zw. ww. intr. i) Zijn doel missen,
dwalen, eene verkeerde meening hebben ; verdwalen, verdolen, eig. en overdr. ; ontraket (-raect)
werden, hetz. ; slecht weg komen, in ellende of
rouw gedompeld worden. 3) ontsnappen, ergens vandaan raken. 3) van zaken, op eene verkeerde plaats
te recht komen; ontgaan, ontsnappen.
Ontraken, - reken, zw. ww. tr. In een slechten
toestand brengen; te gronde richten, verderven.
Ontrasteeren, zw. ww. tr. Een beslag opheffen.
Ontrecht, znw. o. (gron.). Scheidsrechterlijke uit spraak of beslissing, verzoening.
Ontreahten, -Men, zw. ww. — I. Trans. i)

Krommen, buigen, iets. 2) enen :et o., iem. weder
rechtelijk van iets berooven. 3) geldelijke verplichtingen jegens iemand nakomen. 4) verklaren dat men
aan iets onschuldig is; een onschuldseed afleggen.
5) iem. tot rede brengen. — II. Wederk. i) Zich zuiveren door een eed. 2) van zijn recht afstand doen
-

(oostmnl.).
Ontreden, zw. ww. -- I. Trans. Rechtsgronden
of wettige redenen ter verontschuldiging bijbrengen.
-- II. Wederk. Zich verdedigen tegen een eisch
door het bijbrengen van bewijzen, vooral: door het
zweren van den onschuldseed.
Qntreet, -reedt, znw. o. Het aanvoeren van
rechtsgronden of wettige redenen van verontschuldiging.
Ontregelen, zw. ww. — I. Trans. In wanorde
of verwarring brengen. — II. Wederk. Zich aan
onregelmatigheden schuldig maken.
Ontregelt, bnw. i) Verward, ingewikkeld. 2)
tegen orde en regelmaat. -- Ontregeldelike.
Ontreiden, -reeden, zw. ww. —1. Trans. t) Vrij
ontslaan. 2) Hetz. als o n t r e d e n, tr. -- II.-steln,
Wederk. i) Zich ontdoen of ontslaan van. 2) Hetz.
als ontreden, wederk.
Ontreinen, - renen, zw. ww. tr. Verontreinigen,
bevlekken, bezoedelen, eig. en overdr.; ook ontrei-

nigen.

Ontreken. Hetz. als o n t r a k e n, Trans.
Ontrekenen, - reken, zw. ww. intr. en tr. Valsch
rekenen; door valsch rekenen iets stelen, en: iemand
afzetten, hem te kort doen.
Ontreeken, zw. , ww. tr. Ontplooien, uitbreiden.
Ontreeken, zw. ww. tr. Eene aanklacht weerleggen of ontzenuwen. Vgl. o n t r e c h t e n.
Ontrennen, zw. ww. intr. Snel ontloopen, ontsnappen.
Ontrentmeesteren, zw. ww. tr.. Iemand zijn
rentmeesterschap ontnemen.

Ontridderen, zw. ww. tr. Uit den krijgsdienst
ontslaan, van zijn ridderschap vervallen verklaren.
Ontriden, st. ww. — I. Intr. i) Wegrijden, met
eeri dat., rijdende aan iem. ontsnappen; van iem.
wegrijden tegen zijn plicht. 2) ontsnappen, ontgaan.
-- II. Trans. Enen een ors o., met het paard van
een ander wegrijden. 2) zich rijdende van iem. of
iets meester maken.
Ontrinnen , st. ww intr. i) Wegloopen, ook:
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uit eene betrekking, een klooster, eene orde; o. van
den gelove, het geloof ontrouw worden; met den
dat., van iem. wegloopen. 2) ontloopen, van vloeistoffen. 3) ontgaan, iem. mislukken, niet ten deel
vallen. 4) verloopen, van den tijd.
Ontrisen, st. ww. intr. z) Ontvallen. 2) ontgaan;
met veranderd ondw., verliezen.
Ontriven3 zw. ww. — I. intr. Schade toebrengen
aan iets. — It. Trans. Iem. in ongelegenheid brengen ; ook wederk.

Ontroederen, -roeren, zw. ww. — I. Trans.
Berooven van roer of stuur, ook overdr. -- II. Intr.

Zijn roer verliezen; ontroedert, zonder roer.
Ontroeyen, zw. ww. intr. Roeiende ontkomende.
Ontroepen, st. ww. tr. Door roepen tot zich
lokken.
Ontroeren. Zie o n t r o e d e r e n.
Ontronnen, zw. ww. intr. i) Wegloopen. 2) iem.
ontgaan, met eene zaak als ondw.
Ontroost, znw. m. i) Moedeloosheid, neersiachtigheid ; een toestand van rouw; te sinen ontrooste,
tot iemands onduldbare smart. 2) het verwekken
van weerzin of tegenzin.
Ontroost, bnw. Zie onttroost.
OntroosteltJc, bnw. Verontrustend, tot wanhoop
brengen. — Ontroostelike.
Ontrouwe, -truwe, -trou, bnw. Trouweloos, ver
dat., ontrouw aan iemand, de-radelijk;mtn
iem. gedane belofte, ook de huwelijkstrouw, verbre-

kende. -- Ontrouweheit, -lij s, -like.
Ontrouwe, - truwe, znw. vr. i) Trouweloosheid,
valschheid; o. doen, zich trouweloos of verraderlijk
(jegens iem.) gedragen; o. seggen, schandelijk kwaad
2) wantrouwen.
-sprekn.
Ontrouwen, - truwen, zw. ww. intr. Wantrouwen.
Ontrouwicheit. Hetz. als o n t r o u w e.
Ontroven, zw ww. tr. Ontrooven aan, berooven
van.
ten, -ruchtigen, zw. ww. tr.
Ontruchten, -ruften,

In een slechten naam brengen, in opspraak brengen,
lasteren.

Ontracken, - rocken, zw. ww. — I. Trans. Met

geweld of plotseling iem. ot iets ergens van daan
nemen, ergens anders heen brengen, wegrukken. -II. Intr. Zich losrukken. -- Ontruckinge.
Ontrumen, -ruymen, zw. ww. — I. Trans. i)
Ruimen, ledigen. 2) ontruimen. 3) eene ruimte aan
een ander overlaten. 4) aan ieni. eene vrijheid, vooral
het doen van een eed, toestaan of overlaten. 5) inruimen, toestaan, veroorloven. — II. Intr: Het veld•
ruimen, de wijk nemen; voortvluchtig worden, in
ballingschap gaan. — Ontruminge.
Ontrunen, zw. ww. tr. Iem. iets doen verliezen
door kwaadsprekendheid.
Ontrtist , bnw. Onrustig, in beroering.
Ontrusten, zw. ww. tr. Verontrusten, in beroering of verwarring brengen.
Ontruwe. Zie ontrouwe.
Ontsach, znw. o. Vrees. — Ontsachljjc, out-

sach(te)like.
Ontsadelen, zw. ww. tr. Een ruiter, uit den

zadel werpen; een paard, van zadel ontdoen.
Ontsaecht, bnw. Versaagd, bang, laf.

Ontsae en d -seyen, zw. ww. tr. Enen iet o., een

van een ander wederrechtelijk bezaaien.
Ontsaet, bnw. Aan gemoedsbewegingen ten prooi,
ontsteld, in de war.
Ontsaken, zw. ww. tr. i) Ontkennen. 2) verloochenen, verzaken, verwerpen. 3) weigeren.
Ontsacken, zw. ww. tr. Uit den zak halen.
Ontsappen, zw. ww. tr. Sappen aan iets onttrekken.
Ontsapperen, - eerera, zw. ww. intr. Ontsnappen.
Ontsate, znw. vr. (oostmnl.). Opheffing van beslag. — Ontsategelt, de kosten er van.
Ontsaten, zw. ww. — I. Trans. In verwarring
of beroering brengen, uit eene kalme stemming
brengen, ontstemmen; verstoren, rust, vrede. — II.
stuk grond

ONTSEGGEN.
Wederk. Zijn gemoedsrust of -vrede verliezen; zich
boos maken ; ontsaet, -zakt, ontevreden, uit zijn
humeur.

Ontschaden, zw. ww. tr. Voor schade vrijwaren;

ontschaei, schadeloos, straffeloos.

Ontschaken, st. en zw. ww. tr. Ontrooven, ontvoeren ; met geweld ontvoeren ; schaken; verkrach.
ten ; ook als znw. — Ontschaker, -sohakinge.
Ontachaken, st. en zw. ww. intr. en wederk.
Wegloopen met een man of vrouw, (er van) doorgaan.
Ontschampen, zw. ww. , intr. Ontgaan, ontkomen door ter zijde uit te wijken.
Ontsohapen, - schepen, bnw. Misvormd, wanstaltig, wanschapen.
Ontscharen, zw. ww. tr. (Eene slagorde) in verwarring brengen.
Ontschaven, st. ww. intr. Op den loop gaan,
ontvluchten.

Ontscheiden, -scheden, st. ww. — I. Trans. i)
Scheiden, vaneenscheiden. 2) verwijderen, verdrijven.
-- II. Intr. Scheiden, uiteengaan, tr en intr.
Ontschepen, zw. ww. Ontschepen.
Ontschepenen, zw. ww. tr. Aan iem. zijn schepenambt ontnemen.
Ontscheppen, st. ww. tr. Misvormen, mismaken.
Ontschieren, zw. ww. tr. Ontsieren, vuil maken.
Ontschieten, st. ww. intr. — I. Met een levend
wezen als ondw. i) Bijkomen uit een toestand van
verdooving; ontwaken. 2) zich wegmaken, ontsnappen; aan eene ziekte of sterfte ontkomen; ontschuilen. 3) snel ter zijde wijken. — II. Met eene zaak
als ondw. i) Onverwachts ontvallen. 2) aanbreken,
van den dag. 3) ontsnappen, ontgaan. 4) ter zijde
gaan, afstuiten op iets, van een wapen.
Ontschi.nen, st. ww. intr. Ophouden te schijnen,
uitgaan.
Ontschoeben, -schueben, zw. ww. tr. Van schub.
ben ontdoen.
Ontschoeyen, -schoyen, -schoen, -schoenen,
-schoeden, zw. ww. tr. i) Ontschoeien. 2) uit de
scheede doen; onischoeit, bloot, van een zwaard.

Ontschonen, zw. ww. tr. Mismaken, ook door

martelingen.

Ontschonden, zw. ww. — I. Trans. i) Vergoelijken. 2) begenadigen, in genade aannemen. -- U.
Zich verontschuldigen, zich vrijpleiten; als znw.,

verdediging;

onschuldseed.

Ontschroyen, bijw.; o. werden, gaan schreien.
Ontschricken, zw. ww. intr. Ontkomen.
Ontsohriven, st. ww. tr. Door schrijven (op eene

rekening

of akte) ontstelen; iem. iets ontzeggen.

Ontschulden, -zgen, zw. ww. — I. Trans. Ver

iets niet als schuld of misslag beschouwen.-schone,
iem. vrijpleiten. — II. Wederk. Hetz. als on ts c h o u d e n; als znw., ook: een grond waarop men
zich vrijpleit. — Ontschuldenisse, onschuldsbetuiging, rechtvaardiging van zijn gedrag; ook ont2)

schuldicheit, onischuldinge.

Ontschulen s zw. en st. ww. -- I. Intr. Zich
verbergen, door wegschuilen zich aan iemands oog
onttrekken. — II. Trans. Iets ontwijken. — Ontschulinge.
OntsChumen f zw. ww. tr. Schuimen; m. e. dat.,

ontkapen, afhandig maken.
Ontschuwen, zw. ww. tr. Vermijden, ontgaan.
Ontsech, znw. o. i) Opzegging van vrede, ver klaring van oorlog of veete. 2) weigering, verhindering (16de eeuw). — Ontseggebrief, -wort.
O atseent, bnw. Ontzenuwd.
Ontseffen, zw. ww. tr. Gevoelen, gewaar worden.
Ontseg alen, zw. ww. tr. Het zegel van iets wegnemen of verbreken.
Ontseggen, zw. onr. ww. tr. i) Afzeggen, op
iets terugkomen. 2) opzeggen; enen o., aan iem.
eerre betrekking opzeggen, iem. afzetten uit eene
zekere waardigheid; den vrede o., aan iem. den
oorlog verklaren of veete aanzeggen; oniseide vete,
vormelijk verklaarde vijandschap of veete; ook enen

ONTSEGGER.

ONTSLUTEN.

o; enen o. van (an) live (ende van goet), iem. op
leven en dood bestrijden ; oniseide viant, openlijke

ontsient, leelijk, hachelijk; doen o., te niet of te loor

vijand, verklaard vijand. 3) te vuur en te zwaard
verwoesten, verdelgen, een land ; als znw., vernieling of verwoesting van eigendommen. 4) ontzeggen,
niet toekennen. 5) weigeren, afslaan, afwijzen ; weigeren aan te nemen, te geven ; iem. iets niet willen
geven of laten houden; iet is mi ontseget, het is
voor mij niet weggelegd. 6) iem. voor het hoofd
stooten. 7) afwijzen, verwerpen, wraken, enen iet.
8) iem. opgeven, aan zijn leven wanhopen. 9) tegengaan, zich tegen iets verzetten.
Ontsegger, znw. m. Verwoester, plunderaar.
Ontseirginge, znw. vr. Oorlogsverklaring.
Ontseilen, zw. ww. Zeilende ontkomen, wegzeilen.
Ontsekeren, zw. ww. tr. Hetz. als o n t s e ggen, 2).

Ontsende, onds-, znw. Ondereinde (?) ; enen slaen
metten o. van enen stave.

Ontsenden, zw• ww. tr. Met een dat., iem. van
iem. wegzenden, van hem verwijderen.
Ontsenen. Hetz. als o n t s e n u w e n.
Ontsengen, zw. ww. -- I. Intr. Ontbranden, ontgloeien. — 11. Trans. Aansteken.
Ontsenuwen, -senen, zw. ww. tr. De spieren of
zenuwen van een dier doorsnijden; ontzenuwen;
verzwakken, krachteloos maken.
Outset, znw. o. i) Ontzetting uit een ambt. 2)
hulp, bijstand; ontzet (van eene belegerde stad). 3)
toevlucht, redmiddel. 4) handlichting, opheffing van
een beslag.
Outset, bnw. i) Afschuwelijk. 2) vreeselijk, ver
gebeten op.
-schrikelj.3)
Ontsetten, zw. ww. — I. Trans. i) Wegzetten,
iets voor iem. verstoppen of onbereikbaar maken.
2) iem. van iets verwijderen ot scheiden, hem van
iets berooven; onteeren; ontset, onteerd, van eer en
naam beroofd; ontzetten uit een ambt. 1) iem. van
iets verwijderd houden; met veranderd voorw., be.
letten, verhinderen. 4) in de war brengen; ontset,
buiten zich zelf, verbijsterd, ontzet; ongesteld, in
de war; van streek, onstuimig, van weder. 5) be
derven, mismaken ; ontzet, verwrongen, van de trekken; verdraaid, van de oogen. 6) te niet doen; te
gronde richten, ruïneeren; ontzet, tot het uiterste
gedreven, geruïneerd. 7) verslaan, afbreuk doen; een
lichaamsdeel, kwetsen. 8) te hulp komen, ondersteunen; ontzetten, met een leger. 9) een beslag of arrest
opheffen. — II. Wederk. i) Zich te buiten gaan, zijne
krachten overschatten. 2) zich mismaken. 3) zich bevrijden. 4) buiten zich zelf zijn, door schrik verbijsterd worden. — III. Intr. Hetz. als wederk., 4).

Ontsettinge, znw. vr. z) Ontzetting uit een ambt.
2) opheffing van of verzet tegen een arrest of beslag.
Ontsich, znw. o. i) Vrees. 2) ontzag..
Ontsiehll)ic, bnw. i) Te vreezen, vrees inboezek; weerzinwekkend, afzichtelijk. 2)
mend, ontzaglijk;
ontzag inboezemend, eerbiedwekkend. -- Ontsichlip cheit , ontsiehlike, -nisse, vrees, angst.
Ontsicht. Hetz. als on t sic h. — Ontsichtelijc, -like, ontsichtich.
OIItsien, st. ww. — I. Trans. i) Vreezen, bang

vreezen, ontzag hebben voor; als znw.,
3) vreezen, bezorgd zijn voor. —
II. Wederk. i) Bang, beducht zijn. 2) bezorgd zijn.
3) hem niet o., zich niet ontzien, zich niet geneeren
ons. — III. Intr. i) Vreezen, bang zijn. 2) ontzag
hebben, ontzien (met een gen.).
Ontsien, bnw. i) Gevreesd, geducht. 2) geëerzijn voor.

2)

vrees, ontzag.

biedigd, geacht, gezien.

Ontsiende, bnw. Hetz. als on t S i en, bnw.
Ontsieren, zw. ww. — 1. Trans. i) Ontsieren,

leelijk maken, toetakelen. 2) bezoedelen, verontreinigen, in zedelijken zin; ontslent, zedelijk verdorven.
2) beschadigen, bederven; dat snel o., het spel, ook:
zijne zaken, bederven. — II. Intr. i) Leelijk worden.
2) er leelijk voor iem. uitzien; dat spel ontslent mi,
mijne zaken staan slecht; ook het ontsient mi; deelw.
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doen gaan.

Ontsienlsse, znw. vr. i) Vrees, bangheid. 2)
Ontsien Q bnw. i) Geducht, gevreesd, vrees.
iki
nboezemend vreeselijk, "selï k. 2)
wekkend ; scchr
k. 3) ontzaglijk. – • Ontsienl chelt -like,
Ontsieren, -deren, zw. ww. tr. t) Van sieraden

ontzag, eerbied.

s

ontdoen. 2) ontsieren; toetakelen; schenden, te schande
maken.
Ontsigen, st. ww. intr. Ontzinken, ontvallen.
OIItsiIIg en d st. ww. tr. In een gedicht aan iem.
de eene of andere goede eigenschap ontzeggen.

Ontstno, znw. In h e r t o n t s i n c.
Ontsinhen, st ww. intr. i) Wegzinken, wegzak-

ken ; zinken, dalen; neerdalen, vallen, van tranen ; ontzwellen, slinken ; inzinken, wegzinken, van de oogen;
ontsinken, van levenskracht. 2) wegzinken, in den
grond zinken ; neerzijgen. 3) zwellen, opzwellen. 4)
wegzinken in den geest door zich te verdiepen in het
goddelijke ; als znw., hetz. als . o n t s o n k e n h e i t.
5) mi ontsinct iet, mij ontsnapt of ontgaat iets, ik
verlies iets, ik raak iets kwijt. 6) te kort komen of
schieten in iets; Bonder o., zonder verflauwen of
mankeeren.
Ontsinkinge, znw. vr. Nederbuigende goedheid.
0ntsinnen, -sennen, zw. ww. — I. Intr. en
wederk. Uitzinnig worden, buiten zijn zinnen geraken.
— H. Trans. Van het verstand berooven.
Ontsinnet, -sint, -sent, bnw. t) Zinneloos, uitzinnig; woedend, verwoed; Ontsindelike. 2) woest.
onstuimig, van wolken. -- Ontsinnetheit, -sint-

heit.

Ontsitten, st. ww. — I. Intr. i) (Te paard) ontkomen. 2) ontsnappen, ontgaan, van zaken. 3) tot.
rust komen. — II. Trans. Door te blijven zitten of
niet op te komen laten voorbijgaan, een rechtdag,
een termijn in rechte.
Ontslaehten, - slechten, zw. ww. intr. Ontaarden.
Ontslaen st. ww. — I. Trans. A. Eene zaak. i)
Uitslaan, omplooien, b.v. vleugels. 2) wegslaan t los slaan; die sli»e o., de slip van zijn kleed uit ie
slaan (m. d. dat), zich met geweld aan-mandsh
iemands macht onttrekken. 3) stukslaan, uiteenruk ken. 4) openslaan, - maken, - steken, een pak, vat;
ook wijn o. 5) uitstallen, te koop bieden, waren. 6)
een beslag gelegd op een goed opheffen; het vrije
gebruik toelaten, van een gemeentegoed, eene kerk,
vrijmaken van een smet die er op kleeft. 7) te niet
doen, verijdelen. B. Een persoon. i) Verlossen, bevrijden. 2) ontheffen, ontslaan; iem. van eene panding. een borgtocht. 3) ontslaan, wegzenden. — II.
Wederk. Zich bevrijden of ontdoen (van iets, met
een gen.).

Ontslaken, zw. ww. tr. Loslaten, losmaken;
Ontslakin e ; uiting aan iets geven.
Ontslaninge, znw, vr. Ontheffing.
Ontslapen, zw. ww. intr. t) Inslapen, in slaap
vallen; ook van een geestelijke slaap. 2) in slaap
zijn, slapen.

Ontslappen, zw. ww. tr. Verslappen.
Ontslapen. Hetz. als ontslippen.
Ontslippen, zw. ww. intr. Ontslippen, ontsnappen.
Ontsliten, st. ww. tr. Een vonnis of besluit van

een stedelijken raad vernietigen.
Ontslopen, zw. ww. tr. Sloopen, omverhalen.
Ontslopen, zw• ww. intr. Ontsluipen.
O atslumeren, zw. ww. intr. In slaap vallen.
Ontslapen, st. ww. intr. Wegsluipen, ontvluchten; ontglippen, doorslippen; met een dat., ontsnappen aan.
Ontsloten, -sluyten, st. ww. -- I. Trans. i) Ontsluiten, openen; die hant o., aan iem. eene bevoegdheid geven. 2) in vrijheid stellen; bevrijden, verlossen; voor den dag halen. 3) beuren, innen. 4)
verklaren, ontvouwen. 5) iets dat besloten is ongedaan maken, op iets terugkomen; de slechte ge
iets wegnemen. -- II. Wederk. en Intr.-volgena

i) Zich openen, opengaan. 2) losgaan, van een
knoop.
Ontsinter, znw. vr. Portier.
Ontslutinge, znw. vr. Ontsluiting, opening.
Ontsmaken, zw. ww. intr. Tegenstaan.
Ontsmeken zw. ww. tr. i) Door vleierijen aftroggelen, iets, op zijne Zijde brengen, iemand (een
dienaar). 2) door vleien of smeeken iets trachten te
beletten.
Ontsneven, st. ww. intr. In het leven blijven.
Ontsniden, st. ww. tr. Door snijden losmaken.
Ontsoeten, zw. ww. tr• Verbitteren.
Ontsonden, zw. ww. tr. Van zonden reinigen.
Ontsonken, bnw. Aan het aardsche onttogen. ---

Ontsonkenheit.
Ontsotten, zw. ww. tr. Door zotternijen onttroggelen.

Ontspaden, zw. ww. intr. Te laat voor iem. worden; oor: iem. ontgaan.
Ontepanen, st. en zw. ww. tr. i) Verlokken, weg
verleiden. 2) verlokken, door-loken,mtr;
voorspiegelingen of beloften ergens toe brengen of
verleiden; van zijne bezinning berooven, aan zich
zelf ontvoeren, vooral met den duivel als ondw.;
onder zijne macht brengen. 3) iem. iets ontrooven
door eene geheimzinnige macht (van den duivel).
Ontsparen, zw. ww. intr. Ontloken zijn, in vollen
bloei staan.

Ontspannen, st. en zw. ww. — I. Trans. i) Los.
maken; uitspannen; ontgespen. 2) ontspannen. 3)
van zich zetten; met. veranderd voorw., zich ontdoen
van (eene zonde). -- II. Intr. Loslaten, uiteengaan;
ook: uiteengerukt worden.
Ontsparen, zw. ww. tr. i) Oversparen, opleggen.
2) uitsparen; ute sinen monde, sinen live o., zich
het noodigste ontzeggen.
Ontspaventerenn, zw. ww. tr. Afdreigen.
Ontsparen, - sftennen, -.pinnen. Hetz. als o n tspanen.
Ontspliten, st. ww. tr. Uitzuinigen, uitsparen;
ontwoekeren.
Ontspoen, zw. ww. tr. Van iets af brengen of
terughouden; ontsftoen, deeles.: a) onder zijne macht
gebracht. b) gescheiden; verwijderd.
Ontspreiden, zw. ww. — I. Trans. Uitspreiden,
ten toon spreiden. Ontspreidinge. — II. Wederk.
en Intr. Zich uitbreiden, zich ontplooien.
Ontspringen,
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sprengen, st. ww. intr. -- I. Met

een levend wezen als ondw. i) Wegspringen; ontsnappen; ergens ongedeerd afkomen; der dooi o.,
den dans (doodendans) ontspringen (16de eeuw). 2)
van iem. afvallen. 3) aan den band ontspringen, uit
den band springen, eene maat overschrijden; der
eren 0.; der archeit o., zijne eer, de ondeugd op zij
zetten. 4) (nut den slaeft) o., wakker worden; ontwaken, ook uit een staat van verdooving. — lI.
Met eene zaak als ondw. i) Wegspringen, b.v. ten
gevolge van een slag. 2) ontspringen; ontstaan. 3)
losspringen. 4) openspringen, opengaan. 5) ontluiken;
ontspruiten. 6) aanbreken, van den dag.
Ontspring, znw. m. Oorsprong.
Ontsprono, znw. m. Zonsopgang; het oosten.
Ontstadena zw. ww. tr. Van zijne plaats brengen, verdraaien, de oogen.
Ontstaen, - standen, st. ww. — I. Intr. r) Weer.
staan. 2) tegen iets stuiten, op iets afstuiten. 3; blij.
waar iets is; dat lieligke water ooi des blenden
oge ontstoet. 4) blijven steken, een einde nemen,
gestuit worden, van een brand b.v. 5) blijven bestaan, in wezen blijven, een bestaan vinden. 6) met
iets volstaan, er mede afkomen. 7) weerstandsvermogen hebben; het winnen in een strijd; ongedeerd
blijven;; bestand zijn tegen iets, het uithouden; als
znw., krachtsinspanning, weerstandsvermogen. 8) vrij.
gaan, vrijkomen; metten live o., er het leven afbrengen. 9) aan iets ontkomen; der wraken o., enes
slagen o. to) aan iem. ontgaan, hem niet ten deel
vallen. ii) aanbreken, beginnen, daar zijn, o.a. van

de jaargetijden, het jaar, dag en nacht; worden. -II. Trans. Doorstaan, te boven komen.
Ontstaken, zw. ww. tr. Ontsteken, ontgloeien.
Ontstarken, -sterken,. zw. ww. intr. Te zwaar
of te moeilijk voor iem. zijn.
Ontsteken, st. WW. — I. Trans. i) Verstoppen,
achterbaks houden. 2) ontduiken. 3) ontnemen, ontvreemden; iem. aan een ander ontrooven; iem. van
een ander af keerig maken of doen afvallen. 3) weg
wegduwen ; iet van hem (zich) o., iets van-stoen,
zich afzetten. 4) eene redeneering, weerleggen. 5)
opensteken, een vat; ook den win o. 6) ontsteken,
doen ontbranden ; aansteken ; in brand steken, verbranden. 7) doen gloeien, het gelaat. 8) doen ontgloeien of blaken, het gemoed; in liefde doen ontbranden. — IL Intr. i) Ontbranden, vlam vatten;
aangaan; alst ontsteken was, toen er brand was;
verbrand worden. 2) gloeien, verhitten. 3) ontgloeien,
in liefde ontbranden; in drift ontsteken. 4) ontsteken,
als ziekelijke aandoening; uitbreken, van besmettelijke ziekten ; ontstekenheit.
Ontsteker, znw. m. Brandstichter. -- Ontste,

kerse.
Ontstekinge, znw. vr. i) Ontvreemding, ont-

duiking; verduistering. 2) het ontsteken van vuur
en licht. 3) het ontgloeien of ontbranden in een
hartstocht. 4) ontsteking, als ziekelijke aandoening.
Ontstelen, t. ww. --I. Trans. i) Ontstelen,
aan iem. (me? den dat.). 2) ontduiken, eene betaling.
3) verbergen, aan iemands oog of macht onttrekken.
— II. Wederk. en Intr. Zich wegpakken, wegsluipen.
Ontstellen, - stillen, zw. ww. tr. i) Bederven,
beschadigen, eene zaak; bederven, het karakter;
ontsieren, misvormen, iem. 2) in de war maken, in
beroering brengen; van streek maken. 3) met van,
ontzetten, berooven. 4) ontzetten uit een ambt. -I I. Wederk. t) Misvormd of mismaakt worden, van
het gelaat. 2) ontroerd zijn, buiten zich zelf zijn;
hevige smart, lijden of verdriet hebben.
0lltsteltheit 2 znw. vr. Gestoordheid, gekrenktheid, van de werkingen van lichaam en geest.
Ontsterven , st. ww. intr. Door den dood verloren gaan; ook: aan iem. ontvallen, voor iem. verloren gaan (met een dat.).
Ontstichten, zw. ww. tr. Afbreken, sloopen. —

Ontstiohtinge.
Onteticken, -sties, bijw. Zie o n s t u c k e n.
Ontstoppen, zw. ww. tr. i) Iets dat verstopt is,

ook: een lichaamsdeel, open maken. 2) de stop ergens af nemen.
Ontstriden, st. ww. tr. 1) Enen iet o., iem. iets
uit het hoofd praten; iem. van een ander (eene
geliefde) afbrengen. 2) iet o., door verzet iets doen
mislukken. 3) enen (dat.) o., iem. tegenweer bieden.
Ontstriken, st. ww. — I. Trans. Afkapen, ontvreemden. — II. Intr. Aan iem. ontkomen of ont-

snappen.

Ontstrieken, -strecken, zw. ww. — I. Trans. Ontknoopen, losstrikken. — II. Intr. Los gaan.
Ontstrnken, zw. ww. tr. i) Uit den grond halen, een boom. 2) bederven; verderven; wederk.,
ontaarden. 3) een leen, in een anderen stam of
struik overbrengen.
OIItsugen , st. onttrekken, bloed.

ww. tr. Door zuigen aan iem.

Ontsuveren, zw. ww. tr. i) Onzuiver, onzindelijk , vuil maken; verontreinigen, ontheiligen. 2)
schenden, onteeren. 3) zedelijk verontreinigen.
Ontswaren, zw. ww. intr. Te zwaar of moeilijk
voor iemand zijn.
Ontswellen, -swillen, st. ww. intr. Slinken.
Ontswellen, zw. ww. tr. Doen slinken.
Ontswemmen, - swimmen, zw. ww. tr. Zwem mende ontkomen.
Ontsporen, st. ww. tr. i) Enen iet o., iem. onder Bede het recht op eene zaak betwisten. 2) onder
Bede loochenen, dat men iets heeft gedaan of tot
iets gehouden is.
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Ontsweren, st. ww. intr. Geen pijn meer doen;
niet meer zweren.
Ontswichten zw. ww. intr. Ontgaan ; voor iem.
ondoenlijk of onmogelijk zijn.
Qntswigen, st. ww. intr. Weigeren; enen enen
vrede ontseggen of oniswigen.
Ontswiken, st. ww. intr. In den steek laten.
Ontswimelen, zw. ww. intr. Slaperig worden.
— Ontswimelinge, slaperigheid.
Ontswin'en, st. ww. intr. i) Losgaan. 2) ontgaan, verdwijnen.
Onttalen, zw. ww. tr. Door het aanvoeren van
rechtsgronden: a) iem. bevrijden. b) zich iets toeeigenen.
Onttekenen, -teikenen, zw. ww. tr. z) Onkenbaar maken; wederk., zich vermommen; onttekent,
onkenbaar; vermomd; ook: verwrongen, vertrokken,
van het gelaat. 2) het waarteeken of zegel van iets
afnemen.
Outtellen, zw. ww. tr. In het tellen bedriegen.
Onttemperen, zw. ww. tr. De juiste verhouding
bederven, verstoren, het gemoed, onrustig maken;
onttemnert, niet in orde, onrustig, ontstemd. — Outtempertheit.
Onteerden, -treden, st. ww. intr. i) Weggaan,

wegloopen.
een dat.).

2)

ontsnappen of ontkomen aan (met

Ontternen, - tornen, zw. ww. tr. Lostornen.
Onttesen, zw. ww. tr. Rooven, plunderen.
Onttlen, st. ww. — I. Trans. i) Onttrekken, weg

2) ontvoeren. 3) met een dat., ontnemen;
-ruken.
zich zelf van iets berooven of bevrijden. 4) onttrekken, verbergen; met van, verre houden. 5) het niet
o., niet nalaten te. 6) afstellen,, te niet doen. -- II.
Wederk. i) Zich terugtrekken of verwijderen. 2)
zich onttrekken aan iets, met dat. of van. 3) zich
onthouden van. — III. Intr. Hetz. als wederk., i).
Onttingen. Zie o n t d i n g e n.
Onttissen, -kissen, - hessen, zw. ww. tr. Door
opstoken iemand aan een ander onttrekken. — Out-

tissinge.
Onttomen, zw. ww. tr. Ontbreidelen.
Onttornen. Hetz. als o n t t e r n e n; ook: vaneenscheuren.
Onttorsen, zw. ww. tr. Uitpakken.
Onttoveren, zw. ww. tr. De betoovering van
iets wegnemen.
Onttrecken, -trucken, - treken, zw. en st. ww. —

I. Trans. i) Ontrukken, uit de hand trekken. 2) onttrekken, verwijderen. 3) afbrengen of af keerig maken
van. 4) enen iet o., iem. iets onthouden waarop hij

aanspraak of waaraan hij behoefte heeft. 5) iem: van

iets berooven. — II. Intr. i) Zich losrukken. 2) iem.
verlaten (m. d. dat.). — Onttreckinge.
Onttroost, ontroost, bnw. Mismoedig, wanhopig;
in een toestand. van verslagenheid, van diepe smart
verkeerende.
Onttroosten, zw. ww. tr. — I. Trans. Ontmoedigen. — II. Wederk. Den moed verliezen.
Onttuderen, -tuyderen, zw. ww. tr. Onttuieren,
van tuier of staak losmaken, beesten.
Onttngen, zw. ww. tr. Door het afleggen van
getuigenis iem. zijn recht doen verliezen, of iem. iets
af handig maken.
Onttuuschen, zw. ww. tr. Door valsch spelen
afwinnen; bedrieglijk afhandig maken.
Ontucht, - tocht, znw. vr. Onbehoorlijkheid, ongemanierdheid; weerspannigheid; ook: een gewelddaad.
Ontuchtich, bnw. Bandeloos, gewelddadig.
Ontuten,,.- haten, zw. ww. — I. Trans. Iem. op
wettelijke wijze buiten het bezit van een goed.
— II. Wederk. Zich aan iets onttrekken; van iets
afstand doen. 2) zijne onschuld bewijzen, zich zuiveren met een eed (oostmnl.).
Ontraen, ontfaen, st. ww. — I. Trans. A. Met
den acc. der zaak. i) Opvangen; onderscheppen. 2)
in ontvangst nemen, ter harte nemen. 3) ontvangen,
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tot zich nemen. 4) ontvangen, als loon, geschenk
enz. ; laf, leven o., het aanzijn ontvangen. 5) ontvangen, aannemen, zich bereid verklaren iets te doen
of te aanvaarden. 6) verduren, lijden, ondergaan. 7)
nemen; begin o. 8) ontvangen, van de bevruchting;
ook als znw. — B. Met den acc. v. d. pers. i) Op.
vangen; den pas afsnijden; met van, onderscheppen.
2) bij zich ontvangen, tot zich nemen; als vrouw
ontvangen; God(e) o., Gods geest in zich opnemen,
één worden met God. 3) vijandelijk ontvangen, aan
toelaten. 5) aannemen, in eene zekere hoe--valen.4)
danigheid. 6) in genade aannemen. — II. Intr. Aan
-vange,
beginnen.
Ontvallene fallen, st. ww. intr. i) Nedervallen,
m. den dat., ontvallen ; rechts, recht o., van zijn
recht afzien. 2) voor iem. verloren gaan. 3) van iem.
afvallen. 4) te kort komen in iets. 5) zich onderwerpen. — Ontvallinge.

Ontvangeltjc, -vankeljc, -fankelj/c, -fenkeIjc,

bnw. — I. Pass. i) Geschikt om in een gezelschap
aangenomen of toegelaten te worden. 2) ontvankelijk,
in rechte. 3) aannemelijk, aangenaam, welgevallig.
— II. Act. i) Ontvankelijk, vatbaar. 2) bevattelijk,
verstandig. — Ontvangeljjcheit.
.Ontvangelike, bij w. i) Op eene vriendelijke
wijze. 2) met ingenomenheid, in eene aangename
stemming.
Ontvangenisse, znw. vr. en o. i) Het ontvangen van iets; vergaarbak. 2) het nuttigen of ge
iets. 3) leenverheffing. 4) ontvangst;-bruikenva
inhuldiging, inwijding. 5) aanneming, in eene zekere
hoedanigheid; het vrijwillig aanvaarden van iets; o.
menscheliker naturen (door Christus). 6) ontvangenis,
bevruchting. -- Ontvanginge.
Ontvanger, -fanger, znw. m. i) Hij die iets
ontvangt, ook: aanneemt. 2) ontvanger; rentmeester.
3) hij die iem. bij. zich ontvangt, zijne belangen
behartigt; van God, verlosser, ontfermer. — Outvangerie, -vangerschap ; ook: de toestand van
leenhouder.
Ontvanc, -fanc, znw. m. en o. z) Feestelijke
ontvangst. 2) ontvangst, ontvangsten. 3) het ontvangen of aannemen van iem. in eene zekere hoedanigheid. 4) bevruchting.
Ontvancbaer, -fancbaer, bnw. i) Ontvankelijk.
2) vatbaar. — Ontvancbaerheit.
Ontvaren, -faren, st. ww. intr. — I. Met een
levend wezen als ondw. i) Weggaan, zich (snel,
onverwachts) verwijderen, uit iemands gezicht ver wijderen ; als znw., aftocht. 2) zich onttrekken aan
iemands bereik of macht, ontvluchten. 3) wegvaren.
-- II. Met eene zaak als ondw. Ontgaan.
Ontfarm, faernz, znw. m. en o. i) Ontferming.
2) iets dat medelijden, ook: weerzin wekt, gruwel.
3) groote smart, duldeloos wee; o. driven, rouwmisbaar bedrijven; ook ontfarme, znw. vr.
Ontfarmachtich, bnw. Barmhartig. — Ont-

farmachticheit.
Ontfarmelijc, bnw. i) Barmhartig. 2) beklagenswaardig. — Qntfarmelike.
Ontfarmen, -faermen, -fermen, zw. ww. onpers.,

intr., wederk. en tr. — I. Onpers. Medelijden hebben ; ook: afschuw hebben, gruwen van. — II. Intr.
en Wederk. (zeldzaam). Hetzelfde. — III. Trans. i)
Roeren, treffen. 2) beklagen. 3) belang inboezemen;
met veranderd ondw., iets voor iets voelen, belang in
iets stellen Ontfarmenisse, -mer -hertel c,

-like, -hertich, -herticheit, -tichllke, ont%rmich -fermicheit, ook: iets dat medelijden opwekt.
Ontvarnwen, -farwen, -ferwen, zw. ww. -- I.

Trans. Van kleur berooven, doen verkleuren. — II.
Intr. Verkleuren; verschieten; verbleeken; ontvaruwet, - vervet, bleek, vaal. — Qntvaruwinge.
Ontrechten, fechten, st. ww. intr. i) Ontsnappen, ontkomen. 2) zich ontworstelen aan. 3) aan
iem. niet ten deel vallen, ontgaan. 4) aan iem. niet
gelukken, mislukken; met veranderd ondw., te kort
schieten in iets, iets niet kunnen doen.
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Ontveiligen, zw. Ww. tr. Onveilig maken.

0ntveisen, -*ve:nsen, - *eensen, zw. ww. tr.

Ontveinzen.
Ontfengen, -fenken, zw. ww. (vooral oostmal.).
— I. Trans. i) Aansteken, doen ontgloeien of ontbranden. 2) ontfonken. — II. Intr. i) Ontbranden,
in brand vliegen. 2) in geestdrift ontgloeien. — Ontfenger, -fengfnge, -fengsel, wierook.

Ontverdigen, -veerdsgcn, zw. ww. tr. (oostmal.).

Ontvreemden.

Ontverren, -ferren, -(arren, zw. ww. — I. Trans.

i) Iets verwijderen, ergens vandaan nemen; met den
dat., aan iem. onttrekken. 2) van zich zetten. 3) vervreemden: 4) wegnemen, ontvreemden; ontduiken.
4) enen in of met ere dinc o., iem. in of met iets
benadeelen. — II. Intr. i) Zich verwijderen; zich
berooven van iets. 2) met den dat., aan iem. niet
ten deel vallen.
Ontversen, zw. ww. tr. (vlaamsch). Ontvreemden.
Ontversten, zw. ww. tr. Enen iet o., iets ten
nadeele van iem. uitstellen.

Ontvesselnen, zw. ww. tr. Loswikkelen, ont-

zwachtelen.
Ontvesten, -fésten, zw. ww. — I. Trans. Losmaken. z) verzwakken. 3) aan het twijfelen of wankelen brengen; ontvest, in twijfel of onzekerheid.
— II. Intr. i) Losgaan. 2) voor iem. onbereikbaar
zijn.

Ontflertsen,

-fiersen,

zw. ww. tr. Ontvreemden.

Ontflgureren, -eeren, zw. ww. tr. i) Van ge -

daante veranderen. 2) mismaken, onkenbaar maken.
Ontvinden, -finden, st. ww. tr. i) Door een

vonnis ontnemen. 2) door listen of streken aftroggelen. 3) aan iem. hulp of genegenheid weigeren.
Ontvisiert, bnw. Met ontbloot aangezicht.
Ontvlammen, -Hammen, zw. ww. intr. en tr.
Ontvlammen, ontgloeien.

Ontvlechten, -fleclhten, st.

en zw. ww. tr. i)

Iets dat gevlochten is losmaken, uithalen, ontknoopen;
iem. uit een moeilijken toestand bevrijden; ontwarren, Ontvleehting0 . 2) ontplooien, aan den dag
leggen.

Ontvleesehen, zw. ww. tr. Het vleesch wegne-

men, door verwonding of bij operatie.

OntVleeuWen, -fdeuwen, zw. ww. tr. Door vleien
of streelen lokken, tot zich trekken.

Ontvliegen, st. ww. intr. Wegvliegen, ontsnappen, ontglippen aan iemands mond.
Ontvlien, ;(lien, st. ww. tr. Ontvlieden, ontsnappen. — Ontvlieinge.
Ontvlieteu, st. ww. intr. Ontvloeien; ontsnap.
pen, ontgaan, van eene zaak; met den dat. (ook gen.)
van een wederk. vnw., aan zich zelf ontvloeien, zich
met een ander wezen één gevoelen. — Ontvloten,

-heit (myst.).
Ontvluchten, zw. ww. — I. Trans. In veilig-

heid brengen.

— II. Intr. Ontvluchten; Ontvluch -

tich, voortvluchtig.
Ontvoeden, zw. ww. tr. Verteren, wegteren.
Ontvoe g dn, foegen, -vougen, -vuegen, zw. ww.
tr. — I. Met den acc. der zaak. i) Ontbinden,
scheiden, uit het verband rukken. 2) in de war maken. 3) bederven, in een treurigen toestand brengen.
— II. Met den acc. van den pers. i) Scheiden. 2)
op een dwaalspoor brengen; te gronde richten;
ontvoecht, in een slechten toestand verkeerende. 3)
zedelijk bederven; ontvoecht, verdorven. — Ontvoeginge.
Ontvoeren, -vueren, fueren, zw. ww. tr. t)

Wegbrengen, wegdragen; sin leven o., zijn lijf
bergen; wegleiden, wegvoeren; ontvoeren, schaken,
Ontvoerer, ige. 2) met den dat., iem. iets of
iemand ontvoeren of onttrekken; enen ene sake o.,
maken dat zijn eisch (in rechte) niet opgaat. 3)
-

ontduiken.

Ontvoeten, zw. ww. tr. De voeten afhouwen.
Ontvogeden, -voochden, zw. ww. tr. Uit de
macht van een voogd ontslaan. — Ontvooehdinge.

ONTWEDDEN.
Ontvonken, -funken, zw. ww. — I. Trans. i)
Ontsteken, doen ontbranden. 2) ontvlammen, ont-

gloeien, ontvonken; ontsteken in een onzuiveren gloed.
3) ontsteken, door eene ziektestof. — II. Intr. z
Ontvlammen, ontbranden. 2) ontgloeien. — Out?

vonkinge.
Ontvorderen, zw. ww. tr. Benadeelen.

0ntvornten, -Jot-men, zw. ww. tr. Van zijn vorm

of oorspronkelijke gedaante berooven.

Ontvorsten. Zie ontversten.
Ontfortsen, -forsen, -forceren, zw. ww. tr. Ont-

weldigen.

Ontvouden, -vouwen, (- volden, - valden, oostmnL),
zw. ww. tr. t) Ontvouwen, ontplooien. 2) los maken,
ontbinden, een verbond; te niet doen, dooden, een
hartstocht. 3) ontvouwen, uitleggen. 4) invouwen,
inwikkelen. — Ontvoudinge.

Ontrreden, freden, zw. ww. tr. Iem. van zijn
gemoedsvrede berooven; ontvredet, ontvreet, ontrust^
ontevreden, verstoord.
Ontvremden, - vreemden, zw. ww. — I. Trans.

i) Van zich afzetten, verre van zich houden; ver vreemden; van zich vervreemden. 2) ontvreemden,
aan den rechthebbende onttrekken; iem. onttrekken,
aan het gerecht. 3) scheiden van iets anders, iets.
4) iem. van iets ontzetten of berooven. — II. Wederk.
i) Zich verwijderen, zich elders heen begeven. 2)
zich vervreemden van, zich verre houden van; ontvremdet, vreemd aan iets. — III. Intr. Van iem.

vandaan gaan.

Ontvriën, -friën, - vriden, zw. ww. tr. t) Van

de vrijheid berooven; iemands wil aan banden leggen. 2) schenden, eene vrijheid; een smet op iets
werpen. 3) ontzetten of berooven van de vrijheden
eener stad of van een maatschappelijken stand; iem.
uit zijne waardigheid ontzetten. 4) ontrooven; enen
iet o., iem. iets wederrechtelijk ontnemen. 5) iets
verbeurd verklaren. — II. Wederk. i) Zich berooven,
ook: van de rechten en voorrechten van een vrije,
van de rechten van een stadsburger, enz.

O ntvriën, zw. ww. tr. Ontvrijen, enen een waf o.
Ontvriesen, st. ww. intr. Ontdooien.

Ontvroeden, zw. ww. tr. Iem. wijs maken dat

is zooals hij denkt.
O Qtvromen, zw. ww. De vruchten van iets plukken of innen.
Ontvromen, zw. ww. wederk. Den moed verliezen, vreezen.
Ontvruchten, fruehten, -vrochten, zw. ww.
wederk. en intr. Bang zijn, vreezen; als trans., bang
iets niet

zijn voor.

Ontvallen, zw. ww. tr. Ledigen.

Ontwachten, zw. ww. tr. Afwachten, te gemoet

gaan

(gron.).

Ontwaden, st. ww. intr. Ontsnappen.

Ontwaeyen, zw. ww. intr. Wegwaaien; met een
iem. verloren gaan.

dat., voor

Ontwaersen, zw. ww. tr. (vlaamsch). Ontzetten

van.

Ontwaken, st. en zw. ww. — I. Intr. Ontwaken, wakker worden; bijkomen, uit eene flauwte,
eene bezwijming enz. — II. Trans. Wakker maken;
wekken, in het leven roepen.
Ontwaken, bij w. Zie on wake.

Ontwanderen, zw. ww. intr. Zich verwijderen.
Ontwapenen, - wapen, zw. ww. tr. Ontwapenen;
ontwa,kent, ongewapend.
Ontware, znw. vr. Het stellen uit het bezit, van
een pand.
Ontwaren, - weren, zw. ww. tr. t) Van het ge-

not of gebruik van iets ontzetten of berooven. 2)
opzeggen, een pand. 3) een Boet o., het bezit van
een vast goed aan iem. ontnemen. — Outwaringe.
Ontwassen, .zw. ww. intr. i) Ontgroeien; te
groot voor iets zijn
;
iets verheven zijn. 2) af-

nemen.

Ontwedden, zw. ww. intr. Een pand lossen, zich

kwijten van iets.

ONTWEE.
ONVERBEIDENTHEIT.

OntWee, ontwie, bijw. i) Vaneen, in tweeën, door
midden; o. barsten, bi/en, breken, backen, houwen,
cloven, scheiden, schoren enz. ; open, o. barsten, breken. 2) aan stuk; o. gaen, schoren. 3) aan gruis, fijn.
*OntWeesehap, onteeschab, znw. vr. Tweedracht,
verdeeldheid.

Ontwegen, st. ww. tr. Door valsch wegen out.
stelen ; te kort doen in het gewicht.

Ontwegen, zw. ww. -- I. Trans. i) Van den

(rechten) weg afbrengen. 2) verre of op een afstand
houden.; verwijderen; o. te, wegbrengen naar, overleveren aan. 3) doén omkomen, in het verderf storten. -- H. Wederk. i) Den verkeerden weg opgaan.
2) zich verwijderen of vervreemden van. 3) afwijken
of verschillen van. — III. Intr. Hetz. als Wederk., r)
en 2); ook: slecht wegkomen, ten verderve gaan.
Ontweget, -weecht, bnw. i) Het spoor bijster,
van den weg af; op een dwaalspoor, in eene dwaling verkeerende; in het onzekere. 2) verre van (met
van). 3) verdwaasd, van zijn verstand beroofd. 4)
ontdaan, ontsteld.
Ontweget, bnw. Waar geen weg is.
Ontweginge, znw. vr. Het maken van om

-wegn.

Ontweigeren, zw. ww. tr. Iem. afwijzen; in

rechte, niet ontvankelijk verklaren.

Ontwecken, zw. ww. — I. Trans. i) Wakker
maken. 2) opwekken; bezielen ; opwinden. — II. Intr.
i) Ontwaken. 2) opgewekt worden, met geestdrift
bezield worden.
Ontwelden, zw. ww. tr. i) Wederrechtelijk ontnemen of achterhouden. 2) zich meester maken van.

Ontweldigen, zw. ww. — I. Trans. t) Hetz.

als Wederk., t). 2) iem. zijne kracht of macht doen
gevoelen, hem dwingen. — II. Intr. Iemands kracht
of geweld ontwijken; van een dier, losbreken.
Ontwenden, zw. ww. — I. Trans. i) Van zich
afhouden; met veranderd ondw., zich niet storen
aan (een raad). 2) iets van iem. afwenden. 3) ontnemen, ontrooven. — II. Intr. i) Den verkeerden weg
opgaan, afdwalen. 2) ontgaan, ontsnappen; aan
iemands hand ontglippen.
Ontwenen. Hetz. als ontwennen.

Ontwenken, -winken, zw. ww. — I. Intr. i)

Ontwijken. 2) ontkomen, ontsnappen; ontwinket, verborgen. — 11. Trans. Door wenken of gebaren tot
zich lokken of van een ander aftroonen.

Ontwennen, - winnen, zw. ww. -- I. Trans. Af-

wennen, afleeren (iem. iets). -- II. Wederk. en Intr.
Iets afleeren, afwennen.
Ontwenschen, zW. ww. tr. Iem. iets niet gunnen.
Ontwerden, st. ww. intr. i) Te niet gaan, ophouden te bestaan. 2) met een gen., iets afsterven,
afstand van iets doen. -- Ontwerdinge.

Ontwerden, - weerden, - waerden, zw. ww. tr.

Beneden zich -achten, laag neerzien op iem.; ge ringschatten, iets.
Ontwerden, - weerden, zw. ww. tr. Ontzetten uit
een ambt of waardigheid.
Ontweren, zw. ww. tr. Verweren, verdedigen.
Ontwerken, zw. onr. ww. — I. Trans. Loswerken, losmaken, uitdoen; iem. van iem. aftrekken. —
II. Wederk. Zich onttrekken aan een plicht.
Ontwerp, znw. o. Ontwerp, losse schets.
Ontwerpen, st. en zw. ww. -- I. Trans. i) Wegwerpen, van zich werpen; afstand van iets doen;
zonder obj., een miskraam hebben. 2) opwerpen,
heen en weer werpen; die scouderen o., omwerpen,
omkeeren, hooi op het land. 3) door elkaar werpen;
ontwGorhen, verkeerd gezet, van een gebroken lichaamsdeel. 4) omverwerpen, verkeeren; uitroeien; in de
war brengen; ontwor.pen, uit zijn humeur, ontstemd.
5) teekenen, schetsen. 6) ontwerpen; een denkbeeld,
vormen, maken. -- II. Intr. Zich beginnen te be-

wegen, van bewusteloozen en schijndooden.
OntWerren, zw. en st. ww. tr. i) Ontwarren;
in orde maken. 2) verduidelijken.
OntwerTen, -warven, zw. ww. tr. Ontwrichten.
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OntWesenen, zw. ww. tr.; ontwesent werden,
van aard of wezen veranderen.
Ontweten, st. onr. ww. tr. Niet weten.
OntWettigen, zw. ww. — I. Trans. Buiten de
wet stellen. -- II. Wederk. De grenzen eener wettelijke bevoegdheid overschrijden.
OntWeven, st. ww. tr. Uithalen wat geweven is.
Ontwaren, welven, zw. ww. tr. Hetz. als
ontwenken, tr.
OntWielen, zw. ww. tr. Ontsluieren, eene non.
OntWiën, zw. ww. tr. Ontwijden, ontheiligen;
dat recht o., het bezoedelen.
Ontwilo, znw. m. Toevlucht.
OntW Ste. Zie ontwisen.
Ontwiken, st ww. intr. i) Wijken, de wijk nemen, met een dat., van iemand vandaan gaan. 2)
ontwijken, iemand; een verzoek. 3) ontkomen, ontvluchten 4) vermijden.
Ontwlllen, onr. ww. intr. Niet willen.
OntWimpelen, zw. ww. tr. Aan den dag leggen,
vertoonen.
Ontwinden, st. ww. -- I. Trans. i) Ontwinden.
2) loswikkelen, ontvouwen ; losmaken, iets dat opgerold is, ontplooien. — II. Wederk. i) Zich ontkleeden; ontwonden, onbedekt, bloot. 2) zich losmaken
van iets; ontwonden, ongebonden, teugelloos. 3) zich
onttrekken aan iets. -- III. Intr. i) Zich losmaken van
iemands gezag, van iem. afvallen, 2) uitschieten,
van een wapen.
.,Ontwinnen, st. ww. tr. i) Enen iet o., iemand
zijn recht op iets doen verliezen; 'pass., door een
vonnis verklaard worden niet aan iem. te behooren.
2) enen (dat.) enen (acc.) o., iem. een ondergeschikte
-'

:

afhuren.

Ontwisch, znw. m. Ontsnapping.
Ontwisen, zw. ww. tr. i) Verstooten, niet ontvankelijk verklaren. 2) veroordeelen. 3) iet o., bij
vonnis ontzeggen; verbeurd verklaren. 4) bij vonnis
vrijspreken of (met van) bevrijden.
Ontwisen, zw. ww. tr. Van het verstand berooven. — OntWiset wist, onwijs, dwaas, dol. —
d.
OntWij sta, dwaashei
Ontwissehen, - wischen, zw. ww. intr. Ontsnappen.
Ontwivelaehtieh, - twifel -, bnw. Ontwijfelbaar,
ook ontuwivelijc. -- Ontwivelike.
Ontwonen; íw. ww. tr. Afwennen.
Ontworpen. Hetz. als ontwerpen.
Ontworstelen, zw. ww. wederk. en intr. Zich
losrukken (van iem., met een dat.).
Ontwortelen - wertelen, zw. ww. tr. Ontwortelen.
Ontwraken. Hetz. als o n t w a k e n.
Ontwrastelen. Hetz. als ontworstelen.
Ontwringen,st. ww. -- I. Trans. Ontwringen,
geweld aan iem.
em. ontnemen. — II. Wederk. en
Intr. Zich loswringen, zich ontworstelen.
Onunste, -ich. Zie o n o n s t e, -i c h.
Onutedoen(de)ljje, bnw. Onverderfelijk.
Onutepnttelipc, Onutescheppeljc, bnw. On-

uitputtelijk.

Onutespreheljje, bnw. Onuitsprekelijk.
Onvaerdich , -verdich, bnw. Zwak, gebrekkig.

-- Onvaerdicheit.

Onvaerl#jc, -verljc, bnw. Onbegaanbaar.. — On-

vaetlilcheat.

Onvallich. Hetz. als o n g e v a l l i c h.
Onvaste, -vast, bnw. i) Slap, zwak, wankel. 2)
onstandvastig. -- Onvastichelt.
Onveilich, velich, 'bnw. Onveilig; o.
lives.

— Onveilicheit.

Onventeljje, bnw. Ondeugdelijk.
Onveraehtert , -echtert, bnw. Onbenadeeld.

Onveranderl jc, -ljjcheit.

Onverandersaet, bnw. Onveranderd; ook onverandert.
Onverantwort, bnw. Onbeantwoord.
Onverbeeldet, -beelt, bnw. Niet met zinnelijke
voorstellingen vervuld. — Onverbeeltheit, -like.

OnTerbeidentheit, znw.

vr. Ongeduld.
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ONVERBERNT.

Onverbernt, -barnt, bnw. Niet verbrand.
Onverbesicht, bnw . Onverbruikt.
Onverbeten bnw. Ongedeerd.
Onverbidde i' o bnw. Onvermurwbaar.
0nverbl
ua8c e "c ,bnw. Onuitdoofbaar;,; ook
onverblusschen.

Onverboden, bnw . Geoorloofd.
Onverbolgen, bnw. In eene kalme gemoeds.

stemming.

Onverbol en, bijw. Geweldig.
Onverbon deII bnw. i) Niet verbonden, van een

gewonde. 2) niet tot iets gehouden of verplicht. 3)
van zaken, niet onder het eene of andere verband
liggende. 4) van woorden, eerroovend.
Onverboort .2 - beurt, bnw. i) Straffeloos. 2) deelw.
bnw., zonder zijn recht op iets te verliezen.
Onverborgen, deelw. bnw. i) Pass. Openbaar,
zóó dat ieder iets zien kan; ook: bekend; hels Gode
o. 2) act., zonder iets te verbergen, onverholen. —

Onverborgenlike.

Onverbrekelljc, -breckelijc, bnw. i) Onschendbaar, vast, van verbintenissen. 2) veerkrachtig, onvermoeid; ook onverbrokeljc. -- Onverbrokelike,
Onverbroken, -brokich.

Onverbroo et,deelw . bnw. Zonder in iets te misdoen.
Onverdacht, bnw . 1) Argeloos. 2) onnadenkend;
ook onverdachtzch.

Onverdaehtelike, bijw. Ongemerkt.

Onverdaen, bnw. i) Niet uit den weg geruimd,
nog in leven. 2) onaangeroerd gelaten, van goederen.

Onverdeellije, bnw . Een en ondeelbaar.

Onverdeelt, bnw . Onverdeeld.

Onverdect, bnw. i) Onbedekt. 2) onomwonden.
Onverdenkelc, bnw . i) Ondenkbaar; als bijw.,
boven mate. 2) onheuglijk.
Onverderft, bnw. In een goeden staat zijnde,
onverzwakt, van zaken; in het bezit van eer en
goeden naam, van personen; ook onverdorven.
Onverdervelije, -derfelijc, bnw. i) Niet aan
bederf onderhevig. 2) in een goeden staat zijnde.
Onverdienl c, bnw. Onverplicht, vrij, van gaven.
Onverdienlike bnw. Onverdiend, onschuldig.
. i) Onverdiend. 2) onbeloond,
Onverdient, bnw
onvergolden. 3) onverdienstelijk. 4) deelw. bnw. act.,
zonder iets (goeds of kwaads) verdiend te hebben.

Onverdiente, -diende (oostmnl.), znw. vr. Het

iets niet verdiend hebben, onschuld..
Onverdoemt, bnw. Niet veroordeeld.
Onverdorreltjc, bnw. Onverwelkelijk. — OII-

verdorret.

Onverdraeh, znw. o. • i) Ongeduld ; iets in onverdrage nemen, iets niet kunnen uitstaan. 2) ondraaglijke smart, - duldeloos leed.
Onverdrachljje, -draechljc, bnw . i) Pass . Ondraaglijk, onuitstaanbaar; hevig, geweldig. 2) voor
den mensch te verheven, te majestueus. 3) onaangenaam. 4) act., ongeduldig, ontevreden. 5) onverdraagzaam . — Onverdrachlij cheit, -like.
Onverdrachtich, -drechtich, bnw. en bijw. In
onmin of oneenigheid.
Onverdreven 1 bnw. Rustig ergens wonende.
Onverdrieteljc, bnw. Aangenaam aandoend,
genoeglijk.
Onverdrietelike, bijw. Onverdroten, ook onverdroten.
Onverdruet, bnw. Vrij in zijne bewegingen, vrij
van verdrukking.
Onverdnlde, znw. vr. z) Onlijdzaamheid. 2)
wanhoop.
Onverdulde, bnw. Ongeduldig onder leed, wan*

hopig. — Onverduldeljjc, - like.

Onverdnldieh, . z nw. vr. i) Niet bestand tegen
leed, niet gelaten. 2) buiten zich zelf, zich zelf niet
meester; wanhopig. 3) ongeduldig. — Onverdul dicheit, -like, Onverdult.
Onverduwel e, -douweljc, bnw. Onverteerbaar.
— Onverdnwe cheat 0nv
erduwet, icheit,
-inge.

ON VERLOREN.
Onverduwetbnw. Onverdrukt.

Onverervet, bnw. Niet in het bezit eener erfenis.
Onvergangelijc -gancljc, bnw. i) Onvergankelijk. 2) onuitwischbaar. -- Onvergangelicheit,
lijve.
Onvergetel, bnw. Onvergetelijk.
Onvergeten, bnw. z) In de herinnering bewaard.
2) deelw. bnw. act., zonder iets te vergeten, iets
-

..

zeker wetende, zonder twijfel.

Onverg evelijc, bnw. z) Pass. Onvergeeflijk. 2)
act., haatdragend. — Ouvergevelijcheit.
Onvergeves, -geefs, ook tonvergeves, bijw. i)
Zonder vrucht, zonder uitwerking. z) zonder reden.

3) voor niet, zonder iets te betalen.
Onvergiffelij c. Hetz. als o n v e r g e v e 1 ij c.
Onvergonnon, -vergunnen, bnw. Ongegund.
Onvergouden, -gulden, bnw. z) Onbetaald. 2)
onveergolden: a) onbeloond. b) ongewroken, onge-

Onver det,
Onver
loren.

-vergalt, bnw. Niet verguld.
-hal: ,
c bnw. Onherstelbaar,
ll^c>>
telbaar, ver -

Onverhaven , -verheven, bnw. i) Nederig. 2)
naar het aardscha gericht, zich boven het aardsche
verheffende. 3) niet gerezen, ongezuurd. 4) niet op.
geblazen of hoogmoedig. 3) niet in eene tombe of
bij het altaar bij gezet. — Onverhavenheit .
Onverhoede , -verhoet, -ver/met, bnw. Onvoorzien(s), onverwacht(s); ook onverhoets.
Onverhoedieh, bnw. Onvoorzichtig, onbedacht -

zaam.

Onverholen, bnw. i) Openbaar, bekend; duide.
lijk. 2) deelw. bnw. act, zonder iets te verbergen;
onbewimpeld, onverholen. 3) openlijk, in het openbaar. 4) zonder twijfel.
Onverhoocht, . -lioget, -heucht, bnw. Verdriet
hebbende, smart lidende.
,

Onverhoopt, bnw. Onverwacht.

Onverhoort, bnw. Onverhoord.
Onverhorich, bnw . Weerspannig . — Onverho richeit.
Onverhnnrt, -verhuert, bnw. Niet verhuurd.
Onverjaret, -jaert, bnw. i) Onmondig. 2) on-

verjaard.

Onverkeerlike, bijw . Onherroepelijk.
Onverkeert , bnw Onveranderd.
.

Onverel aert, bnw. Niet verhelderd of verlicht.
Onverelaget,, deelw. bnw. t) Zonder dat er eene
aanklacht tegen tem. wordt ingebracht. 2) act., zonder dat men eene actie instelt.
Onvereocht, -vercoft, bnw. i) Onverkocht; onvervreemd. 2) deelw. bnw. act., zonder iets verkocht
te hebben.
Onvereoevert, deelw. bnw. Niet vooruitgaande
in iets (met van).
Onvercort, bnw. Onverkort, onverminderd.
Onvercrigel jjc, bnw. Niet in handen te krijgen.
Onverladen, bnw. Niet belast of beladen.
Onverlaemt bnw. Ongekwetst, ongedeerd.
.
Vuilnis, vuiligheid.
Onverlaet, znw

Onverlangel e gy bnw. Verrukkelijk.

Onverlatel#e bnw. i) Onvergeeflijk; zonder
pardon. 2) onafzetbaar.
Onverlaten, bnw. Snood, verdorven; ook onverlaticlh (oostmnl.). — Onverlaticheit .
Onverleemt. Hetz. als o n v e r 1 a e m t.

Onverleent , bnw. Vrij, niemands leenman zijnde.

Onverlessehelje, bnw. Onuitputtelijk.

Onverlet , bnw. i) Schadeloos. 2) ongedeerd, zon.
der letsel. 3) onverlet, zonder uitstel. — Onverlet -

heit.
Onverlicht, bnw. Niet verlicht door geestelijk
of hemelsch licht.

Onverljt, bnw. i) Niet geuit, onuitgesproken.2)
niet bekend of beleden.
Onverloost, bnw. Onverlost, niet van de helsche
straf bevrijd, verloren; als znw., verlorene.
Onverloren, bnw . Behouden.

ONVERTALLIJC.

ONVERLOV1 T.
OIIYerlovet, verlooft, bnw. i) Geoorloofd. 2)
zich niet tot iemands dienst verbonden hebbende, vrij.
-

Onvermnent, bnw . i) Niet gewaarschuwd, niet
aan iets herinnerd, van personen; van zelf, zonder
voorafgaande aanmaning. 2) onvermeld gelaten, vergeten.
Onvermaert, bnw. Onbekend, ook: aan of bij
iemand (met den dat.). — Onvermaertheit.
Onvermeden, deelw. bnw. i) Zonder te dralen,
zonder verzuim ;onverwijld, weldra. 2) zonder zich
te pparen, moedig, onverschrokken. 3) zonder iemand
te ontzien; ook onvermiji.

Onvermenget, -vcrringet, -vermenci, bnw. I)
op zich zelf

Onvermengd, zuiver. 2) zelfstandig,
staande. — Onvermen etheit.

Onvermenichfoudie t, bnw. Onverdeeld, één.
Onvermeten, bnw. Ongemeten, zonder dat iets

gemeten wordt of is, van zout.
Onvermiddelt, bnw. Vrij van hetgeen
king van God op het gemoed belemmert.

de wer-

Onvermidelijo, bnw. Waaraan men niet ontko-

men kan.

Onvermijt. Zie o n v e r m e d e n.

Onvermindert, bnw . i) Onverminderd, onver
kleind; ook: behoudens. 2) onverflauwd.
Onvermoedelije, bnw. t) Niet met het verstand
-

OnversChriet, bnw.

Zonder schrik
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of vrees.

Onverschuldet , bnw. Onverdiend, onschuldig;
ook onversckuldicht.
Onverseert, bnw. Ongedeerd.
Onverseget, -saget, -seecht, -seit, deelw. bnw.
i) Zonder dat aan iemand iets geweigerd wordt.2)
zonder dat door iem. op iets aanmerkingen kunnen
worden gemaakt ; zonder bezwaren van den kant
van ; o. van &n erfgenamen ; onbesproken ; ongeschonden.
Onverse gelike, bijw. Onbeschrijfelijk.
Onversekert bnw . Onveilig. — Onversekert-

heit.

Onverselschapt, bnw. Niet vergezeld, alleen.
Onversichtich, bnw. i) Onvoorzichtig. 2) on-

voorzien.

Onversien, bnw. — I. Van versien. i) Aan zijn
lot overgelaten, onverzorgd, ongetroost. 2) onvoorzien, onverwacht. — II. Van hem versien. i) Niet
van het noodige voorzien (met van). 2) onvoorbereid, niet in staat van tegenweer. 3) onberaden,
ondoordacht. — Onversienheit.
Onversien, bijw. Onverwachts.
,

Onversien^ch,

bnw . Onverwacht, ook onversienlije, onversienljcs, onversiens.

te omvatten. 2) onvoorzien, onverwacht; ook oneer.

Onversienieheit, znw. vr. Ondoordachtheid;
misdadige roekeloosheid of zorgeloosheid; ook on-

moedet.

versienljcheit.

Onvermoedens, bijw . Onverwachts, plotseling.
Onvermoedst, bnw. Onvermoeid; ook: onver-

moeyei, -vermoyet, -vermoeit.

Onvermogelj)c, bnw. Onmogelijk.

Onvermogehcheit, znw. vr. Onmacht.

Onvermogen, bnw. i) Krachteloos, zwak; ook

onvermogen&. — Onvermogentheit.
Onvermogenheit, znw. vr. Weerzin, afkeer.

Onvernemeltic, bnw. Onbegrijpelijk.

Onvernemen e , bijw. Boven alle beschrijving.
Onvernoeeht , bnw. i) Niet voldaan of tevreden

gesteld; onbetaald, niet voldaan, van zaken. 2) onvergenoegd, ontevreden.
Onvernoemt, bnw. Niet met name genoemd.

Onvernomen bnw. i) Onvermeld. 2) onopgemerkt.

Onverordeeli , bnw. Niet veroordeeld.
Onverpayselij e, bnw. Onverzoenlijk.

Onverplo g en, deelw.; o. schout, niet in rechte
Onverporret, bnw . Onbeweeglijk.
Onverre, bijw . i) Niet ver af. 2) een klein eind ver.
Onverreeht , - verricht, bnw. Niet in rechte be-

erkende schuld.

slist of beslecht.
Onverroerljc, bnw. Onwrikbaar.

OnverrotteltJc, bnw. Onvergankelijk.

Onveraadeljja, -lijcheit, -like, -sadet, -sadich.
Onversaget, - saecht, bnw. Onverschrokken. —
Onversaechdelike.
Onverseh, -varsch, bnw. Bedorven.
Onverschaemt, bnw. Zonder schande, vrij van

schande.

Onversehaven, bnw. Ongeschaafd.
Onverscheidel jee -schedel jc, bnw. ij Een en
ondeelbaar. 2) onafscheidelijk met iets verbonden.
3) van een leen, ten eeuwigen dage aan iemand
.

-- Onverseheideljeheit; -scheidelike.
Onverscheiden, bnw. — I. Van zaken. i) Met

blijvende

.

iets vereenigd; niet onderscheiden, niet verschillend,
niet afzonderlijk. 2) onverdeeld. 3) onafscheidelijk.
4) waarvoor geen verschil of uitzondering gemaakt
wordt. — II. Van personen. i) Niet met iem. vereenigd. 2) niet uitgeboedeld. 3) onafscheidelijk met
iem. verbonden, ook door liefde. 4) ongestorven,
levend.
Onverecepen , bnw. Onuitputtelijk; ook onver-

scheeljc.

. Onversehotet, bnw.
tang) aangegeven.

Niet voor

het schot (belas.

Onversienlike, bijw. i) Onverwachts, zonder op

iets voorbereid te zijn. 2) zonder dat men maatregelen tegen iets nemen kan, buiten iemands schuld.
3) onopzettelijk, zonder kwade bedoeling. 5) uit onnadenkendheid. 6) zonder nauwkeurige aandacht, op-

pervlakkig.

Onversiert, bnw. Zonder sieraad.

Onversijst, bnw. Waarvan geen belasting be-

taald is.

Onversleten, bnw. t) Zoogoed als nieuw. 2) niet
door een vonnis beslist.
Onversliteltj e bnw. Onvergankelijk.
i) Onbezocht. 2) onaange.
Onversocht, 1nw
zocht. 3) onbeproefd. 4) act., onbekwaam, onervaren.
Ouversoekeljc, bnw. Onnaspeurlijk.
Onveraoenljjc, Onversoent, bnw. Niet door
het betalen van zoengeld verzoend met de magen
van een verslagene.
Onversonnen, bnw. Onbezonnen. — Onversonnenheit.

Onversout bnw. Onbezoldigd.
Onversple4n, bnw . Onverdeeld.

Onveraproken, bnw. i) Onbesproken. 2) onge-

schonden; een o. soen.

Onverste en bnw. Onbegrepen.
Onverstae i4, bnw. Onbeneveld van gezicht.

Onverstandel, bnw . Onverstandig, dom. — Onverstandelheit.

Onverstandelijc, bnw. i) Pass. Onverstaanbaar.

2) onverstandig, dom; onredelijk. 3) gekrenkt van
verstand. 4) twist of ruzie veroorzakend. — Onver-

standelike.
Onverstandenisse, -verstentnissse, znw. vr. Zin
-nelozsmart,
wanhoop.
Onverstandich , -stendich, bnw. i) Onverstandig. 2) onverstaanbaar. — Onverstandicheit.

Onverstant, znw• o. i) Domheid, onwetendheid.
2) slechte verstandhouding, oneenigheid.

Onversteken, bnw. Niet veracht, niet verachtelijk.

Onverstervel jc, -ster, !ïc, bnw. i) Onsterfelijk,
eeuwig.
leengoederen.
.f. J k, van lees
g 2)
) vererfelijk,
g
Onverstoorlij% bnw. Onverstoorbaar, onveran-

derlijk. -- Onverstoort.
Onversumeljje, bnw. Niet verzuimd mogende
worden.

Onversumet, -suymet, bnw. i) Niet door een
verzuim verbeurd. 2) act., niet in gebreke of nalatig.
Onverawe^en, bnw. Onopgemerkt, onvermeld.
Onvertalliehljje, bnw. Ontelbaar, onnoemelijk.
Onvertalltje, -tat/ic/i, bnw. Ontelbaar; onbe.
z8
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schrijfelijk, onuitsprekelijk. — Onvertalltjcheit,

-like.
Onverteent, bnw. Niet vertind.
Onverteerlijcheit, bnw. Onverteerbaarheid.
Onverteert, bnw. i) Onverteerd. 2) gaaf, gezond,

van het vleesch van het lichaam.
Onvertegen, bnw. i) Waarvan geen afstand
gedaan is. 2) act. zonder afstand gedaan te hebben,
in gemeenschappelijk bezit zijnde.
Onvertellich, -telli jc, -tellike. Hetz. als o nvertallijc enz.
Onvertient, deelw. bnw. Zonder tiende van iets
te geven.

Onvertogelijc,

-toochlijc, -tochlc,

bnw,; o. recht,

hetz. als onvertogen recht.
Onvertogelike, bijw. Zonder uitstel of vertoef,
zonder dat men iets op de lange baan schuift.
Onvertogen, deelw. r) Niet uitgesteld of verschoven; o. recht, rechtspraak op korten termijn,
zonder de gebruikelijke termijnen of „genachten".
2) act., zonder te dralen of iets te verschuiven, onmiddellijk, dadelijk.
Onvertoget, bnw. Hetz. als onvertogen.
Onvertoget, bnw. Niet vertoond, niet voor anderen zichtbaar.

Onvertollet, . bnw. i) Niet aangegeven voor be-

lasting; ook: vrij van belasting, tolvrij. 2) act., zonder dat uien zijne waren aangegeven heeft.
Onvertreckelijc, bnw. Onbeschrijfelijk. —

On-

vertreckelihe.
Onvertrecket, bnw. Hetz. als o n v e r t o g e n.
Onvertroost, bnw. Onopgewekt troosteloos.
Onvertuget, -tuucht, bnw. Waarvan niemand
getuige

is.

-veerlc, bnw. i) Onvervaard;
van zaken, niet met vrees gepaard gaande, rustig;

Onvervaerljje,

--Onvervaerlike, Onvervaert, -vervaerdelike.
bnw.
Onoverwinnelijk.
Onverveehteliec,
Onvervolgeljjc, bnw. Onnaspeurlijk.
Onvervolget, bnw. i) Onnaspeurlijk. 2) deelw.
2)

geen vrees aanjagend.

bnw. act., zonder vervolgd te hebben, zonder tusschenkomst van den rechter.
Onvervullet - vervult, bnw. Onvoldaan, onver)

zadigd.

OnvervnnitJ bnw. Onverrot, gaaf.

Onverwacht1 bnw. Onverwacht.
Onverwaenlike, bijw. Onverwachts.
Onverwaent, - verveent, deelw. bnw. Zonder
dat

men iets vermoedt.

Onverwaernt, bnw. Ongewaarschuwd.
Onverwaert, bnw. i) Van . verwaren. Onbe-

schermd, onbewaakt. 2) van hem verwaren, onvoorbereid; ook: onverwachts, onverhoeds.
Onverwandel, bnw. Onveranderlijk; ook on

verwandelbaer, -1 jc.

— Onverwandelli cheit,

-like.
Onverwandelt, bnw. i) Onveranderd. 2) onveranderlijk.

Onverwe, bnw. Slecht gekleurd, kleurloos.
Onverweent, -waent, bnw. Eenvoudig, sober.
Onverweten, bnw. Onbekend.
Onverweten, deelw. bnw. Zonder dat aan iem.
iets kan verweten worden.
Onverwileoort, bnw. Waarover geen „wilcore"
of toestemming gedaan is; buiten iemands wil, ook:
niet gedwongen.
Onverwinlijc, bnw. i) Onoverwinnelijk. 2) onweerstaanbaar, onvermijdelijk. 3) onbereikbaar, ondoenlijk. 4) onoverkomelijk, onherstelbaar. -- On-

verwinljj cheit.
Onverwiset, -Wijst, bnw. Van eene geldsom,

waarvoor geene aanwijzing gedaan is; ook: geene
bepaalde bestemming hebbende.
Onverwisselt, bnw. Onveranderd.
Onverwitelije, -wijtlijc, bnw. Onberispelijk.
Onverwonnen, bnw. i) Onverwonnen; niet veroordeeld; niet bij vonnis opgelegd, van boeten. 2)

onoverwinnelijk; buitengewoon krachtig. 3) onoverkomelijk, onherstelbaar.
Onvindelije, bnw. Onnaspeurlijk.
Onvisch, znw. Geringe visch, visch van weinig
waarde.
Onvlaet i -fleet, znw. Vuilnis ; aas, dood beest.
Onviadieh, -vledich, bnw. Morsig, vuil ; onrein,
bezoedeld.
Onvliedelijc, bnw. Onontkoombaar.
Onvljt, znw. m. Zorgeloosheid, onachtzaamheid.
Onviuchtich, bnw. Niet ontsnappende; o. steens
(uit de gevangenis).
Onvoechljje, bnw. Onvoegzaam, ongepast.
Onvoelieh, bnw. Ongevoelig, onaandoenlijk; ook

Onvoelicheit.
Onvoere, -voer, znw. 'vr. Onbehoorlijk gedrag.
Onvolbraeht, bnw. Onvoltooid, onafgedaan.
Onvoldaen , bnw. Hetzelfde.
Onvolgonden, bnw. Onafbetaald.
Onvolcomen, -vulcomen, bnw. Gebrekkig, onvolmaakt. — Onvolcomenheit.
Onvolmaect, bnw. Hetzelfde. — Onvolmaeetheit, -like.
Onvolpresen, Onvolpriseljjc.
onvoelljc.

—

Onvolwassen, bnw. Onvolgroeid.

Onvorebedaeht, bnw. i) Onopzettelijk. 2) onbedachtzaam.

Onvoredachtich, bnw. Hetzelfde.
Onvoresichtich, bnw. i) Onbedachtzaam. 2)
onvoorzien, onverwacht. — Onvoresichticheit.
Onvoresien, bnw. z) Niet voorzien of verstoken
van iets; onvoorbereid. 2) onvoorzien, onverwacht.
Onvoresienich, bnw. i) Onnadenkend, onbedacht. 2) onvoorzien, onverwacht; ook onvoresienljc.

— Onvoresienicheit, -like, -siens.
Onvormelije, bnw. i) Vormeloos. 2) niet aan een
aardschen vorm gebonden, geestelijk. — Onvormelipcheit.
Onvrame , znw. vr. Ongeluk, onheil, ramp; te
emands ongeluk; ook onvraernte.
o-n, tot iemands

Onvrede, -verde, znw. m. en vr. i) Twist, twee-

dracht; een twist. 2) verdeeldheid, partijschap. 3)
vijandschap, vijandelijkheid; enen o. doen, iem. vijandelijk behandelen. 4) strijd, oorlog; oorlogstoestand.
5) gemis van gemoedsrust of innerlijken vrede; te
o-n, in eeá onrustigen of geschokten gemoedstoestand verkeerende; ontstemd, gramstorig. 6) treurige
toestand; hem seleen o. doen, zich onaangenaam
hals halen. 7) diarrhee.
-hednop
Onvredeljje, bnw. i) Lastig van humeur, twistziek. 2) onrustig. — Onvredelijeheit, -like.
Onvredesam, -vreelsam, bnw. Hetzelfde. — On-

vredesamheit.
Onvredich, bnw. Onaangenaam of somber gestemd.

Onvreselhje, bnw. Ongevaarlijk.
Onvri, bnw. i) Onvrij, behoorende tot den stand

der onvrijen. 2) aan een hartstocht onderworpen;
door liefde aan iem. verbonden. 3) onveilig, onzeker.
4) onedel, niet edeldenkend.
Onvriende, znw. vr. Vijandschap.

Onvriendeljjc; onvriondelike.
Onvrient, -vrunt, znw. m. Vijand; vr. onvrien..

dinne.

Onvrientschap, znw. vr. Vijandschap.
Onvriheit, znw. vr. Onvrijheid; erfdienstbaarheid.
Onvro bnw. i) Bedroefd, verslagen; berouw of

spijt over iets hebbende (met den gen. of eene bep.);
ook: vn iets af keerig ; des o. sii jn; ook: geen genoegen van iets beleven, de schadelijke gevolgen
van iets ondervinden; enen o. maken, iem. iets doen
opbreken, in het verderf storten; o. werden ere dinc,
iets verliezen; enen ere dinc o. maken, iem. iets
ontnemen. 3) verbitterd, vertoornd; verstoord over
(m. d. gen.).
Onvroe, bijw. Niet vroeg, laat.
Onvroedeli0 e, bnw. Onverstandig, dwaas. — On-

vroedelike.

ONVROET.
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Onvroet, -vroit, bnw. i) Dwaas, dom, zot. 2
verkwistend ; als znw., verkwister. 3) waanzinnig, dol
onwijs. 4) verwoed, woedend. — Onvroetheit ,

Onwerdelije, bnw. Van minachting of verontwaardiging getuigende.
0nwerden , - weerden, -waerden, zw. ww. — I.
Trans. i) Minachten, smaden; versmaden, geen
waarde hechten aan. 2) met eene zaak als ondw.,
ontsieren. - — II. Intr. i) Nietswaardig zijn; zijn
naam bevlekken. 2) toornig zijn; verontwaardigd zijn.

- schap.

Onvrome, znw. vr. Ongeluk, onheil, ramp ; tt

enes onvromen.

Onvrome, bnw. Slap, zwak, ondeugdelijk. —
Onvromicheit.
Onvronielijc, bnw. Schadelijk, nadeelig.

Onvroude , znw. vr. Droefheid, smart.
Onvruchtbaer, -baerheit, -ljjc, -barich.
-baricheit, onvrachteljjc.
Onvruchtelip c, bnw. Onbevreesd. — Onyrneh.
telike.
Onwaenachtich, bnw. Onverwacht.
Onwaenljje, -weenlijc, bnw. Gering, onbeduidend,

nietswaardig.

Onwaer, bnw. Verzonnen, gelogen. -- Onwaer-

heit.

Onwaerachtich, bnw. i) Onbetrouwbaar. 2) onjuist, verkeerd, valsch.
Onwaerachtieh, bnw. Onduurzaam, vergankelijk.
Onwaerde enz. Zie o n w e r d e.

OnWake, ont-, -waec, -waken,
werden; o. s,n.

bijw. Wakker; o.

Onwandel, bnw. Slecht van levenswandel.
Onwandelachtich, bnw. Onveranderlijk; ook
onwandelbaer, -barich, -lijc. — Onwandelbaerheit.
Onware, ont-, -waer, bnw. Oplettend, opmerk-

zaam;

o. werden, gewaar worden, bemerken.

Onwarich, bnw. Onoprecht. -- Onwaricheit.
Onwat , bnw. Ondoorwaadbaar, diep.
Onweeh, znw. m. i) Verkeerde weg, omweg. 2)

onherbergzaam oord.
Onwechsam, bnw. Onbegaanbaar, ongebaand.
Onweder, -weer, znw. o. Slecht weder, stormweer. -- Onwederieh.
Onwederboochljjc, bnw. Onveranderlijk. — On-

wederboochlike.
Onwederhaelli j c, bnw. Niet terug te krijgen;

onherstelbaar.

• Onwederroepeljjc, -sprekeljjc, -staenljjc.
Onweeldieh, bnw. Ongelukkig, rampzalig.
Onweeraehtieh, bnw. Weerloos, niet strijdbaar.
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Onwerdich, -weerdich, -waerdich, bnw. i) Trotseh,
laatdunkend ; smadelijk, hoonend. 2) toornig, ver ontwaardigd; o. ob enen. — Onwerdiehlike.
Onwerdich, bnw. i) Nietswaardig. 2) waardeloos, ongeldig. 3) onwaardig, niet verdienende (met
een gen.)
Onwerdicheit.
Onwerdicheit, znw. vr. i) Minachting, geringschatting; in o. hebben, verachten ; in enes o., om
iem. te smaden, uit verachting voor ; met, bi o.
(zie o n w e r d e); smadelijke, vernederende, oneer biedige woorden. 2) trots, weerzin, weerbarstigheid.
3) toorn ; verontwaardiging.
Onwerdigen, zw. ww. — I. Trans. Beneden zich
achten, iem. — II. Wederk. Hem niet o. te, het
niet beneden zich achten om.
Onwere znw. vr. Nederlaag.
Onwerich, bnw. Geen weerstandsvermogen hebbende.

Onwerich , - warich, bnw. Broos, vergankelijk.
Onwerkel e, -wercljc, bnw. Lui, vadsig.
Onwert, bnw. z) Gering van waarde, waardeloos ; onaanzienlijk, gering; enen o. maken, iem. zijn
hoogen rang benemen.. 2) van zaken, geminacht, veracht; leelijk, vies; iet o. hebben, versmaden, verachten; beneden zich achten, voor iets bedanken;
mi hevet o., ook: boos of verontwaardigd zijn over
iets. 3) van personen; niet in tel, niet gezien ; enen
o. hebben, maken, iem. geringschatten, verachten. 4)
verachting of minachting koesterende; else die o.,
met minachting of onverschilligheid; enen o. werden,
iemand verachten, verfoeien. 5) nietswaardig, verachtelijk. 6) onwaardig; onverdiend. — Onwertheit, -wertschap, ook: grimmigheid, verontwaar-

d

g

t^vertsch , - zoaertsch, -weertsch,
dunkend, vernederend, smadelijk.

baw. Laat-

Onweseljjc, bnw. i) Niet bestaande, onbestaan-

Onweeskint znw. o. Een kind dat zijne beide
nog heeft.

baar, onwaarschijnlijk. 2) onbetamelijk. -- Onwe-

Onweetsehap, znw. vr. Onwetendheid.
Onwegich, bnw . Onbegaanbaar, woest.

Onwet, - wette, znw. vr. i) Eene met de natuur- of
zedewet strijdige handeling; onrechtmatige, onwettige, schandelijke daad. 2) daden of toestanden die
met de zedelijkheid in strijd zijn; overspel, hoererij.

ouders

Onweiger, bnw. met den gen. Onverschillig voor
van iets afkeerig, iets of iem. moe.

iets;

Onweigerlike 2 bijw. Zonder tegenstribbelen, gewillig.

Onweldich, bnw. met den gen. Geen meester

over.

Onwelle, -wille, bijw. Op eene gebrekkige wijze.

Onwendeli^c, bnw. Onveranderlijk.
Onwenseh, znw. m. Hetgeen men schuwt; lelijc

boven allen o-e, afschuwelijk leelijk.

Onwenscheljjc, bnw. Wat niet kan verlangd of
gewenscht worden.
Onwerde - weerde, -waerde, znw. vr. -- I. Objectief. i) Minachting, geringschatting; smaad, kren?

king; in o-n hebben, verachten, minachten; bi, in,
te o-n, om iem. te hoonen, tot iemands vernedering;
met o-n, op eene smadelijke wijze; in o. nemen,

iets euvel opnemen, over iets verontwaardigd zijn.
2) afkeer van iets slechts of laags, verontwaardiging;
o. hebben ere dint. 3) trotschheid, laatdunkendheid ;
o. hebben, maken te, het beneden zich achten om.
4) nijd; sine o, werjben oj, Zijne kwaadwillige gezindheid laten blijken aan. 5) toom, gramschap. —
II. Subjectief. r) Toestand van vernedering of schande.
2) nietswaardigheid; waardeloosheid, ongeldigheid,
onwaarde.

Onwerde, bijw. t) Smadelijk. 2) verbolgen, ver
Onwerdelike, ook: met weerzin,-ontwardig.

en: op eene

onwaardige wijze; iet o. nemen, iets

zeer euvel opnemen.

selike.

3) ongeloof, ongodsdienstigheid.
Onwetacitich, bnw. Hetz. als o n w e t t i c h.
Onwote, znw. vr. Onwetendheid.
Onwetelheit. Hetz. als o n w e t e 1 ij c h e i t.
OnWetelic, bnw. r) Pass. Verborgen, geheim
gebleven. 2) act., onwetend; bewusteloos.
Onweteljj eheit, znw. vr. Onbekendheid; hetgeen verborgen gehouden wordt. — Onwetelike.
Onweten, znw. o. Onkunde; ook: domheid, ver -

blinding.
Onweten, -ene, deelw. en bnw. — I. Deelw.
Niet wetende, onbewust. — II. Bnw. Onwetend,
dom; redeloos. -- Onwetenlike.
Onwetende, -wetent, deelw. en bnw. — I. Deelw.

Niet wetende, bij ongeluk; hem o., zonder dat hij

het wist. — II. Bnw. i) Onwetend, dom. 2) bewusteloos, buiten kennis. 3) snood, misdadig. 4) van
domheid getuigende, onbetamelijk. 5) o. vrede, vgl.
onnosel vrede. -- Onwetendelike .
Onwetenisse, znw. vr. Onwetendheid, onkunde;
ook onwetenheit; ook: dwaasheid, dolheid.
Onwetens, bijw. In onwetendheid.

Onwetensehap, znw. vr. Onwe„endheid ; ook:
onbetamelijkheid.
Onwetieh, bnw. t) Onwetend; onbekend met

(met een gen.). 2) onbekend aan. — Onweticheit.
Onwetteltjo, -witteljc, bnw. Y) Onwettig. ái1
schandelijk, snood, misdadig. — Onwettel1ke.
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Onwettich, - wiitick, bnw. i) Zich niet aan de
zedewet storende, verdorven ; onbetamelijk. 2) ongeloovig, ket4ersch. 3) onwettig, niet tot iets bevoegd;
onwetti , van geboorte. — Onwetticheit.
Onwijs, bnw. i) Onkundig, onervaren; met een
gen., onbekend met. 2) dom, onverstandig. 3) dol,
onwijs. 4) hetz. als o n w is, onzeker; met een dat.,
onbekend aan.Onwtjsheit, onwijsschap .
Onwijt, bnw. Smal, niet breed.
OnWille -wil, znw. m . i) Hetgeen iemand niet
wil; mans onwillen, tegen mijn zin, mijns ondanks;
tonwille, met enes onwillen, tegen den zin (van iem.);
verzet, weerspannigheid. 2) treurige of onaangename
toestand, leed, lijden; ook: bedrukte, neerslachtige
stemming; te minen o., tot mijn verdriet of ongeluk; sinen o. hebben, er slecht of ongelukkig aan toe
zijn; sinen o. liden, gedogen, nood lijden, ellende uitstaan. 3) hetgeen iem. onaangenaam is; linen o.
sten, horen; enes o. leggen, s treken. 4) kwaadwil ligheid, slechte verstandhouding, oneenigheid. s) krenking, beleediging, smaad, hoon.
Onwillecome, bnw. Onwelkom, niet gaarne ge-

zien.

Onwillende, bnw.; Onwillens, bijw. Onopzet-

telijk, bij ongeluk.

Onwillich, bnw. i) Onwillig, niet uit vrijen wil
handelende; weigerachtig (om, met een gen.); weerspannig, als znw., onwillige, hij die in gebreke is.
2) kwaadwillig, met den dat. — Onwillieheit,

-like, onwillike.

Onw lt, bnw. Handelbaar, zacht.
Onwiul c, -wenlijc, bnw. i) Niet voor bewerking geschikt, van land. 2) onneembaar.
Onwis, -wes, bnw. i) Onzeker, onvast. 2) met
een pers. als ondw., onbekend met iets.
Onwise, znw. vr. Onwijsheid, zinneloosheid.
Onwise, znw. vr. Onzinnelijkheid; het onzinnelijke, bovenaardsche.
Onwise c, bnw. Onverstandig, dwaas. — On Wiselihe sli ^ w.
On.Wisselbaer, bnw. Onveranderlijk.
Onwitschap, znw. vr. Onwetendheid.
Onwitteljjc enz. Zie o n w e t t e 1 it c.
Onwittich, bnw. Zonder verstand; o. sines sinnes,
ti

gekrenkt van hersenen (oostmnl.). — OnwittiCheit.
Onwigeltjc, bnw. Onvrouwelijk.

Onwoonbaer, bnw . Onbewoonbaar, woest; ook
onwoonl c, onwoonsam, -samich, -samli 'c.

Onwoonljjc, bnw. Ongewoon. — OnWoonllcbit.
Oo, znw. vr. Ooi.
..
Ooch. Zie o ge. Verklw. oocksk>n.
Oochiser, znw. o. Vizier of ijzeren masker.

Oochst enz. Zie o ge s t.
Ooft, ovet, znw. o. Boomvruchten, ooft. -- Ooft

boom, -boomgaert, -mate, - menger (hande -

laar), - schip, -sijs.

Ooy, ooze, oye, hoye znw. vr. Ooi. -- Ooyen-

vleeseh (ouwen -, yeden ).

Qoy, ooye, hoye, znw. vr. Weide aan eene rivier.
Ooy. Zie hoog.
Ooit, oit, oint, bijw. i) Altijd, steeds; o. ende ie,
hetz.; o. ende echt, altijd door; o. sint, seder, siden,
van toen af steeds, sedert dien tijd; ooytstiden, altijd;
van ooytstiden, van ouds her. 2) ooit, te Beniger tijd;
met eene ontk., nooit.
Ooc, oic, oock, oc, voegw. bijw. i) Ook, bovendien; o, mede, o. daertoe. 2) eveneens, evenzeer. 3)
zelfs. 4) aan den anderen kant, daarentegen, echter.
s) als uitdr. eener gevolgtrekking, ook, dan ook.
6) als sterke bevestiging, zeker, voorzeker, inderdaad; bij twijfelende vragen, toch wel, inderdaad?
7) in zijdelingsche en rechtstreeksche vragen, waar op een bevestigend antwoord wordt verwacht; give
weies ooc niet, dat zoudt gij niet weten!
Ooc, znw. m.; Ooclant, o. Een klein stuk land
bij een grooter, doch daarvan door weg of sloot
gescheiden. — Oogtiende.

OOTMOEDELIKE.
Ool. Zie ole en oele.

Qom, ome, ohem, znw. m. t) Oomn; oude oom,
outoom, oudoom. 2) grootvader; schoonbroeder, zwager (oostmnl.). 3) vereerende toespraak tot bejaarde
en aanzienlijke personen; oomkjfn, -ken, kameraad,.
4) de bank van leening (i6de eeuw).

Oomskint, Oontssone, znw. m. Nee£
Oop. Zie hoop.

Oor pers. en bezitt. vnw.,, haar (vooral oostmnl.).
Oor (lichaamsdeel). Zie o r e.
,

Oor-. Zie o r-.
Oor, ore, oir, znw. m., vr. en o. Hetz. als h o o r,
h o i r. , i) Erfgenaam. 2) als verzamelw., erven, erfgenamen. 3) afstamming, bloedverwantschap. 4) geslacht; van ore tore, bij erfopvolging.
Oorbant , znw. m. , Een slag om de ooren.

Oorbuelem, znw. Oorkussen.

Oorgat, znw. o. Opening in het paalwerk, waar
men tusschendoor kan varen.

Oorcussen,

,fin, -curse,

znw. o. Oorkussen;

verklw. oorcusb n. — Q0?0II8teeat, kussensloop.
Oorlepel, znw. m. Oorlepeltje.
Oorlino, znw . m.; mv., erfgenamen, iemands
rechtverkrijgenden of nakomelingen.
Oorloos, bnw. Zonder oor of ooren; o. dief.

Oorname, or-, znw. .m. Geslachtsnaam.
Oorrinc, znw. m. Oorring.

Oorrnner, -ruunre, znw. m. Oorblazer.
Oorsehale , znw. m. Vleier; oorblazer, kwaad-

spreker. — Oorschalkernie.

Oorsehnit, znw. vr. en m. Erfschuld.

Oorslaeh, znw. m. Slag om de ooren.
Oorsmeer,

znw. o. Oorvuil.

Oorsteker, znw. m. Oorblazer.

Oorworm, - woorm, znw. m. Oorworm; oorblazer.
Oose. Zie 05e.
Oosdrop. Zie o s e n d r o p.
Oor ot, znw. m. Waterketel.
Oostf bijw. Oost, oostelijk, in of naar het oosten;
als znw., het oosten.
Oost, oest, znw. m. Augustus.
Oostai, oestal, oestel, hoestal, noistal, znw. m. i)
Katapult. 2) een folterwerktuig, polei, plei.
Oostal. Hetz. als nootsta1.
Oostalhaer, oestel-, znw. o. Haar voor een kata.

pult.
Oostalhuus , znw. o. De houten omkleeding,
waarin een katapult wordt weggeborgen.

Oostaliser, -note (haak), -pese, -pijl, - schot.

Oostegge, znw. m. Oosthoek, oostkant.

Oogte gp 1 bnw. Oostelijk.

Oosten, oostene, bijw. Van of uit het oosten; ook'
als znw.
Oostende, -eik, - pende, znw. o. Oosteinde, oost-

kant.

Oostensterre, znw. vr. Morgenster.

Oostenwint, .00ster (oostelijk).
Oosteren, oistren, znw. (oostmnl.). Paschen.
Oostercant o - clucht (stadswijk) , -laat.
Oosterlinea znw. m. i) Iem. die uit het oosten

komt of daar thuis hoort. 2) bewoner van Oostlant
of Oosterland; Noord -Duitscher, bewoner van een
der Noordduitsche Hansesteden. 3) Oostenrijker.
Oosterrike, oostrike, znw. o. i) Een oostersep
rijk; het oosten. 2) Oostenrijk.

Oostersep, bnw. i) Oostersch. 2) van of uit Noord.
Duitschland of de Hansesteden, Duitsch.
Oosterschip, znw. o. Schip der handelsteden

deOostzee.
Oostlant , znw. o. i) Een in het Oosten gelegen
land. 2) Duitschland; Noord -Duitschland; de Hanze,
de gezamenlijke Hansesteden.
aan

Oostinaent. Hetz. als o g e s t m a e n t.

Oostporte, -side, -snotoost, -veste -waert,

bij w., -Wal.

Ootdwongel, bnw. Gemakkelijk te temmen.
Ootlpoede, bnw. Ootmoedig, onderdanig.
Ootmoedelike, bijw. i) Genadig. 2) deemoedig,
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in alle opzichten, op allerlei wij-

ootmoedig; innig; eerbiedig, zachtaardig, vrien-

aan alle kanten;

delijk.

zen ; dat op (dat) neder, het onderste boven ; op
ende weder, hetz. als op ende neder ; ot ende onder
bi enen sin, doen en laten bij iem. zijn; oft ende

Ootmoeden, zw• ww. wederk. Zich verootmoe-

digen.

Ootmoedieh, -,nodich, -muedich, -mudicli, bnw.
i) Genadig, goedertieren. 2) deemoedig, onderdanig;
zachtmoedig, vriendelijk ; als znw. 3) gering, onaanzienlijk. .-- Ootmoedichlike.

Ootmoedloheit, znw. vr. i) Goedertierenheid.
2) deemoed, ootmoed; gevoel van kleinheid tegen
minderheid tegenover een mensch;-overGd,an
o. doen; devotie, godgewijde stemming; vriendelijkheid, voorkomendheid.

Ootmoedigen, zw . ww. -- I. Trans. Vernederen,
deemoedig stemmen. --IL. Wederk. Zich verootmoedigen.

Ootmoet, moede, znw. m. en vr. i) Genade;
-

dove o., bij Gods goedertierenheid ; obi o., op (gegronde)
hoop van genade ; enes o. Boeken, iemands genade
trachten te verwerven. 2) nederigheid,: ootmoed, deemoed ; devotie. 3) nederige' daad; bewijs van hulde,
voetval. 4) ingetogenheid, zedigheid. 5) vernedering.
Op, up, oj5e, uppe, voorz. (met den 3den en 4den
nv.) en bijw. -- I. Voorz. z) Op, boven op; bliven
orb, blijven bij, genoeg hebben aan; ofteen, aaneen,
bliven op tsine, op zijn stuk staan; o0 zijn berec sin,
goed van iets voorzien zijn; oft sine rust gaen, gaan
slapen. 2) bij, aan, met betrekking tot water (zee,
rivier e. a.) ; Colcos leghet o ftter zee; Lyoens op die
Roone; ófiter fonteine sat Ysalde. 3) op, bij afstanden ; ok drie dachvaert na Romen; daerne was gene
herberge bi uP ene wile. 4) op, van tijd; ob de noene
quam een bode; op het punt van, bij; het is op die
dageraet; optie doof sin, den dood nabij zijn. 5)
tote op, eindpunt eener werking; tot op, ook zonder
tote; dat al versoden si o0 den éénen stoop. 6) op
als uitdr. van het steunpunt, eig. en overdr.; die
wiege stoat op staf'ele viere; oáí enen vertrouwen,
fier of coene sin, hem vermeten; lien off, zich op
iem. beroepen; oft hem selven, zelfstandig; oft cues
scat, cost; leven op iet, van iets leven; iet nemen
oft, betuigen, bezweren bij; iet nemen t' sine ziele;
nemen obi linen eet, er een eed op willen doen;
stam off, bliven oft, berusten bij, afhangen van. 7)
onmiddellijk na; oft desen so quam A. (hij volgde hem
op). 8) boven, over, de meerdere zijnde of: aan het
hoofd staande; bailliu uni die Jueden ; regeren oft;
basiliscus es coninc u15 allen venine. 9) op als uitdr.
van richting, tot, aan, op; ic here obi Baven
weder; uk sieve zuster -quam dat tent; gaen op,
uitkomen op, toegang geven tot; oft bore, hoor, ter
zijde; terug; romen oft sine, mondig worden; des
gain obi (aen, in) enen, zich aan iemands scheidsrechterlijke uitspraak onderwerpen. zo) op als uitdr.
van het streven naar een onstoffelijk doel; micken,
snerken oft; letten oft, stilstaan bij; gram, wrest,
goedertieren ofr ; oft dien dat, opdat, met het doel
om. ii) op als uitdr. van vijandelijke gezindheid;
striden, vechten oáí; proeven oft, bewijzen tegen. 12)
ten opzichte van, aangaande; over; wenen op;
striders oáá (voor) zin recht; dits gedicht op desen
heren; beginnen, enden ot, bij; iet oft enen winnen.
13) op als uitdr. van aanleiding of beweeggrond,
uit, om; oft nit noch wanonste iet doen; op dit, op
dezen grond, om deze reden; dienen op soot, voor
loon. 14) op als uitdr. der wijze waarop; volgens,
overeenkomstig; of' sin recht, naar den eisch; naar
het voorbeeld van; op de wijze van; oft die fransche
tale antworden; waeróft, op welke wijze. i5) op als
uitdr. eener voorwaarde; ok dit, dat, aldus, op die
voorwaarde; oft of, als, indien, voor het geval dat x6)
op verbeurte, boete, straffe, verlies van; oft zin lijf;
oft thooft; (des), sijn op, iets verbeuren. i7) op als
uitdr. van hoop, vooruitzicht, vertrouwen, met eed
beroep op; ot genade, ootmoet, minne, vrientsclu f ,
trouwe, doget, edel/lede, hoveschede. -- II. Bijw. i) Opwaarts, naar de hoogte; op ende tale, omhoog en
omlaag; herhaaldelijk; oft ende neder, op en neer;

af(setten, aanstellen en afzetten) ; oft ende uut, op-en.

duit, van a tot z. 2) wel obi, welaan, kom aan! 3)
op, overeind, uit -het bed opgestaan. 4) van linde
of', van der wiegen oft, af. 5) open ; oft ende toe. 6)
al oft, geheel en al.
Opademen , zw. ww. intr. Uitademen.
Opantworden3 zw. ww. tr. Uitleveren, afgeven.
Opbaeken, zw. ww. tr. Op iets bakken (een
waarmerk).
Opbannena st. ww. tr. Op Bene plechtige wijze
sluiten, die vierschare.

Opbereiden 2 zw. ww. tr. De laatste hand aan
Opbersten , -borsten, st. ww. intr. Opbarsten;

iets leggen.

uitbarsten, uitbreken, van eene vlam.
Opbesten, zw. ww. tr. Oprijgen, vastrijgen.
Opbesterven, st. ww. intr. Aanbesterven.
Opbetalen, zw. ww. tr. Afbetalen.
Opbetimmeren, zw. ww. tr. Opbouwen.
Opbevelen, st. ww. tr. Opdragen.
Opbieden, st. ww. tr. i) Aanbieden, ter iemands
beschikking stellen ; opgeven, overgeven, ook wederk.
2) iets laten omroepen of openlijk bekend maken,
bep. voor een gerechtelijke verkoop. -- Opbieder,

Opbiedinge.
Opbinden, st. ww. tr. i) Opbinden, steunen;

vastbinden. 2) openzetten, eene sluis.
Opbitinge . Zie openbiten.
Opblasen, st. ww. --- I. Trans. i) Opblazen, doen
opzwellen; ook: vleesch dat men ten verkoop aanbood. 2) in de hoogte blazen. 3) aanblazen, aan
opgeblazen maken. -- II. Wederk.-wakern.4)
Opzwellen, dik worden. — III. Intr. i) Hetz. als
wederk. 2) weerklinken. 3) zich boos maken.
Opbiasenheit . Hetz. als o p g e b l a s e n h e i t.
Opblasinge, znw. vr. i) Opzwelling, zwelling.
2) uitzetting van den mond. 3) opgeblazenheid.
Opbliven, st. ww. intr. Iets niet willen ontruimen.
Opboden . Hetz. als opbieden. — Opbodinge.
Opbordelen , zw. ww. intr. Opborrelen.
Opboren - boeren, - beuren, zw. ww. — I. Trans.
i) Opbeuren, optillen. 2) opheffen, in de hoogte
heffen. 3) beuren, in ontvangst nemen; als znw.,
ontvangsten. — II . Intr. Zich verheffen of opge-

beurd worden.

Opborinl1ge, znw. vr. i) Het opheffen of in de
hoogte heffen (van iets). 2) inning van gelden.
Opbreldeleu, zw. ww. tr. Beteugelen.
Opbreken, st ww. — I. Trans. i) Opbreken,
afbreken. 2) opbreken, opheffen, eene zitting. 3) openbreken. 4) openen, een brief. 5) harinc e., de in
tonnen gepakte haring onderzoeken. — II. Intr. i)
Opbreken, als maagwerking. 2) opbreken, oppakken.
3) openbarsten, opengaan. 4) aanbreken, doorbreken,
van morgenlicht en dageraad. -- Opbrekinge.
en , - brengen, zw. onr. ww. tr. I OpOpb
en, oopvoeden; op Z grootbrengen,
bouwen, stichten.voor
-

dag halen. 4) aanbrengen
breII
e. 3)
het
6) in h
uitdenkn, verzinnen.
de ovverheid.5)
)
bij^

leven roepen, veroorzaken of bewerken. 7) in zwang
of gebruik brengen, invoeren. 8) opbrengen, geld,

lasten. -- Opbrengst.
Opbroken, zw. ww. tr. Opkappen, hout.

Opbrunsten, bruisten, zw. ww. intr. Opbruisen.
..

Opb1l1gend zw. ww. intr. Opzwellen, overvloeien.
Opbellen zw, ww. intr. Hetz. -- Opbn11inge

bruisende stroom, waterwel.
Opd eII , zw. ww. tr. Voor het gerecht dagen.
Opdat, bijw. en voegw. -- I. Bijw. z) Op die
voorwaarde. 2) met dat doel, daarom. —II. Voegw.
i) Op voorwaarde dat, mits. 2) indien slechts, als
maar; ingeval; indien, als. 3) opdat.
Opdelven, st. ww. tr. Opgraven, uitgraven; ver sperren door graven.
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Opdenken, zw. onr. ww. tr. i) Over iets (na -)
denken. 2) enen iet o., iets van iem. denken, hem
toeschrijven.
Opdiken, zw. ww. tr. Dichten, een dijk.
Opdingen, zw. ww. — I. Trans. i) Aan iem.
bij vonnis opleggen. 2) erf/luns o., eene actie instellen tot het openen (opdoen) van een erfhuis en
het erkennen van zijn recht als erfgenaam. -- II.
Intr. i) Eene rechtszitting sluiten. 2) een eisch doen
tot verdaging of uitstel.
Opdoen, st. onr. ww. tr. en wederk. — I. Oj5
in de bet. „op". i) Ophijschen met eene kraan; lossen. 2) op het hoofd zetten. 3) opbouwen, bouwen.
4) een ors o., een paard op stal zetten. C) wegruimen ;
die tafele o., afnemen. 6) opjagen, wild. — II. O^
in de bet. „open". i) Opendoen, openen. 2) opensnijden, - steken, ook een vat ; opdoener, doender;'
doorboren; obgedaen, vaneengereten, gebroken, van
het hart; visch, schoonmaken ; dat herte o., ook:
openstellen voor een invloed of inwerking. 3) ontplooien, ontvouwen. 4) openbaren, kennis geven van.
— Opdoeninge , opening.

Opdracht, ui., znw. vr. — I. Van opdragen,
intr. i) Opzwelling, opgeblazenheid. 2) opgehoogde
grond. — II. Van opdragen, tr. i) Eigendomsoverdracht; het geschreven stuk daarover. 2) formeele
afstand van iets.
Opdrachtich, bnw. i) Opdrachtig, rood en opgezwollen. 2) opgeblazen, trotsch. — Opdrachtichheit.
Opdragen, up-, -dregen, st. ww. — I. Trans. i )

Opdragen, naar boven dragen; lossen. 2) in de
hoogte heffen, verheffen, ook: den geest; opslaan,
de oogen. 3) bovenaan of vooraan plaatsen. 4) opruimen, opbergen. 5) opdragen, wijden. 6) overdragen in eigendom. 7) een leen of ambt opdragen. 8)
aan iem. opzeggen of ontzeggen. 9) enen vrede o.,
opleggen, voorschrijven. — II. Intr. i) De hoogte
in gaan; stijgen, oploopen, van plaatsen; opzetten,
opzwellen, van het gelaat. 2) zich verheffen: a) opgeblazen zijn. b) het hoogere zoeken. 3) binnendringen.
Opdrágen, bnw. Opgeblazen.
Opdragende, bnw. i) Zich verheffende met den
geest, het hoogere zoekende. 2) opgeblazen; Op-

dragentheit.
Opdrager, znw. m. Hij die een goed in eigendom aan een ander overdraagt.
Opdraginge, znw. vr. i) Het aanbieden of ten

offer brengen van iets, offerande. 2) eigendomsoverdracht. 3) afstand van iets.

Opdri(e)bomen, zw. ww. tr. Opmeten..

Opdri f , znw. vr. Het recht van het drijven van
vee op een land.

Opdriftich, bnw. Vurig van geest.
I. Intr. i)
Opdringen, st. ww.
—

Naar boven

dringen, zich met kracht verheffen. 2) opdringen,
voorwaarts dringen. — II. Trans. Doorzetten, doordrijven. Vgl. o p g e d ringen.
Opdrinken, st. ww. intr. Op iem. drinken.
Opdrinten, st. ww. intr. Opzwellen; opgeblazen
Worden ; ojgedronten, opgeblazen.
Opdriven, st. ww. — I. Trans. Opdrijven, opjagen; drijven, een voertuig. — II. Intr. Wegdrijven, van een vaartuig.
Opdrommen, - dromen, zw. ww. tr. Opendringen,
eene poort.

Opdrucken, zw. ww. tr. (Een zegel) op iets
drukken.
Ope, obj e, oei, znw. m. (friesch, nederr.). i) Mondvol, bete. 2) kus. — O p en, oeben, kussen, als znw.,
een kus; minne -, trekkebekken, van duiven.
Opeen, bijw. Op elkander.
Open t open, noen ; oostmnl. apen, bnw. i) Open,
niet gesloten. 2) openstaande, waar toegang is; o.
janus, een versterkt huis, waar de leenheer het recht
van opening had; o. hof, hoffeest waar ieder toegang heeft (wie so wilde, ginc in ende of). 3) voor

iem. openstaande, van het gemoed; genegen , toegenegen ; •'n vrouden o. in blijde hoop ; met een
dat., oprecht jegens iem. 4) open, onbedekt; van
het hoofd, ongedekt. 5) ontplooid, ontwonden. 6)
opengevallen, onbezet, van ambten. 7) open, niet
door iets anders ingenomen; o. tit, waarop bepaalde
handelingen mogen plaats. hebben. 8) openlijk, openbaar; o. dach, rechidach, openbare terechtzitting in
de schepenbank ; o. brief, kantveste, akte met uithangend zegel. 9) duidelijk; o. doen, verklaren. zo)
nog niet gesloten of geëindigd.
Open, bijw. Duidelijk. — Open, ww. Zie o p e
en openen.
Open, znw. o. i) Opening, gat. z) open zee (?).
Openbaer, hooien -, open-, bnw. i) Open liggende,
toegankelijk. 2) open en bloot;. 3) voor ieder duidelijk, ontwijfelbaar, blijkbaar, verstaanbaar; o. doen,
maken, bekend maken. 4) openlijk. 5) overal gangbaar. 6) tot ieders dienst staande; o. *waf; o. leven,
levenswijze eener hoer. 7) in de dichtertaal: a) flink,
kloek. b) knap van uiterlijk. c) mooi, van dingen,
het weder. 8) als znw. ; int ohenbaer.
0p enbaerheit, znw. vr. i) Algemeene bekend
duidelijkheid. 3) uiterlijke tooi, opschik. -heid.2)
ritj e : bnw. Klaarblijkelijk, duidelijk. —
Openbai
b

Open aer ijcheit.

Openbaerlike, often-, bijw. r) In het openbaar.
openlijk. 2) niet in het geheim. 3) op eene duidelijke
of duidelijk zichtbare wijze. 4) ontwijfelbaar, stellig,
zeker.
Openbaernisse, znw . vr. i) Openbaring, onthul ling, verklaring. 2) verschijning, van openbaren, intr.
Openbare, o frf en-, bijw. i) Openlijk, in het openbaar. 2) openlijk, niet in het geheim; stille ende o.,
op allerlei wijzen; stille no o., in het geheel niet.
3) blijkbaar, duidelijk. 4) openlijk, onomwonden, nadrukkelijk. 5) ongetwijfeld, stellig, zeker.

Openbaren, ojb ena

-

, obem - ,

zw. ww.

—

I. Trans.

i) Openen, open maken. 2) bekend maken, mede deelen ; als znw., aanwijzing. 3) openbaren; kenbaar maken. 4) doen zien, toonen; geobenbaert sin,
zich vertoonen. — II. Wederk. i) Zich bekend of
kenbaar maken, zich doen kennen (als). 2) zich ver
verschijnen. — III. Intr. i) Duidelijk of be--tone,
kend 'worden. 2) Hetz. als Wederk., 2); ook: (weer)
voor den dag komen; aanwezig zijn, te zien zijn,
zijn. 3) blijken.
Openbaringe n o oen., znw. vr. i) Operatie. 2)
bekendmaking, openbaring. 3) verlichting. 4) het
zich op bovennatuurlijke wijze openbaren, openbaring. 5) verschijning.
Openbiten, zw. ww., tr. Openhakken, het ijs;

Opbitinge *oen -.

OpenbreCen, Opendoen.

Openen, open, hopenen, zw. ww. — I. Trans.
i) Openen, opendoen, - maken, - zetten; deelw. oj4e.
nende, laxeerend, losmakend; enen lie hamoren o..
iem. aderlaten; openstellen, eene ruimte. 2) een gat
of opening in iets maken; gelederen, laten verbreken. 3) opening doen van iets, iets mededeelen, uiteenzetten. — II. Intr. Open gaan, zich openen.
Openheit, znw. vr. Het niet gesloten zijn, opening.
Openhertich, - Hartiep, bnw. Rondborstig, zich
vrij uitende; ook met den dat. van den pers. —
Openhertichlike, -hertelike.
Openicheit, znw. vr. Openheid, poreusheid.
Openinge n znw. vr. i) Het openen; openmaken,
- zetten, - stellen van iets; lijkopening, - schouwing;

o. van hove, inleiding eener zaak; het openstellen
van een versterkt huis ten behoeve van een leenher. 2) mededeeling, bekendmaking; verklaring. 3)
opening; . porie, zweetgat.
Openlijc, ope-, bnw. Goed verstaanbaar, duidelijk. — Openlike, ook: in het openbaar.

Opensniden, - springen - staan.
Openwegich, bnw. Toegankelijk.
Operen, zw. ww. intr. Knechtswerk doen, vooral

OPERMENT.
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— Operonape, -onecht,
-man.
Operment, znw. o. Operment, koningsgeel.
Operven, zw. ww. intr. met den dat. Door er-

Opgeven, st. ww. tr. i) Een geluid, doen opgaan,
van zich geven. 2) overgeven, overhandigen. 3) overgeven, overleveren, overdragen, ook in rechte; toekennen. 4) den geest, die siele o., den geest geven.
5) overgeven, overleveren, aan een vijand. 6) afstand
van iets doen. 7) sin wort o., zijn woord intrekken.
8) aan iem. ter beschikking stellen of overlaten; ook:
in Gods hand stellen. 9) mededeelen, bekendmaken,
schriftelijk of mondeling. zo) inboezemen, inblazen;
opgever. — 11. Wederk. Zich overgeven, aan iem.,
aan een overwinnaar, aan God.
Opgevinge, znw. vr. i) Het overdragen van iets,
het afstand doen van iets. 2) inblazing, uitstrooiing
van een valsch gerucht.
Opgewinnen, st. ww. tr. Onderwerpen, winnen.
Opgieten, st. ww. tr. Overstorten of overgieten
(klemt. op 't ww.) met eene vloeistof; ingieten.
Opgifte, znw. vr. Overdracht in rechte.
0pgorden, zw. ww. tr. Opschorten, opnemen,
een kleedingstuk.
Opgraven, st. ww. tr. i) Opgraven, opdelven;
iets, ook iem., een begravene; uitgraven, loswoelen.
2) opgraven, den grond, uitdiepen; omspitten. —

voor den metselaar.

fenis op iem. overgaan.
Opeten, st. ww. tr. Opeten.
Opgaen, st. ww. intr. i) Opgaan, in de hoogte
gaan, opstijgen; zich in de hoogte verheffen, van
torens, boomen; van den dag, aanbreken, rijzen. 2)
klimmen, opklimmen. 3) opgaan, zich verheffen;
streven naar het hoogere. 4) oprijzen, opzwellen. 5)
rijzen in prijs. 6) ten hemel rijzen, van geluiden. 7)
in of naar huis gaan; opgebracht worden. 8) landen,
als znw., landing. 9) opschieten, van kruiden. io)
opgang maken; veld winnen. i i) opkomen, een aan
nemen; doen o., instellen. i 2) voortgaan, voort.-vang
loopen. 13) enen (dat.) o., iem. te lijf gaan. i)
opengaan.
Opgano, znw. m. i) Het opgaan, opstijging;
aanwas, was, rijzing; vloed; het opgaan, van hemellichamen; het oosten; de vroege morgen. 2) het
opklimmen of bestijgen van eene hoogte; opgang,
als weg. 3) wasdom, groei. 4) landing; den o. winnen, eene landing forceeren. 5) oorsprong; begin.
Opgebieden, st. ww. tr. Dagvaarden (limb.).
Opgeblasen, bnw. i) Opgeblazen, opgezwollen;
dik, pafferig. 2) van hem oAblasen, opgeblazen, hoovaardig. — Opgeblasenheit.
Opirebringen, - brengen, zw. ww. tr. Opbrengen,
geldelijke lasten.
Opgedaen, bnw. Open gemaakt, open.
Opgedoen, onr. ww. tr. Openen, opendoen.
Opgedringen. Hetz. als opdringen, tr.
Opgedronten. Zie op d r int e n.
Opgedruct, bnw. Met een bocht naar binnen
loopende; o -e nose, mopneus.
Opgeheffen. Hetz. als opheffen.
Opgeheven, -haven, bnw. I) O. wcrc, opgelegd
werk. 2) trotsch, opgeblazen.
Opgehouden, st. ww. tr. In stand houden.
Opgeclimmen, -gecomen, -geleiden (naar
boven geleiden).
Opgenomen, st. ww. tr. i) Opnemen, opbeuren.
2) bijleggen, een strijd. 3) verstaan, vatten.
Opgenomen, bnw. Vervoerd, verrukt. — Opge.
nomenheit, zinsverrukking.
Opgerapen, zw. ww. tr. Van den grond opnemen.
Opgereeht, bnw. i) Overeind staande of gaande.
2) naar het hoogere strevende.
Opgereehten, zw. ww. tr. Oprichten, opheffen.
Opgereiden, zw. ww. tr. Opmaken, laken.

Opgeroert, bnw. Boven gemeld.
Opgeseharen. Hetz. als o p s c h a r

st. ww. tr. Opwerpen, aarde.

Opgeschorst, -schurst, bnw. Opgeschort; ook

opgeschort; ook: opgetrokken, van den neus.

Opgeschoten, bnw. Bijna volwassen.
Opgeschrifte , znw. o. Opschrift.
Opgereten, deelw. bnw. Te paard zittende; o.

sin met eene bep., een paard berijdende.

Opgesichte, znw. o. i) Het slaan van den blik
op iets. 2) het letten op iets, opzicht, toezicht. 3)
iets of iem. die het oog trekt.
Opgesitten, st. ww. intr. Opzitten, overeind
zitten.
Opgeslaen, st. ww. tr. Opslaan, de oogen.
Opgestaen, st. ww. intr. Opstaan.
Opgeterden, st. ww. intr. Opklimmen.
Opgetogen, deelw. bnw. i) In een staat van geest verrukking zijnde. a) vooruitgegaan in positie.' —
Opgetogenheit.
Opgetreeken, zw. en st. ww. Optrekken.
Opgetogen, zw. ww. tr. Getuigenis afleggen

tegen (iem.).

Opgevallen, st. ww. intr. met den dat. Over.

komen.

Opgeve, znw. vr. i) Opgave, mededeeling. a)

vraagstuk.
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Opgravinge.
Op ripen st. ww. tr. Opvoeren.
g brengen,
g ,
Ophalen, zw. ww. tr. i)) In de hoogte

ophalen, ophijschen. 2) ten hemel verhreffen, ook:
het gemoed ; ten hemel doen varen, iem. 3) ophalen, uit het water. 4) verhoogen, vermeerderen ; pphalinge. 5) vermelden; enen int quade o., minachtend van iem. spreken. 6) gaan halen, afhalen ; binnenhalen, inpalmen. 7) openhalen, -trekken. 8) ophalen, openrijten.
Ophanden,, bijw. O. sin, aanstaande zijn.
Ophangeljjeheit, znw. vr. Het zweven in hoogere sferen.
Ophangen, st. ww. tr. i) Ophangen. 2) optrekken
naar hoogere sferen; intr., in hoogere sferen zweven.
3) iets ter algemeene kennis brengen; uitschrijven,
een wedstrijd.
Ophebben, zw. onr. ww. tr. i) Iets hebben dat
als een last op iem. drukt. 2) tegen een ander iets
hebben. 3) ene husinge o., een huis te zijnen behoeve zien ontruimen.
Ophef znw. Opbrengst.
n, st.ww. —I.Trans.i) Opheffen, opbeuren;
Opheffe
ook van een lijk; ook van een lijk dat wordt opgegraven
en eershalve bij of onder het altaar wordt bijgezet;
onsen Here o., de Hostie in de hoogte heffen; ten
hemel of in de hoogte heffen. 2) verheffen, opheffen
uit een lageren staat. 3) enen slack o., het zwaard
verheffen tot het toebrengen van een slag. 4) een
geluid, verheffen, een lied, aanheffen, inzetten; die
tale o., beginnen te spreken. 5) beuren, innen, geld.
6) opheffen, aanwakkeren. 7) wegnemen, wegdragen;
wederrechtelijk wegnemen. 8) een aanvang met iets
maken. 9) in zwang brengen, invoeren; instellen,
verordenen; oprichten; beramen; aannemen, eend
levenswijze; bevorderen; doen ontstaan, opwekken,
nijt ; ten uitvoer brengen; begaan, bedrijven. zo)
een leen o., den leenheer manschap doen. — II.
Wederk. i) Zich in de hoogte heffen, zich verheffen.
2) oproerig worden. — III. Intr. i) Hetz. als We
derk., i) en 2). 2) zwellen. 3) tot bloei komen. 4)
opkomen, ontstaan, uitbarsten, zich verheffen.
Opheffer, znw. m. i) Hij die opheft, opricht,
een gevallene. 2) heller, ontvanger.
Ophef$nge, znw. vr. Heffing, van lasten enz.
Ophelpen, st. ww. tr. i) Op de been helpen. 2)
ondersteunen, er boven op helpen (16de eeuw).
Ophemelen, zw. ww. tr. Opbergen, wegleggen.
Opherstaen, -verstannisse (limb.). Hetz. als
opverstaen, -verstannisse.
Opheve , znw. vr. i) Het heffen van schatting,
tol enz. 2) het innen van geldelijke inkomsten. 3)
opbrengst. 4) opzet.
Opheven, -haven, -geheven, deelw. bnw. i) Op,
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OPHOPEN.

gelegd, opgewerkt. 2) hoog. 3) verheven, geëerd.
4) opgeblazen, hoogmoedig. — Ophevenheit.
Ophopen , zw. ww. tr. Ophoopen.
Ophopiah, bijw. Met een kop op eene maat.
Ophoren, zw• ww. intr. Ophouden. — Ophoringg, het staken an iets.
Ophoren, zw. ww. intr. Ophooren (van iets).
Ophoren, -oren, zw. ww. tr. Uithoozen.
Ophouden, -halden, -holden (oostmnl.), st. ww.
— I. Trans. i) Ophouden, opsteken ; optillen, opnemen. 2) steunen, stutten. 3) onderhouden, opkweeken, grootbrengen ; levensonderhoud geven aan
iem., die in eene ondergeschikte betrekking is; een
dier, houden, opfokken. 4) aan iem. huisvesting of
eene schuilplaats verleenen. 5) iem. in het leven
laten, hem redden. 6) aanwenden als broodwinning;
herberge, taverne, schok, meesterie o. 7) beslag of
arrest leggen op eene zaak; iem. gevangen houden.
8) ophouden, terug-, in-, tegenhouden; den Logel,
breidel o.; ook: zich betoomen. 9) ophouden, belemmeren. zo) inhouden, eene geldsom. xi) open
houden. — II. Wederk. i) Zich inhouden of betoomen. 2) zich ophouden, in iets belemmerd worden.
— III. Intr. Ophouden, uitscheiden met iets; ein.
digen, tot staan komen.
Ophoudinge, znw. vr. Beslaglegging, gevangen
-nemig.
Ophout, znw. m. Vertraging; verzet; zonder o.
Ophouwen, zw. en st. ww. tr. i) Ophouwen,
opsnoeien, een boom. 2) omhakken. 3) afhakken,
afhouwen. 4) openhakken.
Ophuoteren, zw. ww. tr. Aan-, ophitsen.
Ophnns, .hays, znw. o. Bovenhuis.
Opinie, znw. vr. z) Meening, gevoelen; ter o-n
gaen, in raadkamer gaan; sine o. houden, op zijn
stuk staan; zienswijze, inzicht. 2) naam, reputatie.
3) gezindheid.
Opinioen, znw. vr. i) Meening, oordeel, uit
2) plan, bedoeling. 3) eene bepaalde mee -sprak.
een geschil of strijd; o. houden, ergens vóór-nig
zijn, partij kiezen voor.
Opdagen, zw. ww. intr. Opjagen, wegjagen.
Opeant, znw. m. Oppervlak, bovenvlak.
Opkammen, zw. ww. tr. Opkammen ; zuiveren, wol.
Opkeren, zw. ww. — I. Trans. Het onderste
boven keeren. II. Intr. z) Zich naar boven richten,
keeren; ook in geestelijken zin. z) zich tegen iem.
wenden of keeren.
Opkeren zw. ww. tr. Opvegen.
Opkerven , st. ww. tr. Op den kerfstok opteekenen, aankalken.
.Opolieven st. ww. — I. Trans. Opklooven, openklieven. — IE Intr. Opensplijten, -bersten.
Opolemmen, -climmen, st. ww. intr. i) Opklim
naar boven klimmen. 2) opstijgen, in de hoogte-men,
gaan, ook van de zon en met den geest. 3) stijgen,
van prijzen. — Opolenimer, -elemminge.
Op altven, st. ww. intr. Opklimmen; opstijgen;
ten hemel gaan.
Opeloven, zw. ww. tr. t) Klooven, opensplijten.
2) splitsen, verdeelen.
Opoomelinge, -* ninge. Hetz. als. o p c o m i n g e.
Opoomen, -commen, at, ww. intr. t) Opkomen,
naar boven komen; ook: landen. 2) boven komen;
o. ten mure. 3) opbreken, bekomen, van spijs; onaangename gevolgen voor iem. hebben. 4) opgaan;
o. ier vierscare. 5) oprijzen, te voorschijn komen;
ook van de zon; aanbreken, van den dag. 6) voor
den dag, te berde gebracht worden; nu es doer
nienege bale 0. 7) opschieten, van planten; volwassen worden; als znw., opkomst, bloei; van een
gebruik, in zwang komen; van een boek, opgang
maken. 8) opschieten, vorderen; als znw., voortgang.
9) overeind komen; opstaan, ook: uit het bed; overeind gezet, opgericht worden, zo) met den dat.,
aan iem. te beurt of ten deel vallen, vooral door
erfenis, iem. aankomen door versterf ; overkomen,
overvallen.

OPMAKEN.

Opaomin e, -comminge, znw. vr. Geldelijke inkomsten, opbr
engst in geld ; ook: belastingen; ook
ofrcomste.
Opcopen , zw. onr. ww. tr. Opkoopen.
ooppelen, zw. ww. tr. Koppelen, jachthonden.
origen, st. ww. tr. Omhoog krijgen.
Oporilnpen, st. ww. intr. Door krimpen korter
worden.
Operaden, st. ww. tr. i) Opstuwen. 2) naar boven kruien.
,Operapen, st. ww. intr. Naar boven kruipen;
die trapben o jbcruj5en.
Opladen, st. ww. tr. i) Opladen. 2 opleggen,
als een last. 3) opdragen.
Opladiken. Zie o p 1 a k e n.
Oplage, znw. vr. i) De op een dijk aangebrachte
ophooging. 2) inlaagdijk (langs de hoofdrivieren in
Gelderland en Overijsel).
Qplaken zw. ww. tr. Door - „ladiken" naar boven brengen ; opbaggeren.
Oplangen, zw. ww. tr. Oprapen.
0 laten, st. ww. tr. i) Binnenlaten, inlaten. 2)
ten, overdragen, zijne eigendomsrechten aan
overla
iem. ; Oplatinge. 3) openlaten.
0pleéh, znw. o. z) Wat men iem. te dragen
geeft; smart. 2) wat opgelegd of gestapeld is, ver
graan. 3) betaling.
-stapeld
Opleggen, zw. onr. ww. tr. i) Op iem. of iets
leggen; op de schouders leggen; wikoor o., iem.
binden door het vaststellen eener keur. 2) enen (dat.)
enen o., iem. aan een ander opdringen. 3) enen iet
o., iem. de eene of andere smet aanwrijven, hem
iets te laste leggen. 4) bergen, opbergen, wegleggen.
5) bijeenbrengen ; opslaan, opdoen, inslaan, eene
koopwaar. 6) betalen, uitbetalen; verschieten, voor
bijpassen. 7) aankondigen, afkondigen;-schietn,
vaststellen, bepalen. 8) openleggen.
Oplegger, ..znw. m. Hij die stapelt, koopwaren
in een magazijn legt.
Opleiden, W. ww. tr. Gevangen zetten.
Oplecken, zw. ww. tr. Oplikken.
Oplesen, st. ww. tr. i) Opzamelen, oprapen, 2)
in plooien opnemen, opvouwen. 3) oplezen, voorlezen.
Opleveren, zw. ww. tr. t) Leveren, eene waar.
opleveren,iets
ets dat is aanbesteed enz. 3) overleveren, eene zaak; - uitleveren, een persoon.
Oplichten, zw. ww. tr. ij Oplichten, optillen;
ook als wederk. 2) overladen in een schuit of lichter.
3) opbreken, een leger. 4) beuren, ontvangen; opnemen, geld. 5) opbeuren, verlichten, het gemoed.
Opliggen, st. ww. intr., met den dat. i) Op het
em. terneerdrukken. 2) iem. niet met
liggen, iem.
rust laten; hem te lijf gaan, iem. met kracht aan tasten.
Oploop, znw. m. i) Stijging van het water; van
prijzen. 2) het oploopen of aangroeien van rente,
interest op interest. 3) het opkoopen van grooto
hoeveelheden eenex waar om den prijs te kunnen
doen stijgen. 4) aanval van een vijand; o. doen. 5)
aanranding van iemand met woorden; o. doen, uit
tegen, uitschelden. 6) troebelen, tumult, samen--varen
scholing. ') twist, oneenigheid, ruzie.
Oplopen, zw. ww. intr, i) Oploopen, naar boven
gaan; iem. bezoeken; als znw., omgang, conversatie; in de hoogte gaan; van een leeftijd, klimmen.
2) rijzen, oprijzen, zich voordoen; met een dat., iem.
overkomen. 3) stijgen, van prijzen; aangroeien, op.
lopen, van renten. 4) aanvallen, aantasten, ook met
woorden. 5) openloopen.
vi
jan, znw. vr. i) Overstrooming. 2) vijandelijke aanval. 3) oploop, opstand.
Oploken, - luyhen, st. ww. — I. Trans. t) Ontsluiten, openen. 2) verklaren, ophelderen. — II.
Wederk. en Intr. i) Zich openen, opengaan; zich
uitbreiden. — Opinhinge.
Opmaken, zw. WW. — I. Trans. In orde maken,
herstellen, ook: een dijk; afwerken. — II. Wederk.
Zich gereed maken.
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OPMETSELEN.

OPSCHIETEN.

4) opstoken, ophitsen. -- Opreider .
Opreiderie, znw. vr. Plaats waar laken wordt

Opmetselen, zw . ww. tr. Optrekken, opbouwen;

wegruimen.

Opnaeyen, zw. ww. tr. Opnaaien, (op iets) vast-

geappreteerd.

ook oimetsen, oj5muren.
naaien.

Op nemen, st. ww. tr. i) Opnemen, opbeuren;

ophelpen. 2) iin de hand nemen; iets aan zich trek.
ken, een verpacht land. 3) iem. gastvrij opnemen.
4) onder bepaalde voorwaarden bezit nemen van
eene plaats ; de bewoners er van als onderworpenen
aannemen. 5) zich van het bezit van iem. of iets
verzekeren ; in bezit nemen ; in verzekerde bewaring,
gevangen nemen. 6) innen, beuren, inzamelen. 7)
wegnemen ; die tafel o., wegkapen, rooven, ook met
een dat. 8) overvallen. 9) aannemen, een gebruik
enz. zo) afspreken, bepalen, beslissen ; zich iets voornemen; als znw., plan; ondernemen, aanvaarden;
op het touw zetten, beramen. xi) een einde aan iets
maken, vooral aan een strijd; bemiddelen, verzoenen,
bijleggen. 12) bepaalde mededeelingen of opgaven
in ontvangst nemen, van een ambtenaar. 13) opmerken, waarnemen.
Opnestelen, zw. ww. tr. (De broek) opbinden.
Opofferen, zw. ww. tr. Ten offer brengen; opdragen, toewijden.
Oposen. Zie ophosen.
Qppe. Zie op.
Oppenbaer . Zie o p e n b a e r.
0pper, ojier, znw. Opper, hoop van hooi en graan.

— Opperen.
Opperbottelgier, znw. m. Opperschenker.
Opperdnnnherder, -meyer, znw. m. Hoofd opzichter

over de duinen.

Op^pergesworene, znw. m. Lid van het college

van bestuur der gilden.
Opperheit, znw. vr. Opperheerschappij.

Opperhof,, znw. o. en m. i) Woning van den

leen. of landheer; ook oAberhuus. 2) hoogste recht.

Opperhoutvester2 jager, •capitein, -kerc-

meester, - Bleet, -clerc (eerste beambte op eene

secretarie, i6de eeuw).

Opperelager, znw. m. Hoofdaanklager.

Opperenape, -eneoht, -man . Zie op er -.
Oppercoc, -meester -messagier, -momboor.
Opperpa e, znw. m. Opperpriester.
Opperp s, znw. m. Eerste prijs.
Oppersoire, znw. m. Bovenste verdieping van

een huis.

Opperste, uijer-, bnw. i) Opperste, hoogste. 2)
bovenste, hoogst gelegen; hoogste, grootste; boven-

ste, buitenste; dat o. cleet, bovenkleed, een der bo_

venkleeren.

Oppervalkenaer, - velthere, -voget.

Opploeken, zw. ww. tr. Uit den grond halen.
Opporren, zw. ww. tr. Aanstooten.

Oppnysten, zw. ww. tr. Opblazen.

Qpqueken, zw. ww. tr. Opvoeden, opkweeken.
Q pp gnieken, zw. ww. intr. Opwellen, opborrelen.

— Opgniekinge.

Oprapen, zw. Ww. tr. i) Weghalen, met geweld
meepakhen; meenemen. 2) oprapen, van den grond
opnemen. 3) bijeenzamelen.
Oprecht, bnw. i) Rechtop, recht overeind. 2)
deugdelijk, naar den eisch zijnde. 3) vol, volmaakt,
volslagen. 4) eerlijk, betrouwbaar. -- Oprecht, bijw.

Opreahtioh, -ticheit.
Oprechten, - rk n, zw. ww. -- I. Trans. i)

Oprichten, opheffen. 2) overeind zetten, oprichten;
opstellen; opbouwen, oprichten. 3) opheffen, verhef.
fen, ook: tot God. 4) in orde maken, herstellen;
vergoeden, schade. -- II. Wederk. i) Zich verheffen, rechtop gaan staan. 2) op gaan zitten, opstaan.
3) zich verheffen of opstaan tegen. — III. Intr. i)
Opstaan, oprijzen. 2) zich oprichten van een zede
val. 3) zich vertoonen. 4) opkomen, voortko--lijken

men. -- Oprechtinge.

Opreiden, -reden, zw. ww. tr. i) De laatste hand

aan iets leggen;

appreteereu, glanzen, laken. 2) uit
voorzien. 3) opredderen,-rusten,vahodig
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tOpreihen, zw. ww. intr. (In de hoogte) reiken
Oprekenen, zw. ww. tr. Opsommen, optellen.
Oprecken, zw. ww. tr. i) Oprichten, in de hoogte

heffen.

2) uitrekken.

Oprel, znw. m. Hellend oploopende weg naar
de kruin van een dijk.
Oprennen, zw. ww. intr. Opstijgen, ten hemel
varen.
Opriden, zw. ww. -- I. Intr. i) Rijden naar eene

hoogere plaats. z) opspelen, den boel opscheppen.
3) met den dat., rijdende aanvallen, ook: tegen iem.
uitvaren. — II. Trans. Die dure o., de deur plat
loopen.
Oprinnen, - rennen, st. ww. intr. i) Rijdende op
eens hooger gelegene plaats komen. 2) aanvallen;
hoonend toespreken.
Oprisen, st. ww. intr. i) Omhoog gaan, de hoogte
in gaan; aanbreken, aanlichten. 2) zich verheffen ;
opgeresen, rechtop. 3) zich verheffen, tot bloei komen. 4) oprijzen, zwellen. 5) opstaan, ook van een
gevallene en een doode. 7) opstaan tegen. 7) opkomen, voortkomen, uit den grond te voorschijn
komen. 8) ontstaan, ontbranden, van een twist, strijd
enz. 9) stijgen, van prijzen.
Oprisenisse, znw. vr. Opstanding.
Oprisinge, znw. vr. i) Het opkomen, oprijzen
of zich verheffen van iets. 2) opstand, oploop, tumult. 3) zwelling.
Oprispelen, zw. ww. intr. Borrelend naar boven,
ook: uit den grond, komen; oprispen; ook ohrisen.

Oprisper, Oprispinge.

Opriten, st. ww. tr. Openrijten.

Oproden, - roeden, -raden (oostmnl.), zw. ww. tr.
0prodinge.
Oproeden, -roeyen, zw. ww. tr. Ophitsen, opruien.
Oproepen, roj5en, st. ww. — I. Intr. Weeklagen,
Opgraven; uithouwen. —

-

jammeren; luid roepen; een openbaren verkoop houden. -- II. Trans. i) Wakker roepen, wekken; in
het leven roepen. z) oproepen, gelasten te komen;
dagvaarden. — Oproep er.
Oproer s znw. m. Op_ loop, tumult; ook oliroeringe.
Oproeren, zw. ww. tr. i) Opwekken tot iets. 2)
opslaan, de oogen.
Oprocken, zw. ww. tr. Op het rokken winden,
vlas.
Opruoken, zw. ww. intr. (oostmnl.). Uitstellen,
verschuiven. — Opraakinge, ook: schorsing van
vijandelijkheden.
Opramen, -ruymen, zw. ww. tr. z) Wegruimen,
wegnemen. 2) schoonmaken, een water.
Opt u8 p en enz. Hetz. als oprispen enz.

Oprust, znw. m. Krijgstoerusting.

Oprusten, zw. ww. tr. Uitrusten, toerusten.
zw. ww. tr. Oprouwen, laken.
Opsalveren . Hetz. als a b s o l v e r
Opruwen,

pBate, znw. vr. (oostmnl.). Opzet, voorbedachte
raad. -- Opsatich, opzettelijk (oostmnl.).
Opsate, znw. m. Opgezetene.
Opgater, znw. m. Aanlegger van een komplot of
aanslag.
0p scharen, zw. ww. tr. Vee op de gemeene
weide brengen of toelaten. — Opsoharinge.
Opschepen, zw. ww. -- I. I rans. Uit et schip
aan eal benen, lossen. — II. Intr. Landen.
Opschep Bnp st. ww. tr. Opscheppen.
OpschietII st. ww. -- I. Intr. i) Plotseling of
met drift oprijzen, opspringen; met een schrik wak.
ker worden, opschieten; opspringen, toeschieten, bij
een gevaar. 2) opschieten, opgroeien. 3) snel of plotseling opengaan. 4) naar den vogel schieten. —
IL Trans. i) Opwerpen, uitgegraven aarde; uitdiepen. 2) afschieten, afsluiten. 3) lossen. 4) met kracht
of snelheid openmaken.
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OPSCHOCKEN.

Opschocken, zw. ww. tr. Opschrokken.
Opschonen, zw. ww. tk. Opsieren, opsmukken.

Opschoren, -schueren, zw. ww. — I. Trans. Op.
scheuren, openscheuren. — II. Intr. Met geweld of
kracht splijten of barsten.
Opschorpen, - schurjben, - schrophen, zw. ww. tr.

Opensnijden, vooral het menschelijk lichaam.
Opschorten, zw. ww. tr. i) Opschorten, kleederen ; omgorden ; opgeschort, met opgenomen kleeren,
reisvaardig. 2) optrekken, neus en lippen. 3) opschorten, uitstellen. — Opschortinge .

Opsehortsen, - schorsen, -schur(t)sen, zw. ww. tr.
Opschortsinge, ook: schorsing.
Opschouwen, zw. ww. intr. ; als znw.: a) de

Hetz. —

blikken. b) int o., van aanzien, naar het uiterlijk.
Opschraven, zw. ww. tr. Op-, openkrabben;
bloot woelen, den grond.
Opschriven, st. ww. tr. i) Opschrijven, inschrij
ven. 2) iets schriftelijk opzeggen. 3) enen iel o., iem.
iets schriftelijk mededeelen. — Opschriver.

Opschudd elinge. Hetz. als o p s c h u d d i n g e.
Opschudden, zw. ww. tr. Ophoopen, bijeen-

brengen.

Opschuddinge, znw. vr. De overblijfselen van
een maaltijd, de overgeschoten brokken, kliekjes.
Opsehuppen , zw. ww. tr. Opschoppen, met een
schop op eene hoogere plaats brengen.
Op scherpen, - schorsen . Zie o p s c ho r p e n,
-s ch orsen.
Opsehuven , st. ww. tr. Openschuiven.

Opsegelen, zw. ww. intr. Wegvaren; ook opseilen.
Opseg g en, -zegen, zw. onr. ww. tr. i) Opzeggen,
iets overluid mededeelen. 2) opzeggen, iets doen
ophouden; ook: afstand van iets doen; ook met een
dat. 3) iets zeggen op of ten nadeele van iemand;
iets aan iem. ten laste leggen. 4) iets van iem. te
vorderen hebben; als znw., aanspraken. — Oplegging e, herroeping.
Opsenden, zw. ww. tr. i) Opzenden, doorzenden;
een gezant zenden (zonder obj.). 2) afstand doen
van iets, vooral van een leen.
Opeet, -sat, znw. o. en m. i) Verordening, bevel. 2) vooruit beraamd plan, vast voornemen; buten sinen o., zonder dat hij er de hand in heeft;
inzicht, levenswijze. 3) voorbedachte raad, opzet. 4)
aanslag. 5) onderneming, krijgstocht; ondernemingsgeest, wilskracht. 6) laag, hinderlaag. 7) samenzwering. 8) uitstel van vijandelijkheden, bestand. 9)
Hetz. als o p s e t t e r, 2).
Opsetten, zw. ww. -- I. Trans. i) in de hoogte
zetten; op het hoofd zetten. 2) overeind zetten; ene
baniere o., eene banier planten; ook: zijn plechtigen
intocht houden. 3) oprichten, inrichten; doen verrijzen; stichten, grondvesten, instellen, een onderzoek;
invoeren, een gebruik; ook wederk., zich inrichten.
4) aanstellen, benoemen. 5) opvoeden, grootbrengen.
6) aan land zetten, ontschepen. 7) verhoogen, eene
waarde, een prijs. 8) bepalen, aankondigen; verpachten. 9) opbergen, wegzetten; in een pakhuis
opslaan. io) openlijk aanwijzen; borge, jbande o. ii)
enen iet o.: a) toekennen of toeleggen. b) opleggen,
gelasten. 12) op het touw zetten, beginnen; inrichten; aanrichten; beramen, ondernemen; brouwen;
niet oj5setten wille, opzettelijk; zich iets voornèmen ;
als znw., plan. 13) schorsen, .uitstellen; afstellen,
beëindigen. 14) openzetten. — II. Intr. , Vermeerderen of toenemen in waarde; dopsetten van (ten
gelde.

Opsettende, bnw. Ondernemend.

Opsetter, znw . m. i) Hij die een weefsel op het
getouw zet. 2) aanlegger, aanstoker.
Opsettich, bnw. Ondernemend.
Opsettinge , znw. vr. i) Opdrijving, verhooging.
2) heffing, omslag. 3) belaging, laag. 4) aanslag, samenzwering. 5) uitstel; ook: uitstel van betaling;
wapenstilstand. 7) opening, openzetting.
Opsicht, znw. o. r) Toezicht. 2) inzicht, bedoeling.

OPSTADEN.

Opsieden , st. ww. Opborrelen. — Opsiedinge.
Opsien , st. ww. intr. i) Zien op o naar iem. ;

als znw., het naar iem. kijken; blikken; gezicht, oog;
iet comet in min o.; uiterlijk, gelaat; int o., van
uiterlijk; aanblik, het door iemand gezien worden.
3) letten op; als znw.. het letten of acht geven op,
Bonder o. van lone ; egards ; ten (ter) opsiene, om,
wegens ; te dien o., met dat inzicht, om die reden.
Opsijn, onr. ww. intr. Open zijn.
. Opsitten, st. ww. intr. — I. Duratief. i) Overeind zitten. 2) te paard zitten ; opgeseten, te paard
zittende; ohsilter, berijder. 3) wonen; oftgesetene,
inwoner. — II. Perfectief. Te paard stijgen.
Opscuur, bnw. Duister, onbegrijpelijk.
Opsiach, znw. m. i) Opslag, van het oog; uit drukking, van het gelaat; als tijdsbepaling, oogenblik. 2) bet opslaan of naar boven opengaan, van
een venster. 3) het opslaan of oprichten van een
gebouw. 4) het opslaan of lossen van waren; de
plaats waar dit geschiedt, opslag; het recht, van
stapelgoederen geheven. 5) verhooging van prijs of
waarde, opslag, ook oftslacht. 6) toeslag, toewijzing.
7) pe'rceel dat iem door „opslag" in huur gegeven
wordt. 8) hetz. als opstal , 4).
Opslaen, st. ww. — I. Trans. i) Opslaan, omhoog heffen, het oog, het hoofd ; als znw., dato. van
enen oge, een oge o., oogenblik. 2) oprichten, opbouwen, grondvesten ; gereed maken, in orde brengen. 3) openlijk aanslaan, een naam op het schandbord. 4) den prijs verhoogen. 5) lossen, koopmansgoederen; zand, aarde. 6) tot openbaren verkoop
uitstallen; in veiling brengen. 7) opnemen, opvouwen,
een tafellaken ; een bedde o., het dek wegnemen. 8)
bepalen, verordenen; aanleggen, schieten, nl. slooten;
ondernemen, op het touw zetten. 9) toeslaan, een
koop. zo) mishandelen; neervellen, neerslaan, vernietigen. i i) zich voorbehouden, eig. beslag leggen op (?).
12) in rekening brengen. 13) vergoeden. 14) steken,
eene trompet. 15) laten weiden of grazen, vee. i6)
openslaan, openbreken; opendoen. — II. Intr. i)
Opstijgen, opslaan. 2) naar boven gaan, stijgen, van
een prijs. 3) landen. 4) omslaan, eene zijwaartsche
richting nemen, (links, rechts) afslaan. 5) het voltrekken eencr straf uitstellen. 6) met kracht opengaan of openvliegen, van deuren en vensters.
0 slen, zw. ww. tr. Slik of bagger brengen
op ^éenlej plaats).
Opslinden, st. ww. tr. Opvreten.
Opslippen, zw. ww. tr. Openknippen, kleederen.
Opsll en, st. ww. tr. Een besluit nemen ten nadeele van iem., door een stedelijken raad.
Opsloeken, zw. ww. tr. Opslokken, verslinden.
Opsloten, st. ww. tr. i) Wegbergen, wegsluiten.
2) afsluiten, vast maken, een knoop in een draad.

3) opensluiten, openen. — Opslutinge.

Opsniden, st. • ww. tr. i) Afsnijden; afzagen. 2)
opensnijden.
Opsogen, zw. ww. tr. Voeden, grootbrengen;
ook opsoken.
Opspannen, st. ww. tr. i) Opbinden. 2) een
boog, spannen. 3) eene poort, wijd openzetten.

Opsparren, -sterren, - s,peren, - sj5ieren, zw. ww.

tr. Wijd opensperren, - zetten, eene poort, sluis, den
mond.
Opspliten, st. ww. tr. Opspouwen.
Opsporen, zw. ww. tr. Zien te bekomen.
Opsprake, znw. vr. i) Smaad -, scheldwoord. 2)
opspraak, ongunstig of af keurend oordeel.
Opspreken, st. ww. intr. met den dat. Op
iem. te zeggen hebben, hem ten laste leggen; als
znw., opspraak.
Opspringen, st ww. intr. i) Opspringen, ook:
van vreugde; op het paard springen; ontspringen.
2) openspringen. —. Opspringinge, opspronc.
Opspruten, st. ww. intr. Uitspruiten, voortkomen.

— Opsprutelinc, spruit.
Opstad en, zw. ww. tr. m. d. dat. Staande houden tegen

iem., eene beschuldiging.

OPSTAEN.

Opstaen, st. ww. — I. Intr. i) Opstaan, oprij.
zen; verrijzen. 2) voortkomen, -spruiten. 3) opstaan
tegen ; als znw., opstand, oproer. 4) van zaken, opstaan, overeindstaan. 5) opkomen, van hemellichamen.
6) opstaan, ontstaan, vooral van iets onaangenaams,
een twist, strijd, oorlog enz. 7) uitgesteld of opge.
schort worden. — II. Trans. De kosten van iets
dragen.
Opstal, znw. m. en o. i) Opstand, onlusten. 2)
vooruit beraamd plan. 3) tijns of pacht, rustende op
een eigendom. 4) onbebouwd erf; gemeenteweide;
open ruimte aan of langs een water, strook gronds
langs een water, watering enz. en tot deze behoo.
rende. 5) kraam, opgeslagen kinderbed ; feestmaal
bij eene bevalling.
Opstalboom, znw. m. De plaats van het bondsgerecht, bij de Friezen.
Opstallen, zw. ww. tr. In stal of schuur brengen.
Opstaat . Hetz. als opsta 1, i).
Opstapelen, zw. ww. tr. Opstapelen.
Opstaven, zw. ww. tr. Overluid voorzeggen, een
eed.

0 stegen st. ww. tr. — I. Van steken in de
bet. p,st ken". i) Opsteken, in de hoogte steken. 2)
verheffen, iem. 3) steken, de trompet. 4) opensteken,
een slot. 5) een scherp werktuig in iets zetten ; aanbreken, een vat. — II. Van steken in de bet. „stooten, duwen". i) Wegsteken, -stoppen. 2) openstooten,
- duwen.
Opsteker, znw. m. Dolk, lang mes.
Opstel , £nw. o. Opzet; aanslag.
Opstellen, zw. ww. -- I. Trans. i) Oprichten,
stichten. 2) o,h- ende afstellen, benoemen en ontslaan.
3) instellen, invoeren, in zwang brengen. 4) beramen,
brouwen; het plan maken. 5) uitschrijven, openlijk
aankondigen; uitloven, een prijs. 6) uitrusten, toestellen. 7) enen iet o., iem. iets toeleggen, hem van
iets voorzien. 8) uitstellen. — II. Wederk. i) Zich
stellen; hem te enes dienste o. 2) zich gereed maken
of toerusten. 3) zich verzetten, opstaan (tegen, jegen).
Opsteller, znw. m. Aanstichter, bewerker.
Opstellinge, znw. vr. Oproerige beweging, verzet.
Opsterkinge, znw. vr. Rechterlijk vonnis of gerechtelijke aanzegging, waardoor een executoriaal

e

beslag onaantastbaar wordt.
Opsterven, st. ww. intr. i) Hetz. als a e n s t e r v e n. 2) wegsterven, uitsterven.

Opstichten, zw. ww. tr. Opbouwen.
Opstigen, st. ww. intr. Opstijgen, opklimmen;
opgaan; stijgen, van prijzen. -- Opstiginge.
Opstoelen, zw. ww. tr. (Een dijk) verstoelen.
O p stoken, zw. ww. tr. Tot opstand aanzetten.

-- Opstokinge.
Opstonen, zw. ww. wederk. Zich ophouden, zich

voor vallen of zinken behoeden.
Opstoppen, zw. ww. tr. Volstoppen, versperren.
Opstoten, st. ww. tr. i) Naar boven duwen. 2)
doen opgaan, een geluid. 3) vijandelijk aanvallen.
4) opstooten, opduwen. 5) openstooten, - rammeien.
Opstrecken, - zw. ww. — I. Trans. Opstroopen,
opstrijken. -- It. Intr. Zich in de lengte uitstrekken.
Opstriken, st. ww. -- I. Trans. - i) Opduwen,
tegen eene hoogte opschuiven. 2) op zijde of openschuiven. --- II. Intr. Zich begeven.
Opsteven, -s/leven, st. ww. tr. Als of in stof omhoog- of opwaaien.
Opsuchten, zw. ww. intr. Luid zuchten. — Op-

suchtinge.

OpSWellen, st. ww. intr. i) Opzwellen. 2) zich

boos ;,laken; oogeswollen, nijdig, woedend. — Op-

swellinge.
Opswemmen, st. ww. intr. Aan land of naar het

strand zwemmen.

Opsw,eren, st.
verklaren dat iets
daan heeft.

ww. tr. Enen iet o., onder eede
van iem. is of dat iem. iets ge-

Opswichten, zw. ww. intr. De wijk nemen, op

zij gaan.
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Opswin,en, st. ww. intr. Met kracht of vaart
de hoogte in gaan.
Optebreken, st. ww. — I. Trans. Openbreken;
opensteken, doorboren. — II. Intr. Opbreken, van
een leger.

Optekenen, t t'vkenen, - teken, zw. ww. tr. VerOp e kinge.
Opterden, -treden, st. ww. intr. i) Opklimmen;

ordenen. —

enen greet o., een hoogeren rang bekleeden. 2) op
iets hoogers stappen of treden. 3) voortreden, te
voorschijn komen.
Optornen, - trennen, zw. ww. tr. Opentornen.
Optichte, znw. vr. Beschuldiging.

Optiden, zw. ww. intr. i) Opklimmen, opstijgen.
2) opgaan, optrekken.
Optien, st. ww. — I. Trans. i) Optrekken, omhoog trekken. 2) in een staat van zinsverrukking
brengen. Zie o p g e to g e n. 3) opheffen, verheffen. ook als wederk. 4) opvoeden, grootbrengen. 5)
uit den grond trekken of halen. — II. Intr. i) Naar
boven gaan ; van hemellichamen, opgaan. 2) optrekken, van een leger.
O p tiën, st. ww. tr. Ten laste leggen, verwijten;
beschuldigen; toeschrijven aan; ook o^tiden.
,

Optillen, zw. ww. tr. Optimmeren, tr.
Optoch, -toge, znw. Hijschmachine.

Optocht, znw. vr. Het opgaan, der zon.
Optogen, zw. ww. tr. Optrekken, omhoog

heffen.

O treeken, zw. en st. ww. -- I. Trans. i) Optrekken, omhoog trekken; met geweld naar boven
halen ; den adem, halen. 2) Hetz. als o p t i e n , 2).
3) verheffen, tot eer en aanzien brengen ; oj5getrect,
hoog staande, eene hooge plaats innemende; iemands
eer, verbreiden. 4) opvoeden, grootbrengen. -- II.
Intr. Optrekken, vertrekken, ook tot een aanval. —

Optreckinge.
Oputngen, zw. ww. tr. Getuigen tegen iem. —
0p enis e.
Opficken. Hctz. als o p t r e c k
znw. vr. Visionaire toestand.

Opvaerdieh, bnw. Stroomop varende.

Opvaert, znw. vr. i) Opstijging; hemelvaart. 2)
tocht; krijgstocht, expeditie. 3) off- e;zde afvaert, het
vrije gebruik van een land. 4) opvaart, van eene rivier.
Opval, znw. m. Dat wat iem. opkomt of ten deel
valt, rente uit een vast goed, baten, opbrengsten.
2) dat wat iem. overkomt, wederwaardigheden. 3)
aanval, vijandelijke bejegening.

Opvallen, st. ww. intr. -- I. Met eene zaak als
ondw. a) ten deel vallen. b) overkomen. -- II. Met

ondw. Aanvallen.
'veren, st. ww. tr. Tegen , vasthouden.
Opvaren, st. ww. intr. — I. Van varen in de

een pers. als

Opvangen,

-

-

bet. „gaan ". i) In de hoogte gaan; ten hemel varen.
2) naar boven gaan, hooger rijzen, ook van een
bouwwerk. 3) met kracht of snelheid opstaan, opschieten; ook: uit het bed. 4) opstuiven, driftig opkomen, uitvaren tegen iem. (m. d. dat.). 5) iem. aan.
valen. 6) ergens den voet zetten; oj5- ende afvaren,
ergens vrij komen en gaan. 7) openspringen, van
sloten. -- II. Van varen in de bet. „varen ". Opvaren,

Opvaringe .
Opveilen, zw. ww. tr. In openbare veiling bren-

Bene rivier. —

gen; ook:

aanbesteden. — Opveilinge.

Opverdrogen,

zw. ww. tr. Opdrogen.
zw. ww. intr. Handgemeen

Opvergaderen,

worden.

O pl verhefen, st. ww. — I. Trans. i) Opheffen,
optil l en. 2) opheffen, verheffen, den geest. 3) verheffen, brengen tot eer of aanzien. 4) oprichten, herstellen. — II. Wederk. i) Zich oprichten, opstaan.
2) zich verheffen, trotsch zijn.
Opverheven, bnw . i) En relief gewerkt. 2) ver
hooggeplaatst. 3) trotsch, opgeblazen (van-hevn,
hem verheffen).
Opverhogen, zw. ww. intr. Vermeerderen, toenemen.

OPVERCOPEN

ORDEELBOEC.

Opvereopen, zw. onr. ww. wederk. Zich overleveren, aan iem. in handen stellen.
Opverrisen, st. ww. intr. i) Opstaan, zich oprichten, verrijzen, na een val, ook: na den dood.

pen, stoffen uit het lichaam. 5) doen uitschieten, te
voorschijn doen komen. 6) enen let o., iem. iets onaangenaams opleggen, toezenden (met God als ondw.);
aanwrijven. 7) openwerpen.
Opwerpinge, znw. vr. Oprisping.
Op wiggen, zw• ww. tr. Met een wig een opefling in iets maken.
Opwinden, st. ww. tr. i) Ophijschen, opwinden.
2) opwinden, tot een kluwen maken.
Opwinnen, st. ww. tr. i) Met moeite naar boven
krijgen. 2) een dijk of dam, op zijn behoorlijke hoogte
brengen. 3) uitwinnen, gerechtelijk onteigenen. Opwinnings. 4) openkrijgen.
0pwisen t' zw. en st. ww. tr. ij Bij vonnis uit
dat de terechtzitting geëindigd, geschorst-sprekn
of uitgesteld is. 2) afkondigen, ter algemeene kennis
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2) opstaan, zich verheffen, om zich te doen gelden.
3) opstaan tegen. — Opverrisenisse, opverri-

singe.
Opversieht, znw. o. Een biddend opzien.
Opyerstaen, st. ww. intr. i) Opstaan, verrijzen,

ook na een (zedelijken) val en uit den dood. 2) Opkomen, oprijzen, ontstaan. 3) opstaan, zich verheffen
(tegen iem.. — Opverstandenisse, -verstan-

dingo. .
Oevertien, st. ww. intr. Optrekken, met Bewa penden.

0p vertiën, st. ww. tr. Geheel en al van iets af
doen.

-stand

Opverweoken , zw. ww. tr. Opwekken, ook: uit

den dood; ook otverwrecken.
0pviselen, z v. ww. tr. Met een vijzel of windas

opschroeven, een dak.

Opvissehen, zw. ww. tr. Uit het water halen.
Opvliegen, st. ww. intr. i) Omhoog vliegen, ook
van den geest. 2) openvliegen.
Opvlien, st. ww. intr. Naar boven vliegen.
Op vliën, st. ww. tr. Opbergen.
Opvloten, zw. ww. intr. Bovendrijven.
Opvoeden, zw. ww. tr. i) Opkweeken, groot-

brengen; van dieren, fokken; ook ojvoesteren. 2)
aanvuren, aanstoken, voeden, een twist.
Opvoeren, -weren, zw. ww. tr. i) Naar boven
brengen. 2) opvoeren, den geest.

Opvolgen, zw. ww. intr. Achternaloopen.

Open - vollen, zw. ww. tr. Aanvullen.
Opwaeyen, zw. ww. intr. Opsteken, van den wind.
Opwaert, -wart; ook -waer4, - roerdes, o (terts,

i) Opwaarts, naar boven; die been o. keren, met de
beenen in de hoogte achterover op den grond lig gen, van een afgeworpen ruiter; naar boven, hemel waarts. 2) recht overeind, rechtop; o. gehol werden, opgeholpen, gesteund worden. 3) achterover.
4) op, verder, hoogerop; stroomopwaarts, op stal.
5) voorwaarts, vooruit.
Opwaken, st. ww. intr. Wakker worden, ontwaken; verwakkeren.
Opwal , znw. m. Opwelling, opbruising.

Opwallen, st. row. intr. Opbruisen, opwellen.
Opwaren, zw. row. tr. Opbergen.
Opwassen, st. en zw. ww. intr. i) Opwassen,

opgroeien; ongewassen, flink, sterk, stevig. 2) groeien,
ontstaan. 3) aangroeien, toenemen. 4) enen (dat.) o.,
iem. te machtig, te groot, te sterk worden. -- Op-

wassinge.
0pwater, znw. o. t) Was van het water door

toevloed van

de bergen. 2) hoog water, overstrooming. 3) water dat langs eene rivier van boven komt,

brengen; ene rekeninge, voorgebode o. 3) enen iet o.,
iem. iets bij vonnis opleggen.

Opwoeheren, zw. ww. intr. Oploopen, van geldsommen. — Op woekeringe.
Opwreeken. Zie o p w e c k e n, Opwreekinge,
ook: aanprikkeling.

Op wroegen, zw. ww. tr. Betichten, ten laste leggen.
Oratie, znw. vr. Gebed.
Orate, oor-, -eta, znw. Rest of afval van vee
-voedr.

Oratore, znw. Bedehuis.
Orbaerheit, orboor-, orber-, znw. vr. Nut.
Orbaerl c, bnw. i) Vruchtbaarmakend. 2) nut

aanbrengend, nuttig, heilzaam. 3) bruikbaar, eerzaam, fatsoenlijk. 4) geschikt. 5) nuttig, noodzakelijk. 6) behoorlijk, betamelijk. -- Orbaerlijeheit,
ook: noodzakelijke bezigheden. --- Orbaerlike.

Orbare, oor -, huer-, -beer, -bore, -buere, znw.

m., o. en vr. i) Geldelijk voordeel; winst gemaakt
uit beroep of bedrijf; o. doen, schaffen, om o. gaen,
winst doen, voordeel behalen, geld verdienen ; sinen
o. doen met, zijn voordeel met iets doen, iets winstgevend of productief maken. 2) nut of voordeel, goed
of heilrijk gevolg; o. doen, werken, jtlien, schaffen,
nut doen, iets uitrichten, iets goeds doen. 3) iemands
voordeel of belang; die (dat) gemene o., het algemeen belang of welzijn, het gemeene best; enes o.
doen, iemands belang behartigen; omme, in, ten
(ie, t) orbare, ten bate, ten nutte; ten dienste; ten o.'keren, ten nutte aanwenden. 4) hetgeen voor iemands ziel
of gemoed nuttig is; sinen o. doen, schaffen, zorgen

voor zijn eeuwig heil.

5) voorspoed. 6) gebruik;

sinen o. doen met, het vrije gebruik hebben van. 7)

hetgeen iem. noodig heeft, waaraan hij behoefte heeft;
mi heeft o. ere dine, ik heb iets noodig; noodzaak,
dringende reden. 8) eene zaak van gewicht of belang,
aangelegenheid. 9) bezigheid, taak, werk.
Orbare, bnw. Nut, nuttig.

Orbaren, oor -, - boren, huerbueren, zw. ww.

roepen; ook ofrwrecken.

I. Trans. i) De vruchten van iets plukken, nut of
voordeel van iets trekken; iets (land) bewerken of
gebruiken om er voordeel van te trekken. 2) gebruiken, van iets profiteeren; de vrije beschikking over
iets hebben. 3) zich bedienen van, iets benuttigen,
besteden, aanwenden, toepassen; iet nut o. mogen,
er niets aan hebben. 4) gebruiken, nuttigen, verorberen. 5) beoefenen, in praktijk brengen. 6) aan
werk maken van; sine siele o. -- II.-kwen,
Wederk. Zich toeleggen op.
Orbodioh, -badich, bnw. (oostmnl.). Bereid.

schieten; ook: zich verheffen, tot het doen van een
aanval. 2) opkomen, oprijzen, ontstaan, van een
twist, eene moeilijkheid enz.
Opwerken, zw. onr. ww. tr. Optrekken, opbouwen.
OpWerp p wor6, znw. m. i) Opgeworpen aarde.
2) aangeslibd land.
Opwerpen, - warjen, - motten, st. ww. tr. t)
Opwerpen, omhoog werken. 2) verheffen, omhoog
heffen, oprichten. 3) haastig opbouwen. 4) uitwer-

opgeschreven.

opperwater.

Opwateren, zw. ww. intr. Buiten de oevers gaan,
over het land vloeien of stroomen.
Opwegen, st. row. tr. i) Door zijn gewicht iets
ij en.
z
2) wegen, het gewicht van iets
andrs den
onderzoeken.

Opwegen, zw. row. tr. De wanden van een bouw.

werk optrekken.

Opweeken, zw. ww. tr. Opwekken, in het leven
Opwellen - welpage. Hetz. als op wall e n.
Opwentelen, zw. ww. tr. Naar boven wentelen.
Opwerden, st. ww. intr. i) Haastig opstaan, op-

-

Ordeel, oor-, -del, znw. o. en m. t) Uitdeeling,
deeling tusschen erfgenamen. 2) de uitspraak door
den oordeelwijzer voorgesteld en door het gerecht
gedaan; ook: het oordeel der partijen over het aan hangige geschil; godsoordeel. 3) het uitspreken van
een vonnis, het doen van uitspraak; de gerechtelijke
kennisneming. 4) uitspraak, oordeel, verklaring. 5)
veroordeeling, straf; kwelling. 6) helder of juist inzicht, doorzicht.
Ordeelboeo, znw. m. en o. Een boek waarin
de uitspraken of vonnissen eener rechtbank worden

ORDEELDACH.

ORLEY.

Ordeeldach, znw. m. Crisis in eene ziekte.
Ordeeldr er.. Hetz. als o r d e e 1 v i n der.

Ore, oor, liore, znw . o. i) Oor; verkiw. orekijn,
oor -, orelJn. 2) oor, hengsel, handvat. 3) aandacht,
gehoor.
Ore, znw. vr. Uur.
Oreeste (h)oreesi, horreest, znw. o. en vr. r)
mig weer. 2) beroering door een storm
Storm, onstui
veroorzaakt; rumoer, geraas, lawaai, geschal ; o.
maken, opschudding of spektakel maken. 3) strijd gewoel; o. maken, zich duchtig weren; vijandelijke
ontmoeting; hinderlaag; feestgedruisch; o. driven,
zich aan feestvreugde overgeven ; het aardsche gewoel. 4) drukte gemaakt door één mensch; bittere
klachten, geweeklaag; drukte, praal.
Oreestich, bnw. Onstuimig.
Orendrager, znw. m. Lasteraar.

Ordeelgel znw. o. De onkosten eener uitspraak
of van een vonnis.

Ordlelgever, znw. m. Hetz. als o r d e 1 a e r. -Ordee geefster.
Ordeelstede, znw. vr. Gerechts plaats.
Ordeelvinder , znw. m. Hij die het vonnis in

een geding voorstelt.

Ordeis, orbs, znw. o. Tribune, stellage.
Ordelaer , -elaer, -deelre, znw. m. Hij die een

; hij die een vonnis velt, rechter.
Ordelen , ; deekn, -de:'len, zw. ww. — I. Intr.

"oordeel" uitspreekt

Een oordeel uitspreken, als oordeelgever, - vinder of
- wijzer; als rechter, een vonnis vellen; een gevoelen
uiten. -- II. Trans. Een oordeel uitspreken over;

beoordeelen.

Ordelieh , bnw. Gerechtelijk; beslissend, kritiek,

in eene ziekte.

Ordelinge, znw . vr. Oordeel, uitspraak, beslissing.

Ordene, oor -, -dine, -dijn, orden, orde, znw. vr.

en m. i) Orde, rangorde, volgorde, regel. 2) rij,
regel; onderdeel. 3) rang, stand. 4) regel, leefregel,

voorschrift, verordening; vaste gewoonte, natuurwet.
5) kloosterregel; sine o. kouden, naar een bepaalden
regel leven; die o. breken, de gelofte schenden;
kloosterorde; geestelijke orde, monniken -, nonnenorde; het kluizenaarsleven, eene geestelijke ridderorde; vole van ordinen, kloosterlingen. 6) staat, stand,
positie. 7) levens- en maatschappelijke toestand; hu welijke staat; priesterstand, ridderstand. 8) toestand.
9) orde, ridderorde; orde van het gulden vlies;
ordeteeken.

Ordenen, - men, orden, zw. ww. tr. i) Ordenen,
regelen; in orde brengen. 2) in eene kloosterorde
opnemen; geordent, - ordeƒ, -oirt. 3) iem. met de
eene of andere taak belasten; geordijnt.
Ordeneren . Zie ordineren.
Ordengetide, znw. o.; mv., de getijden die in
een klooster bij de verschillende kerkdiensten in
gebruik zijn, ordegetijde.
Ordeninge, znw. vr. Ordening, geregelde volgorde.
Ordenljjo, oorden -, orde -, bnw. i) Volgens een
bepaalden regel zijnde; met orde geschiedende. 2)
tot eene geestelijke orde behoorende, der of eener
orde. 3) huwelijks -, echtelijk. — Ordenlike.
Orderers zw. ww. tr. i) Rangschikken, ordenen.
2) orde stelle
n op iets.
Orie. Zie hordijs.
Ordiment , ordel-. Hetz. als o r n a m e n t.
OrdinanCie, ordonnantie, znw. vr. i) Ordening,
rangschikking; rangorde, volgorde; slagorde; regeling van de volgorde, groepeering der bijbelboeken,
ook: rangschikking van den inhoud van een boek.
2) bevel, verordening, ordonnantie; stadsbestuur,
bevoegdheid om te verordenen. 3) ontwerp; opzet;
schikking, verdrag.
Ordinaíijs, znw. m. Een boek waarin de ritus
der kerkdiensten of ook de regels van eene kloosterorde zijn beschreven.
Ordineert % -serljc, -eerdelje, bnw. Ordelijk,
geregeld — rdineerlike.
Ordineren, zw. ww.. -- I. Trans. i) Ordenen,
rangschikken; in slagorde scharen. 2) in orde brengen of maken, orde op iets stellen; opstellen, opmaken, een geschreven stuk; in eene bepaalde orde
plaatsen; bewerkstelligen; inrichten naar een be
paalden regel; herstellen; toerusten; geordineert,
met gaven en kundigheden toegerust. 4) regeeren,
leiden, besturen. 5) aanwijzen, verordenen. 6) ver
bevelen, bepalen, instellen, inzetten; in het-orden,
pass., bevel krijgen. 7) aanstellen, benoemen. 8)
overleggen, uitdenken, beramen. 9) beschikken bij
testament, vermaken. — II. Wederk. Zich zetten,
zich voegen of schikken tot (met ie). — Ordine.

ringe.
Ordune, -nun, -uyn, znw. o. Arduin, hardsteen.
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Orenhaer, -pine, -rins.

Orenveger, znw. mw De pink.

Orewoet here-, znw. Gloed, hitte, vurigheid,
ke gloed;. ecstase.
drift; geestelij

Orfenijn, znw. m. Wees.

Orf oYB, ar -, znw. Goudborduursel, goudgalon.
0rgale, znw. vr.; mv., orgel; ook organe, orgele.

— Orga neeren, -iseeren • Organiste n Orgelaer, Orgelblaserf Orgelen s• Orgeli ste
1 orgenisie.

Orgelboec, -dore, -hans (orgelkast), -maker,

- pipe, - speler, -s,5eelre, -spel.
bnw. i) Fier, hooghartig. 2) trotsch,
hoovaardig.
Orgelioosheit.
Orgene. Zie o r g a 1 e. — Orgenare, -eren,

enmaker.
Or.

e. Zie horie (hoirie).
On
Orient, znw. o. i) Het oosten. 2) het Oosten;

het Oostromeinsche rijk. -- Oriëntenlant, vooral:
Palestina. — Orii^ntael, bnw.
Ori$amme. Hetz. als oliflamme.
Origlnael, bnw. en znw. Oorspronkelijk.

Orinael, znw. m. en o. Urinaal.
Orine, orj n, znw. vr. Urine; o. maken, wateren;

grove o., drek.

Orisoen, znw. o. Gebed; verzoek of bede.
Orkensohap . Zie orcontschap.

Orconde -cum, -conƒ, -cunt, znw. vr. en o. i)
Getuigenis, uigenverklaring.
get
2) bewijs, getuigenbewijs; als verzamelw., bewijzen; levende o., ook:
getuigen; in orconde, als getuigenis of bewijs, ter
bekrachtiging of bevestiging. 3) kenteeken; in o-n,
tot een zichtbaar bewijs. 4) getuigenis, verklaring;
mededeeling, bericht. 5) met eene bep. met an of in
of een dat., getuige, volgens, adres aan. 6) de emolumenten der schepenen bij het passeeren eener akte
als loon voor hun later af te leggen getuigenis daarover.
Oreonde, znw. m. i) Getuige, in rechte; o-n
beleiden, getuigen voor het gerecht brengen; o.
betuigen, verklaren.
Oreondelij% bnw. Door bewijzen te staven of
gestaafd.
Orcondelike, bijw. Met of onder getuigen.
Orconden, zw. ww. tr. i) Getuigen, eene ver
afleggen tot bewijs van een feit. 2) getuigen,-klaring
verklaren. 3) bewijzen. 4) meer of minder plechtig
verkondigen of bekend maken. 5) mededeelen, verhalen, vermelden, vertellen, vaak met een boek als
ondw,; als znw., bericht.
Oroondengelt. Hetz. als or con d e, 6).
Orconder, znw. m. Getuige.
Ore.onste , znw. vr. Hetz. als or con d e.
Orcontsohap, orcunt., orken-, znw vr. en o.
i) Getuigenis, getuigenverklaring; in orconischeke, ter
kennisse van, zóó dat iem. er van weet en er eene
verklaring van kan afleggen. 2) getuige. 3) bewijs;
onder o. van ede, met bekrachtiging door een eed.
4) getuigenis, verklaring, uitspraak; goede o., goede
getuigenis, goede naam en faam. 5) hetz. als o rc o n d e, tste Art., 6).
Oraonteehapen, zw. ww. tr. Getuigen, verklaren.
Orley. Hetz. als o r 1 o y. Zie o r 1 o g i e.
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Orlemsch, bnw. Uitlandsch ; oirlemsse goeden,

goederen toebehoorende aan erfgenamen die in het
buitenland zijn.
Orloeh. Zie o r l o g e.
Orlof , znw. m. i) Verlof, vergunning, toestemming; bi, met orlove, met vergunning, met verlof;
met iemands welnemen of permissie; ronder, buien o.;
als bnw., bij sin, geoorloofd, betamelijk. 2) verlof
om het eene of andere vak te onderwijzen; verlof
om heen te gaan, congé ; o. geven, nemen ; ronder
o., zonder afscheid; plotseling, onverwacht; (ic bilde
of geeft snij uwen o., vaarwel; ontslag van rechts
3, enen o. geven, iem. afdanken of ont.-verolgin.
slaan ; den o. hebben, afgedaan hebben. 4) gelofte;
den o. breken. 5) tolrechten, inkomende rechten.
Orloge i - louge, -loch, -lage, znw. o. en vr. i)
Oorlog, oorlogstoestand. 2) slag, veldslag; veldtocht;
geschil, oneenigheid ; aanvechting.
Orlogen, zw. ww. — I. Intr. i) Oorlogen, oorlog voeren. 2) slag leveren ; veete met iem. hebben;
strijden met woorden. 3) trachten, pogen. — II.
Trans. i) Beoorlogen. 2) bevechten, bestrijden.
Orloger, znw. m. Krijgsman; ook orloochhere,

orlogesman, mv. -liede.
Orlogesch , orloochsch, bnw. i) Oorlogs-. 2) oor
krijgshaftig.

-logzuchti,

Orlogesspel, znw. o. Oorlog, krijg.
Orlogesvolc, znw. o. Krijgsvolk.
Orlogie, orloy, znw. vr. en o. Uurwerk, klok.
— Orlogtemaker.
Orloven, zw. ww. — I. Trans. i) 'Vergunnen,

veroorloven; schenken; iem. van eene bepaalde ver plichting ontheffen. Orlovinge. — II. Intr. Geoorloofd zijn, vrijstaan.
Orme, hormne, znw. vr. Olm, iep.
Ornael, orname. Zie orinae1, oorname.
Ornament, or di-, orde-, ordel-, znw. o. (Kerkelijk)
sieraad; staatsiekleed, misgewaad, kasuifel.
Orneren, -eeren, zw ww. tr. Tooien.
Orpine , f'ijn, znw. vr. Smeerwortel.
Orribel. Zie ho r rib e 1. — Orribelicheit.
Ors, hors, ars, hars, ros, znw. o. Ros, strijdros;

— Orsgeloop.
Orsa, tusschenw. Welnu, komaan.
Orsaetster, znw. vr. Van *oreater. Zij die iets

fors(e), te paard.

vergoedt, herstelster; ook orsaterinne.

Orsake, znw. vr. Oorsaak, aanleiding; oorsprong.
Orsate, -saet, znw. vr. Vergoeding, schadeloos stelling. — Orsaten, Orsatinge.
Orsbare, -baer, znw. i'r. Rosbaar, draagstoel.
Orschalc. Zie oorscha 1 c.
Orsel. Zie horsel.
Or€set, znw. Eene soort van zijde.
Orsinnich, bnw. Uitzinnig, krankzinnig. — Orsinnicheit.
Orscam, znw. m. Roskam.
Orseoren, znw. o. Paardevoer; haver.
Orsmolen, -muelen, znw. vr. Rosmolen.
Orsprongeljje, -sbroncljc, bnw. i) Uit den grond
opwellende, aan

spronkelijk.

den grond ontspringend. 2) oor-

Orbpronc, znw. m. en o. i) Springader, springbron, bronwel. 2) oorsprong; het allereerste begin
van iets; o. maken, begin maken; geboorte.
Ort, oort, ord, kort, noot-t, znw. m. en o. i) Uiterste punt of uiteinde van iets, kant, rand; van ende
torde, van egge Lorde, van orde tonde, van het eene
uiteinde tot het andere, van a tot z; o0 sin o. sin,
op zijn hoede zijn, op zin loer liggen. 2) uiterste
grens van hetgeen iem. verdragen kan; hem op een
o. Betten, tot de grootste zedelijke verdorvenheid
vervallen. 3) spits, punt; het scherp van een wapen;
de punt der tong. 4) beginpunt. 5) hoek, ruimte
binnen een hoek; hoek, deel, stuk. 6) een hoek
grond, stuk land; verklw ordekm; mv. (n)oorden,
buitendijksch land langs eene rivier. 7) het vierde
deel van maten, gewichten, munten; het vierde deel
van een stuiver, oort(je); een o. stuvers; verklw.

vrtkija, orlke,a, ortgen, oirtgen, oortje ; niet een o.,
geen cent ; geen zier, niets hoegenaamd. 8) punt
des tijds, tijdstip.
Ort , oort, oirt, znw. o. (oostmnl.). Schat.
Orte, oirte, znw. Overgeschoten eten of voeder.
— Orten, (eten) overlaten.
Orthuus, oort-, -huys, znw. o. Hoekhuis.
Ortiser, znw. o. IJzer aan de punt der scheede.
Ortographie, znw. vr. Spelkunst.
Ortstuver, znw. m. Een halve groot.
0rvede, -vete, -vee, znw. vr. Afzwering van vijandschap, afstand van wraak. — Orvedebrief, eene
schriftelijke verklaring dienaangaande; Orvedeboec.
Orveden, zw. ww. tr. Iem. „oorveede" laten doen.
Orvedieh, bnw. i) Door een „oorveede" gebonden. 2) „oorveede" gedaan hebbende.
Orvrede. Hetz. als o r v e d e.
Ose, oose, oese, ooze, znw. m. Naam van eene
bepaalde hoeveelheid zout in de zoutziederij.
0se, oose, oyse, (h)osie, ovese (oostmol.), znw. vr.
De buiten den muur uitstekende punt van een rieten
dak; de ruimte tusschen de lijn waar de dakdrop
naar beneden valt en den muur; dakdrop.
Oselinc, oseninc, oosse-, znw. Het land van Ardennen; mv., Ardenners.
Osemont, os -, -munt, znw. Zweedsch ijzer.
Oren, zw. ww. tr. i) Scheppen, uit -, leegscheppen. 2) nat gooien, met water begieten.

Osendrop, osie-, eusen-, -drup, - dropte, znw. m.
De drop die van de r ose" valt; de ruimte naast een
huis tusschen de lijn waar de dakdrop neervalt en
den muur.
Osenloop. Hetz. als O s e, ede Art.; ook osenval.
Osepot, znw. m. Waterketel.
Oser, znw. m. i) De werkman die (uit)hoost. 2)
hetz. als o s e v a t.
Osevat, znw. o. Een voorwerp waarmee men
water schept om te hoozen, schepper; ook gebruikt
bij brand, puts.
Osie-, osingdrop. Hetz. als o s e n d r o p.
Osmonde, znw. vr. Koningsvaren.
Osse, os, znw. m. Os; stier.
Ossendoder, znw. m. Ossenslachter.
Ossendrec, -horde, - hoeder, -hunt, - leder.
Ossenmaent, znw. m. en vr. (oostmnl.). October.
Ossenmarot, -mule, - slager, -stal.

Ossentonge, znw. vr. Ossentong; ook naam van

eene plant.

Ossenvleesch, - vliege i - Weide.
Ossjjn, ossen, bnw. Ossen, van den os.
Ostage, -taedse, -taidse, -taige, host-, znw. i)

Gijzeling, onderpand. 2) gijzelaar.
Ostie. Zie hostie.

Otroy, octroy, ottroy, outroy, znw. o. Machtiging
tot eene handeling gegeven door eene bevoegde
— Otroyeren.
Otter, znw. m. Otter.
Oudaen, houdaen, -ane, znw. vr. De eene of

macht.

andere

waterkeering.

Ou 2 tusschenw. Hei!
Onbollieh, bnw. Gek, dwaas (16de eeuw).

Oude, dude, znw. vr. i) Leeftijd; ouderdom van.
2) ouderdom, hooge leeftijd; ouderdom, van zaken.
3) de oudheid.
Oude, ouwe, znw. m. i) Oud man, grijsaard; mv.
ouden, oude lieden. 2) vrome van het Oude Verbond. 3) een oud man met een zeker gezag bekleed;
de raadsheer in het schaakspel.
Oude. Zie h o u d e.
Oudegrauwerker, znw. m. Bewerker van oud
bont.
Ondegrotevrouwe, znw. vr. Overgrootmoeder.
Oudecledercoper, znw. m•
Oudeeordewanier. Hetz. als o u d e s c ho e-

maker.

Oudecousmaker, znw. m. Versteller of stopper

van kousen.

Oudeljj c, bnw. (Als) van een oud (of bezadigd) man.

OUDEMAN.

OVER

Oudeman. Zie o u t m a n.
Oudemoeder, ouder -, olde-, znw. vr. Grootmoeder.
Oudemoeye, znw. vr. Oudtante. — Oudeoom.
Ouden, houden, olden, zw. ww. -- I. Intr. Oud

worden, verouderen. II. Trans. Doen verouderen,
oud maken.

Onder , older, alder (oostmnl.), znw. o. en vr. i)
3) de

Ouderdom, leeftijd. 2) ouderdom, hooge jaren,
oudheid. 4) geslacht, van ouder touder.

Onder, older, elder (oostmnl.), znw. m. i) Een
oudere, een oud man of grijsaard; mv., mannen van
gezag en invloed, raadslieden. 2) de ouden, het
voorgeslacht. 3) ouders.
Ouderdaeh, znw. m. Verjaardag.
Ouderdoem, znw. m. i) Leeftijd. 2) grijsheid.
3) de oudsten van een geslacht, eene corporatie. 4)
de oudheid.
Ouderdoem, znw. m. Eerstgeboorte(recht).
Ouderen, zw. ww. intr. Ouder worden.
Ouderine, znw. m. i) Iemand op leeftijd; mv.,

mannen van gezag
voorgeslacht.

en invloed. 2) voorouders, het

Ouderline, znw. m. Iem. op leeftijd, mv., mannen van gezag; de oudsten van een gild, zij die
daarin het ambt van gezworenen hadden bekleed.
Ouderloos, bnw. Ouderloos, verweesd.
Oaderman, older-, znw. m.; mv., ouderliede, -lude,

znw. m. Opziener, bestuurder van eene corporatie,
vooral: van een gild of handelsvereeniging, ook:
van eene stad. — Oudermanschap.
Oudermoeder, - vader. Zie o u d e-.
Oudeschoelapper, -maker -sntter, znw. m.
Schoenlapper.

Oudevader,, ouder -, znty. m. i) Grootvader.
voorvader, oudvader.
Oudevader, boude -, -vaer, znw. m. Ooievaar.

2)

Oudewantsnider, znw. m. Kleerenlapper.
Ouds ch, ouwich, f nw. Verlegen, vuns, door ouderdom bedorven.
Oadseh, Oudte. Zie outsch, oute.
Ougst, Ougesten. Zie o g e s t, -e n.
Oupere, ujbere, znw. m. Maaier.
Out, hout, alt, olt (oostmnl.), bnw. i) Oud, een
bepaalden leeftijd bereikt hebbende. 2) oud, bejaard;
versleten. 3) oud, reeds lang bestaande. 4) van vroeger, van eertijds; bi ouden tiden; oude oom, moeye,
oudoom, tante; oude vader, moeder, grootvader,
moeder; van out, van outs, van ouds; lang geleden,
allang.

Oataer, houtaer, áutaer, outer, znw. o. en m.
— Outaerdwale, -candelaer, -eleet,
-laken.
Outaermeester, znw. m. De persoon die zorgde

Altaar.

de belangen van het altaar, voor welks instandhouding de leden van een gild of van eene

voor

geestelijke broederschap bijdragen moesten leveren.
Outaersteen, znw. m. De gewijde steen in het
midden van het altaar, waarop de priester den kelk
neerzet en waaronder reliquieën rusten.
Outaertafel, znw. vr. Altaartafel, het houten
dekblad van het altaar.
Outbacken bnw. Oudbakken.
OAte , oudje, znw. vr. Ouderdom.
Outeigen, bnw. en znw. o. — I. Bnw. Waarvan
iemand den onbezwaarden eigendom heeft. — II.
Znw. i) Een perceel, waarvan men den onbezwaar.
den eigendom heeft. 2) de rente door den oorspronkelijken eigenaar van een perceel bij de vervreemding daarvan aan zich voorbehouden.
Outerve, znw. o. Een onroerend goed dat iem.
krachtens zijn recht als naaste erfgenaam heeft ver kregen, aangeërfd onroerend goed.
Outheit, olt-, alt- (oostmnl.), znw. vr. i.) Leeftijd;
van de maan, het aantal dagen verloopen sedert dat
de maan nieuw was; de leeftijd waarop men vol wassen of mondig wordt; de kinderjaren. 2) tijdperk
van het menschelijk leven. 3) ouderdom, hooge leeftijd. 4) oudheid.
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Outhoevich, alt-, oil-, -huevich, bnw., o. lont,
het oude reeds bestaande land, in tegenstelling
met het nieuwe aangewassene; land dat van ouds
onder hoeven, boerenerven of - plaatsen behoord heeft.
Outisercoper, znw. m. Oudroest.
Outmaker, hout-, znw. m. Opknapper, oplapper.
— Outmakigge, vr., vlaamsch.
Outman out-, znw. m. Grijsaard ; ook oudeman.
Outmoeder, znw. vr. Grootmoeder.
Outoom. Zie bij o o m.
O utraet, znw. m. De oude of afgetreden raad
eener stad.
Outroyeren. Zie o t r o y e r e n.
Outschapen bnw. Er pud of vervallen uitziende.
ch), bnw. Muf.
Outsch, ouds(
Outschilt, znw. m. en o. Oud schild, eene zilveren munt.

Outsteen, znw. m. Gebruikte steenen.
Outstoof, znw. ; lou/aloof leggen, (riet) ongesneden
laten,

den ouden stoof weer laten uitloopen.

Outsusterline, znw. m. Achterneef.
Outvader, znw. m. i) Oudvader, patriarch. 2)
grootvader.

Ontvangen, bnw. Niet pas gevangen, niet versch,

ook outvangicis.

Outvorder, znw. m. Voorvader, voorzaat. —
Outvoirvader.
Ontwarier , znw. m. Uitdrager, opkooper.
Ontwiveljjc, bnw. Oudwijfsch.
Ouwe, ouwe, znw. vr. Beemd, met water doorsneden

land ; het vlakke veld.

Ouwe , znw. vr. Ooi. — Ouwenvleesch.
Ouwel, uwel, znw. m. Ouwel.
Ouwer, znw. Waarschijnlijk: het nog niet gezuiverde zout.

Ovel, Oveldaet, -moet. Zie e vel.
Ovelgonne, -gunne, znw. vr. en m. Mythische
benaming voor de woonplaats van den duivel.
Oven, hoven, aven, znw. m. Oven; jegen enen
o. ,gaten, onnut werk doen. — Ovenmaker.
Oven, bijw. en voorz. (oostmnl.). I. Bijw. Boven.
—1I. Voorz. Boven.
Ovenbuur, -buer, znw. m. of o. Ovenhuis, bak huis,

Ovengereetschap, znw. o.
Ovencr cke, znw. vr. Ovenhaak, ovenstaak.
OvensCheel, znw. Ovendeksel.
Ovenwisch, znw. vr. Ovenwisch, - dweil.
Over, voorz. en bijw. — I. Voorz. i) Over, plaatover, bij begrippen van gezag. 3)
van bedekking. 4) over, door, als
uitdr. van uitbreiding in plaats; o. breet ende o. lanc,
in de lengte en in de breedte, in alle richtingen;
o. verre ende o. na, van verre en van nabij; overal,
ook over algader; tegenover. 5) gedurende, over, als
uitdr. van uitbreiding in tijd; o. daeh ende o. nacht.
6) over, als aanduiding van een aan het uiteinde
eener tijdruimte gelegen punt, in het verledene (voor)
en in de toekomst (over); o. lanc, voor een poos, voorlang; o. niet lanc, voor een poosje. 7) over, verder
dan, aan gene zijde van; dat lant van over see, het
heilige land; over heen; o. boort. 8) boven, meer dan,
over, langer dan, na. 9) over als uitdr. van vijandelijke ontmoeting of nadering; die schade hevel of
verlies, over hem so willet al, alles komt op hem
of zijn hoofd neer; het ware over den enen gegaen,
de een zou het slachtoffer geworden zijn. io) over
als uitdr. van het grondvlak, waarop iets rust; o.
selijk; boven.

2)

over als uitdr.

sine voete staen ; o. sine knien vallen; o. rugge val len, werpen, plat op den grond vallen, werpen. i i)
over als uitdr. van richting; o. rugge, achteruit, terug,
achterom; o. side, ter zijde, aan een kant. 12) over
als uitdr. van het doel der werking;- hem wreken o.
13) met betrekking tot, ten opzichte van; die rechter rechtet o. 14) over als uitdr. van den pers. en

de zaak, die de aanleicdende oorzaak eener werking

is; elagen o. enen; wegens, om; uit; o. enen sterven;
hem verweren o. noot van den live. i5) over als
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OVERDRACHTICHEIT.

OVER.

uitdr. van tegenwoordigheid en nauwlettende aan

ic ne wasser niet o. gel ach, er bij geroepen.-dacht;

z6) bij (zich hebben), voorwerpen; over (zich heb
eigenschappen. 17) om (den anderen dag) ; die-ben),

rede (koorts) comt o. anderen dach. i8) tegen,
tegen -in, in strijd met; o. enen vrede doen. zg) voor,
ten gunste of voordeele van; o. enen vechten. 20)
over als uitdr. van gelijkstelling; o. sot houden. 21)
in de plaats van ; o. diere cledere genoecht ons ene
slavin; in naam van, uit naam van. 22) in ruil
voor, voor; ter vergelding van. 23) o. tuut, overeen
(z. aid.); o. waer (z. ald.); o. hooi, bijeen, bij elkaar;
o. hovet, in het algemeen; in elk geval; door elkaar,
gemiddeld; noch o. een noch ander, in het geheel

— II. Bijw. i) Over, als uitdr. van bedekking;
0. hebben, gedekt zijn. 2) over als uitdr. van uit
ruimte; berch ende dal al o. 3) over,-breidng
door, van tijd; snachts o. 4) geheel en al, tot het
einde toe ; die heilige messe koren al o. 5) boven,
,van boven; o. ende onder. 6) voorwaarts, verder;
marsch; o. ende weder, heen en weer. 7) aan de
overzijde, . naar den overkant (van een water). 8)
over, boven een bepaald getal. 9) meer, verder;
een jeer ende o. zo) over, voorbij. ix) op, verteerd.
12) o. hebben, in handen hebben, ontvangen hebben.
niet.

Over. Zie oever.
Oyer, znw. Hetz. als overtoom.
OYeraehte, znw. vr. Hoogste ban, rijksban.
OVeraetheit. Hetz. als over ate.
Overal, -alle, bijw. i) Overal, aan, van alle kan-

ten ; bij alle voorkomende gelegenheden. 2) geheel
en al, in alle opzichten. 3) alles te zamen; over het
geheel, in het algemeen. 4) bovenal.
Overantworden, -werden, zw. ww. tr. Overle-

veren, overhandigen.
Overarm, bnw. Dood arm.
Overate, -act, znw. vr. Onmatigheid in het eten;
het eten van verboden spijzen, gulzigheid.
Overate,• znw. m. Gulzigaard, vraat.
Overbas, bijw. Terug; in de opgaande linie.
Overballu, znw. m. Opperrechter, landvoogd.
Overbate, -boet, znw. vr. Overschot, batig saldo.
OVerbedenken, zw. onr. ww. tr. Overdenken.
Overbeen znw. o. Wan, beenige uitwas.
..Overberoh, bijw.; van o., van ..-s, van de andere
zijde der Alpen.
Overbestorten, zw. ww. tr. Overgieten.
Overbewisen, zw. ww. tr. Overtuigend bewijzen.
Overbinden, st. ww. tr. Inwikkelen.
Overbisschop, znw. m. Aartsbisschop.
Overbitter, bnw. Zeer verbitterd.
Overblevinge, znw. vr. Overblijfsel, rest; ook

overbluf, overblijfsel, overblivinge.

Overblide, bnw. Zeer verheugd.
OVerbliven, st. ww. intr. i) Overblijven, over-

schieten. 2) met den dat., niet voor of door iets be
zwijken. 3) overblijven, eene tijdruimte; den dach o.,
een dag uitblijven of onderweg zijn.
Overblos ende i bnw. Zeer schoon bloeiende.
Overbloet, znw. o. Overtollig bloed.
Overbode, znw. m. Bode van hoogeren rang.
Overbodieh bnw. Zich ter beschikking van iem.
rdig, - willig.
stellende, bereidvaa
Overbogen, zw. ww. tr. Doorbuigen.
Overboort, bijw.; o. vallen, het onderspit delven.
Overboren, zw. ww. tr. Voorbijdragen, doen

voorbijgaan; Vader, overboor desen kek van mi
(Christus).
Overbracht, znw. (oostmnl.). Geweld, misbruikte
macht.
Overbraehtinge, znw. vr. (oostmnl.). Buitenspo righeid, overdaad.
Overbrakey bnw. Buitensporig, overmatig.
Overbrakieh, bnw. i) Onstuimig, woest, het land
overstroomende. 2) plicht- of eervergeten, misdadig,
gewetenloos; ongeloovig, kettersch; oproerig.
Overbrassehen, .brassen, zw ww. intr. Zich
onverwachts voegen bij, overwaaien.

Overbrassen, zw. ww. intr. Brassen en zwelgen.
Overbreiden, - breden, zw. ww. tr. Uitspreiden.
Overbrekelgeheit, znw. vr. Misdadigheid, ge-

wetenloosheid.

Overbleken, st. ww. intr. i) Buiten zijne oevers
treden. 2) inbreuk maken op anderer recht, zich
aan eene misdaad schuldig maken. — Overbreker,
-brekich,. -brokich.
Overbriog en, - brengen, zw. onr. ww. tr. i) Over-

brengen ; aan brengen bij de overheid ; rapporteeren.
2) doorbrengen, een tijd. 3) doorbrengen, verkwisten;
-

opgebruiken. —

Overbringende, -bringer.
Overbrouwen, st, en zw. ww. tr. meer (bier)

brouwen dan geoorloofd is.
Overbroosch, bnw. Zeer teer.

Overbruggen - breggen, zw. ww. – I. Trans.

Overbruggen.

— II. Intr. Een water oversteken.

Overbnrge(r)meester, znw. m. Eerste burge-

meester.

Overbaar, znw. m. Overbuurman.
O verdadelij % bnw. Buitensporig, ongepast, on-

behoorlijk.

Overdadelike, bijw. i) Bovenmatig. 2) op eene
ongepaste of onbeschaamde wijze. 3) misdadig.
Overdader , znw. m. Boosdoener, misdadiger.
Overdadieh, bnw. i) Vermetel, overmoedig ; o.
van begri0, zeer stout in het ondernemen van iets.
2) gewelddadig. 3) misdadig, gewetenloos; snood,
van zaken; als znw., overtreder, misdadiger. 4) onbehoorlijk, beleedigend. 5) ongeloovig, kettersch. 6)
overdadig, weelderig, brooddronken. -- Overdadicheit , -like.
Overdaet, znw. vr. en m. i) Al wat de grenzen

van het betamelijke of geoorloofde te buiten gaat;

ongepaste daad, buitensporigheid. 2) onbetamelijke
woorden, eerroovende taal, eene lasterlijke aantijging. 3) overmoed, aanmatiging; ook eene overmoedige of vermetele daad. 4) gewelddadigheid; ook
eens gewelddaad. 5) wandaad, schanddaad; een
gruwel. 6) schande, subjectief en objectief. 7) over
daad, onmatigheid, brooddronkenheid.
Overdammen, zw. ww. tr. Een dam leggen over
of naar iets.

Overde. lie hoverde.
Overdeel, znw. o. Deel dat over of nog te doen is.
Overdeken, znw. m. Opperste of voornaamste

deken.

Overdoeken, zw. ww. tr. Overdekken. — Overdeekinge.
Ovel'deesel, znw. o. i) Overtrek, hoes; over-

kleed, mantel; troonhemel; de bovenbouw van een
overdekte gang. 2) dekmantel. 3) dat wat iemand of
iets overdekt (klemt. op decsel).

Overdenken, -dinken, zw. onr. ww. tr. Over-

denken, overleggen, overpeinzen; ook als

znw. —

Overdenkinge.
Overdieh. Zie h o v e r d i c h.
Orerdiehten, zw. ww. tr. Toedichten.
Overdiep, bnw. Buitengewoon diep.
Overdjjereohter, znw. m. Hoogste rechter in

dijkszaken.

Overdiken, zw. ww. tr. Een dijk leggen dwars
door en over een water, stroom enz.
Overdoen, onr. ww. tr. i) Doorbrengen, verteren.
2) uit den weg ruimen, verdoen. 3) overleveren, ter
hand stellen, overdragen.
Overdonker, bnw. Stikdonker.
Overdore , - duere, znw. vr. Bovendorpel, boven
-drempl;
ook overdorliel.
Overdraeh, znw. o. i) Overtoom. 2) overmaat,
onmatigheid. 3) verdrag, overeenkomst. 4) besluit.
Overdraehlije, bnw. Overdraagbaar.
Overdracht, znw. vr. en o. i) Overtoom; overhaal, veer. 2) overdracht, opdracht, van 'eigendom.
3) overeenkomst; overeenstemming; eensgezindheid,
verdraagzaamheid; verdrag, accoord; komplot. 4)
besluit, verordening.
Overdraehticheit, znw. vr. Eenstemmigheid.

OVERVRAGEN.

Overdragen, st. ww. (scheidb. en onscheidb.).
— I. Trans. i) Overdragen, - brengen, - voeren. 2)
eene tijding, een bevel, overbrengen; een rapport,
uitbrengen; oververtellen, overbrieven. 3) overbrengen in eene andere taal. 4) overdragen, opdragen,
nl. rechten. 5) wegvoeren, wegbrengen. 6) opheffen, in
de hoogte heffen. 7) enen dam o., aanbrengen. 8)
verschoonen, beschermen. 9) uitstellen, verschuiven.
io) tot elkaar brengen, verzoenen, twistenden ; verordenen, besluiten, afspreken. — II. Intr. i) De gewone maat te buiten gaan. z) talmen met. 3) overeenkomen; overeenstemmen ; op iets toepasselijk zijn;
eene overeenkomst met iem. sluiten; als znw., een
eenstemmig voornemen, onderlinge af--stemighd;
spraak.
Overdragende, bnw. Buitengewoon; ook als
bijw. van graad.
Overdrager., znw. m. i) Bemiddelaar. 2) klapper, kwaadspreker.
Overdrane , zuw. m. Onmatigheid in het drinken,
misbruik van (sterken) drank.
Overdrif, znw. vr. Het recht om vee ergens
over te voeren.
Overdrin ende, bnw. en bijw. Buitengewoon.
OPerdrinlen st. ww. — I. Intr. Zich in het
drinken te buiten gaan. — •II. Trans. Iem. in het
drinken overtreffen.
Overdriven st. ww. — I. Trans. i) Overvoeren,
vee. 2) geweldda
dig meevoeren of wegvoeren. 3)
doorbrengen, verteren. -- II. Intr. Wegdrijven, ver-

dwijnen.

Overduren, zw. ww. tr. Overleven.
Overdwaelsch, bnw. Buitensporig, dwaas, uit-

zinnig, verwaand, verwaten; ook overdwaeli. —

Overdwaelscheit.
Overdwers, - dwars, - dweers, bijw. i) Overdwars,

in de dwarste. 2) schuin, in de schuinte, ter zijde.
3) terstond, dadelijk. 4) met een gen., tegenover.
Overederie en, zw. ww. tr. Herkauwen.
Overeen, -ene, bijw. i) Opeen, aaneen, bijeen,
te zamen. 2) gezamenlijk, gemeenschappelijk; over
het algemeen; gemeenlijk, gewoonlijk. 3) bij elkaar
passende of behoorende; overeenstemmende, in eendracht levende; o. werden, het omtrent iets eens
worden. 4) geheel en al; met eene ontk., in het
geheel niet; volstrekt, in zeer hooge mate; vooral,
toch vooral; uitdrukkelijk,. nadrukkelijk; zonder twijfel, voorzeker; voorwaar.
Overeenbinden, st. ww. tr. Samenbinden.
Overeenbringen brengen, zw. onr. ww. tr. i)
Bijeenbrengen, samenbrengen; met elkaar in verband
'

brengen.

2)

-

tot overeenstemming brengen, verzoenen.

Overeendragen, st. ww. — I. Intr. i) Over

eenkomen, in harmonie zijn met; eensgezind of een
zijn. 2) overeenstemmen in iets. 3) het met-drachtig
iem. over iets eens worden; door overeenstemming
komen tot een besluit; als znw., overeenkomst, afspraak. -- Orereendraginge, -drach, - dracht.
Overeengaen, st. ww. intr. i) Bijeenkomen, ver gaderen, 2) overeenkomen, - stemmen.
Overeengedragen. Hetz. als o v e r e e n d r a-

gen.

Orereencomen, st. ww. intr. x) Bijeenkomen.
overeenkomen.
Overeenerimpen, zw. ww. tr. Ineenkrimpen.
Overeenleggen, zw. ww. tr. Bijeenbrengen.
Overeenlnden, zw. ww. intr. Overeenstemmen,
eig. en overdr.
Overeenmengen, -mingen, zw. ww. — I. Trans.
2)

i) Ondereenmengen. 2) verwarren. '--- II. Wederk.

Zich voegen bij.

Overeennemen, st. ww. tr. Bijeenbrengen, ver-

gaderen.

O9ereensitten, st. ww. intr. Bijeenzitten.
Overeenslnten, st. ww. tr. en lntr. Besluiten,
met iem. overeenkomen omtrent iets.
Overeensmelten, st. ww. tr. Samensmelten. —
Overeenspannen, - spreken, -sweren.

OVERGEVER.
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Overeenwerven, st. ww. intr. Bijeenkomen, zich

vereenigen.

Overeenwinden,

rollen.

st.

ww. tr. Ineendraaien, op-

Overeenwriven, st. ww. tr. Door stampen of

fijnmalen

met iets anders vermengen.

Overeet. Hetz. als o r v e d e.
0reregge, znw. vr. en m. Bovenhoek, bovenkant.
Oreren, zw. ww. intr. Overschieten. — OYerensehap (oostmnl.), overschot.
Orerende, - einde, bijw. Overeind.
Overentich, .einlich, ensich, bnw. (oostmnl.).
Overtollig; overblijvend, overig.
Overerven, - zw. ww. tr. Een erf overdragen.
Overeten, st. ww. intr. Zich overeten.
Overfel, bnw. x) Zeer wreed of hardvochtig. 2)
zeer laag

of gemeen. 3) zeer verbitterd of hevig.

Overllere 1 bnw. i) Zeer wild of woest. Over$erheit. 2) zeer trotsch. 3) zeer schoon.
Overgaen, st. ww. — I. Intr. i) Overgaan, over-

loopen; buiten zijne oevers treden, van water; overgaan in andere handen, van goederen. a) overgaan
in een anderen toestand : a) zich bekeeren. b) afvallig worden van het geloof; o. tol andere wiven,
zich begeven tot. 3) voorbijgaan, ook van den tijd;
laten o., over zijn kant Iaten gaan. 4) minderen,
opraken. 5) tot stand komen, doorgaan. 6) eene
grens te buiten gaan; zich vergrijpen, misdoen. 7)
overkomen ; met veranderd ondw., schorten, schelen,
mankeeren ; ook van zedelijke gebreken ; gebeuren,
ten deel vai)*git. — II. Trans. i) Over iets heen
gaan. 2) doorloopen, doortrekken. 3) te boven komen, overleven. 4) te boven gaan, overtreffen. 5)
overtreden. 6) in oogenschouw nemen. 7) doorloopen,
in groote trekken mededeelen. 8) aantasten, aanranden. 9) het overtuigend bewijs ten nadeele van
iem. leveren; als znw., bewijslevering.
Overgaende, bnw. Buitengewoon, bijzonder.
Overganger, znw. m. i) Bemiddelaar; tusschenpersoon. 2) overtreder, misdadiger.
Overganc, znw. m. i) Overtocht, doortocht. 2)
veer. 3 j et komen in een anderen geestelijken toestand. 4) overtreding. 5) besmettelijke ziekte, die
van den een op den ander overgaat (x6de eeuw).
Overgapen, zw. ww. intr. Overgapen.
Overgeesten, zw. ww. tr. Iem. naar den geest
vernieuwen; in het pass., geestelijk wedergeboren
worden.
Overgegeven, bnw. i) Opgegeven, voor hope-

loos verklaard; o. s:eke. 2) gelaten, onderworpen.
Overgelden, st. ww. tr. Afbetalen.

Overgel jja, bnw.

Zeer gelijk.

Overgelóvich, bnw. Overgodsdienstig.
Overgelt, znw. o. i) Toegift, bijslag, buitengewone onkosten. 2) woekerwinst.
Overgemeret, abs. deelw. In aanmerking genomen.
Overgenge, -ginge, bnw. Buitengewoon groot,
geweldig.
Overgenoeehljje, bnw. Zeer bekoorlijk.
Overgepense, znw. o. Overpeinzing.
Overgerecht bnw., - gereet, -gerne.
Overgesahri te, znw. o. Afschrift.
Overgeven , st. ww. tr. — I. Trans. i) Overge-

ven, overhandigen; mededeelen, opgeven (m. d. dat.).
2) overgeven, in iemands macht geven. 3) afstand
doen van; siren wille (Gode) o., zijn eigen wil ver zaken, eenswillend zijn met God; gerechtelijk overdragen, een onroerend goed. 4) laten loopen, vermijden; opgeven; sine ordine o.; nalaten, eene ondeugd; niet van iem. willen weten; opzeggen, eene
overeenkomst. 5) loozen, vochten uit het lichaam;
overgeven. 6) zich tot iets verbinden, omtrent iets
met iem. overeenkomen; verordenen, bepalen; toegeven. 7) opgeven, een zieke. — II. Wederk. Zich
overgeven; ook: aan God; in iets toestemmen.
Overgever, znw. m. Hij die in rechte iets aan
iem. overdraagt.
29
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Overgevinge, znw. vr. i) Het inleveren van
een geschreven stuk (aan de overheid). 2) eigen
handvest, keur, ordonnantie.-domsveracht.3)
4) het overgeven, braking.
Overgichten, zw. ww. tr. i) Aan iem. eens
verklaring of ambtelijke mededeeling doen. 2) (een
goed, erf) in rechte overdragen of opdragen ; ook
overgichti^en. -- Overgiehtinge .

Overgiere, -gier, bnw. Zeer vijandig gezind of

gestemd jegens.

Overgierieh, bnw. Zeer begeerig om, belust op

(met eens bep.).

Overgieten, st. ww. tr. Overgieten, scheidb. en
onseheidb.; overgoten, vervuld. — Overgietinge.
Overgifte, znw. vr. i) Eigendomsoverdracht van
een onroerend goed. 2) het overhandigen of overreiken van iets ; inlevering van een geschreven stuk
aan een ambtenaar.

Overgliden, st. ww. — I. Intr. i) Zonder moeite

over een water komen. 2) voorbijsnellen, - schieten,
van den tijd. — II. Trans. Over iets heen glippen.

Overglorioos, -goat, -groot, -grof, -gruweljjc.

Over onste go nst, znw. vr. Afgunst.
vergrep e-g'ree.P, znw. m. en vr. Inbreuk, ver-

P

grijp, onrechtmatige daad.
Overgripen , st. ww. — I. Intr. i) Om zich grij.
pen, overheerschen (met eene zaak als ondw.). 2)
eene wederrechtelijke daad plegen. — II. Trans. i)
In ijn greep omvatten. 2) zich vergrijpen aan.
ivergru lde.e znw. vr. Verguldsel. — Overgulden .
Overhaestich, bnw. Geheel onverwacht.
Overhalen, zw. ww. tr. (scheidb. en onscheidb.).
z) Overhalen, overzetten. 2) van een anderen kant
halen, hier halen; voor den dag halen, er bij halen,
ergens bij in toepassing brengen. 3) ophalen, in bij zonderheden overpeinzen of mededeelen. 4) doorhalen, over den hekel halen. 5) naam van eene straf
misdadigers.
-oefnigva
Overhangen , st. ww. intr. Over iets heen hangen.
Overhans, znw. m. of o. Overhang, uitstek.
Overhant, znw. vr. Voorrang; overwinning; die
o. hebben, de voornaamste macht in handen hebben;
olie o. behouden, nemen, erfgen.
Overhantreihen, zw. ww. tr. Overhandigen.

Overhart, - hateltjc, - heet, - hei ich.
Overhebben, zw.onr. ww. tr. Door overgifte
iets in zijne macht krijgen.

Overheemeel , znw. o. Baldaquin, troonhemel.
Overheerheit, znw. vr. Leenheerlijke rechten.

Overhellen, - heven, zw. ww. — I. Trans. Te
laste leggen, aanwrijven. — II. Wederk. Zich ver heffen, vooral met den geest.
Overheit , znw. vr. Gezag, heerschappij, macht.
Overhelft, znw. vr. Bovenhelft.
Overhelpen, st. ww. tr. Helpen om over een
water, ook: om in den hemel, te komen.
Overhemelt, bnw. Met een hemel overdekt.
Overhemelte, - hemelt, znw. o. Hemel van een
ledikant, een troon.
Overhere, -heer, znw. m. i) Opperleenheer;
opperheer. 2) ieder die bekleed is met een zeker
gezag boveii anderen; hij die namens anderen en
voor hen instaande zijn zegel aan eene oorkonde
hecht.
Overherich (fri.). Hetz. als o ver ho r i c h.
Overhert -heerdi, -ardt, -erieche, znw. Naam
van eene grondbelasting in Vlaanderen.
Overherteltjc, bnw. Innig.
Overhitte, znw. vr. Overmatige hitte of heetheid.
Overhoef, znw. m. Overhoef, overbeen.
Overhoeke, -hoec, bijw.i) Overhoeksch. 2)hoeksch,
haaksch, in een rechten hoek.
Overhoer, znw. m. en vr. Overspel. — Over-

hoeren.
Overhogen, zw• ww. tr. Verhoogen, verheerlijken.
Overhooch, bnw. i) Zeer hoog. 2) zeer verheven; zeer roemrijk. — Overhooche it .

Overhoort . Zie o v e r h o vet.
Overhoop, bijw. Te samen, bijeen.
Overhopen, zw. ww. tr.; overhoopt opgehoopt,
met een kop (op eene maat) ; overvloedig.
Overhoornisse . Hetz. als o v e r h o r i c h e i t.
Overhoren, zw. ww. intr. i) Hooren of luisteren
:

naar iemand of iets. 2) verhooren, in verhoor nemen.
3) niet geven om iemands gebod ; ongehoorzaam of
weerspannig zijn.
OYerho rioh, bnw. Ongehoorzaam, weerspannig,
zich verzettende tegen gezag, niet luisterende naar
eene oproeping. — O9erhorieheit, rebellie, verzet.
Overhouden, st. ww. tr. t) Overhouden, overhebben. 2) gedurende een zekeren tijd goedhouden
of bewaren.
Overhout, znw. m. Het onrechtmatig hakken
of houwen van hout.
Overhovet, hooft, znw. m. Opperhoofd, opperheer, ook: iemands meerdere.
-

Overhovet , hooft, bij w. Stuk voor stuk; door
Overhusen, zw. ww. tr. Overhellen over eens
-

elkaar, gemiddeld.

anders Vond, gezegd van een huis.
Overieheit, znw. vr. i) Macht, gezag, meerder
overheid.
-heid.2)
OVeringe, znw. vr. Wat overblijft, overschot.
Overj aerseh, bnw. Een jaar over gestaan hebaar.
van het vorige jaar.

Overjagen, zw. ww. tr. i) Wegjagen, verdrij-

ven. 2) doorbrengen, verkwisten. Ove rjager. 2)
enen iet o., aanjagen, aandoen, doen ondervinden.
Overjager, znw. m. Opperjagermeester.
Overjarlch, bnw. s) Meer dan een jaar oud, overjarig. 2) meerdeijarig. 3) hoog bejaard.
Overjonc, bnw . Zeer jeugdig.
Overcast, znw. m. Overkant, overzijde.

Overeauwen, zw. ww. tr. Bepeinzen.
Overkenbaer, bnw. Overbekend.

Overkenen, zw• ww. tr. Enen iet o., in rechte
van iets overtuigen.

Overgeren, zw. ww. intr. Ergens anders heengaan; als znw., overtocht.
Overkiken, st. ww. intr. Rondkijken.
Overkinbacken, znw. o. Bovenkaak.
Overelaer, bnw. Zeer helder of stralend.
Overslagen, zw. ww. tr. Aanklagen, beschuldigen.
Overelare, bijw. i) Zeer helder. 2) zeer duidelijk.
Oversleden, zw. ww. tr. Met een kleed, ook:
dekkleed, bedekken; bedekken.
Oversleet, mow. o . Overkleed, mantel.
Overeleine, clone, bnw. Heel klein ; zeer gering.
Overelemmen, climmen, st. ww. tr. Klimmen
over; hooger stijgen dan; overtreffen; ook overcliven.
-

-

Overeloec (heel slim), Overcoene, bnw.

Overcomen, st. ww. — I. Intr. i) Oversteken,
ergens over komen. 2) enen d., iem. van elders komen bezoeken. 3) overvallen. 4) plaats hebben of
grijpen, gebeuren, vooral van eene rechtszitting. 5)
iem. overkomen, ten deel vallen; iem. treffen; het
overcomi hem, hij wordt gek. 6) overblijven, overschieten. 7) de moeilijkheden aan iets verbonden te
boven komen; met iets klaar komen; boven het
aardsche verheven zijn . 8) overeenkomen. O9ercominge. 9) afspreken, besluiten, bepalen. — II. Trans.
Iem. in handen krijgen.
Overcomete, znw. vr. i) Het oversteken eener
rivier. 2) afspraak, overeenkomst; komplot.
Overeondigen, zw. ww. tr. Rondzeggen.

Overcopen, zw. onr. ww. tr. Verkoopen. — Over-

co er.

ereoren , -corn, znw. o. Overmaat, toemaat.
OVeraorieh, bnw. Eene keur overtredende.

Overcoat znw. m. en vr. Rente, interest.
OvereraU2 znw. vr. Overmatige of misbruikte

kracht.

OVERCR A C IITELJJC.

Overcrachtelijc, bnw . Geweldig. — Overerachtelike.
Overeraehtieh, bnw. i) Geweldig. 2) gewelddadig.

Overeraehtigen, zw. ww. tr. Overweldigen.
Overerien, st. ww. tr. Op zijne hand krijgen,

aan zijne zijde krijgen.
Overennseh, bnw. Zeer keurig of fijn.
Overladen, st. ww. tr. i) Beladen, bezwaren,
ook wederk. enen met slagen o., overdekken. 2) te
zwaar beladen, overladen.
Overlander, znw. m. Bovenlander, bewoner van

Westfalen en de Rijnprovincie.
Overlange , bijw. i) Geruimen tijd. 2) allang. 3)
na eenigen tijd.

Overlangen, zw. ww. tr. Bij iets kunnen.

Overlanges, bijw. Overlangs; ook met den dat.,

langs.

Overlane, bijw. i) Mettertijd. 2) voorlang, van

ouds.

Overlane, bnw . Zeer lang of langdurig.
Overlent, znw. o. Een ver gelegen land; dc
Rijnprovincie. — Overlantsch .

Overlast, znw. m. en o. i) Zware last of vracht.
2) zware rouw, diepe smart; o. doen, geweld, smaad,
kwellingen aandoen.
Overlasten, zw. ww. tr. i) Overmatig laden;
overlast, onmatig gebruikt, gezegd van spijzen. 2)
iem. bezwaren, hem geweld aandoen.
Overlastieh, bnw. Drukkend, kwelziek.

Overleder, -leer, znw. o. Bovenleer.
Overleenhere, znw. vr. Opperleenheer.

Overleet, bnw. Zeer onaangenaam.
Overleggen, zw. ww. tr. i) Verleggen. 2) overleggen, overhandigen, 3) overleggen, bedenken. 4)
enen iet o., iem. van iets beschuldigen. 7) overtrekken, bekleeden, beleggen.
Overleiden (klemt, op over), zw. ww. tr. i)
Overbrengen, overvoeren. 2) doorbrengen, den tijd.
3) vertalen, overbrengen in eene andere taal.

Overlesen, st. ww. tr. t) Doorlezen. 2) nagaan.
3) voorlezen, hardop doorlezen. 4) een gebed over
iem. of iets uitspreken. — Overlesinge .

Overleven, overleveren, -inlge.
Overliehten, zw. ww. tr. Verlichten.
Overladen, st. ww. — I. Intr. i) Overgaan,.over-

trekken. 2) overgaan of komen in een anderen toestand; overgaan tot een ander leven. 3) voorbijgaan;
voorbijrijden, zich een doortocht banen; overleden,
verleden, voorbij; laten o., laten passeeren, laten
loopen; met stilzwijgen voorbijgaan. 4) voorbijgaan,
ophouden er te zijn. 5) gebeuren, voorvallen. 6)
doorgaan, zich niet ophouden. 7) doorloopen, voortgaan; loopen tot (met te of tote). — II. Trans. t)
Overgaan, overtrekken; doorgaan, doortrekken. 2)
iets voorbijkomen; doorkomen, te boven komen. 3)
doorbrengen, doorleven; beleven; overleven. 4) loopen of vloeien over iets. 5) doorlóopen. 6) iets met
stilzwijgen voorbijgaan. 7) ondergaan, verduren, doorstaan. 8) verder reiken dan, buiten iets uitsteken ;
overtreffen, te boven gaan, 9) doen alsof iets er niet
was, negeeren. zo) verlijden, passeeren, een ambtelijk geschrift.
Overlidende, bnw. Vergankelijk. — Overli-

dentheit.

Overlidinge, znw. vr. t) Voorbijgang. 2) overgang, doorgang, een tijdelijk verblijf.

Overlie f, bnw. Overdierbaar.

Overliegen, st. ww. tr. i) Iem. valschelijk beschuldigen. 2) enen iet o., iem. lasterlijk van iets
betichten.

Overliggen, st. ww. intr. i) Ergens blijven logeeren, uitblijven. 2) op iets of iem. liggen; op iem.
drukken; met veranderd ondw., onder iets gebukt
gaan; aan iem. opgelegd zijn; met veranderd ondw.,
tot iets verplicht zijn €
(firer f, znw. o. Bovenlijf.
Over] t, znw. m. en o. i) Doortocht; vergun-
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ning om door te trekken. 2) het voorbijgaan, het
komen van een einde aan iets. 3) iets voorbijgaands;
het kortstondige, aardsche leven.
Overlike, -lijs, bijw. In hooge mate, buitensporig.
Overlippe , znw. vr. Bovenlip.
Overloop, znw. in. en o. — I. Van óverlopen.
i) Het loopen over of door iets. 2) doorloop, gang.
3) dek, verdek, van een schip. 4) toevloed van water;
een gat in een dijk. 5) al wat te veel is, overschot.
— II. Van overlójen. r) Overval, aanval; aanranding. 2) vluchtige bespreking of overdenking.
Overlopen, st. ww. — I. Intr. i) Overloopen,
naar een anderen kant of eene andere plaats loopen.
2) óverstroomen, Overvloeien. — Overlopinge, o.
des bloots. 3) met den acc eener plaats, over iets
heen loopen ; over of boven iets heen zweven. 4)
overblijven, overschieten. 5) voorbijgaan, afloopen,
van een termijn. — H. Trans. i) Stuiten of stooten
op, plotseling aantreffen; overrompelen, overvallen.
2) aanvallen, aantasten. 3) vertreden, vertrappen. 4)
overloopen, overzien, nagaan ; overpeinzen. 5) doorloopen, behandelen. 6) doorloopen, ten einde brengen. — III. Wederk. Zich overlbopen.
Overlopende, bnw . i) Overvloed hebbende van,
rijk aan. 2) onteerend, eerroovend. 3) bijw., in groote
trekken, kortelijk.

Overloper, znw. m. i) Overlooper. 2) register of

i Zeeland de landerijen en hunne
boek waarin in
eigenaars werden aangeteekend, eene soort van
kadaster.
Overlove, znw. vr. Portaal, uitstek.
Overlovelio, bnw. Zeer lofwaardig; boven al te
loven, van de godheid.
Overladen, -luyden, zw. ww. — I. Intr. Luiden,
weerklinken. — II. Trans. (De klok) luiden over of
voor iemand.
Overlust, znw. m. i) Aardsch paradijs. 2) zon
-digelust.

Overluttel , -lettel, bnw. Heel weinig.

Overluut, bnw. Algemeen bekend, ruchtbaar.
Overlent , -luyt, bijw. i) Overluid, hardop. 2)
openlijk, in het openbaar. 3) duidelijk. 4) zonder
twijfel, stellig, zeker.
OverinaC tich, mechtich bnw. Buitengewoon
groot.
Overmalich, bnw. Niet versch meer, belegen,
een of meer „malen" op de markt gestaan hebbende.
Overman, znw. m., overliede, mv. i) Hoofdman. 2) opperscheidsman, een man die boven de
scheidsrechters staat en aan wien bij verschil van
gevoelen de scheidsrechterlijke beslissing wordt op -

,

gedragen; scheidsrechter, middelaar.
Overmarke, -merke, bijw. Over de grenzen, in
den vreemde, bewoner van eene andere mark; ook:
overmaresclte man.
Overmarkeman, znw. m. Vreemdeling.
Overmate,. - maet, znw. vr. i) Overmaat, toegift,

toemaat. 2) uitmeting, het meten van eene wond.
3) overdaad, buitensporigheid; onmatigheid. — Over-

matich.

Overmatelijc, bnw. Buitensporig; ook overmeticla,

overmetende. — Overmatelike, in zeer hooge mate,

heel erg.

Overmaten, bijw . Boven mate.

Overmeester, -meister, znw. m. i) Opperbevel.
hebber, opperhoofd. 2) opperleeraar, hoofd eener
school, rector. — Overmeesterse.
Overmannen . , zw. ww. tr. Overrijden.

Overmere, bi^w. Aan, de andere zijde der Middellandsche Zee; dat lant van, o., het Heilige land.
Overmerken, zw. ww. tr. Overdenken, overwegen.
Overmeten, st. ww. tr. i) Uitmeten, afmeten;
enen weck o., hem afleggen. 2) breed uitmeten, ver grooten. 3) nagaan, overwegen.
Overmidden, bijw. Door midden, midden door.

Overmids, -mits, - iniddes, bijw., voort. en voegw.
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-- I. B yjw. Midden door, door midden. —1I. Voorz.
i) Door het midden van. s) door middel van, door,
met. 3) door, bij een pass. ww. 4) door, tengevolge
van, uit, vanwege. 5) om, wegens, om reden van;
ter oorzake van. 6) wat betreft, -vege; o. mi. —
I1í. Voegw. Aangezien, dewijl, daar.
,

Overmildelihe, bijw. O vervloediglij k.

OYerminnelij e, bnw . Hartstochtelijk.
Overmoede r bnw . Overmoedig.
OYermoedieh, bnw . i) Trotsch, hoogmoedig, fier,

van een paard ; met een gen., pedant op. 2) een
gevoel van meerderheid hebbende, fier; grootmach -

tig, verheven. — Overmoedieheit, -like, ook

overmoedelihe.

Overmoedigen, zw. ww. wederk. en intr.

Zich

verhoovaardigen, trotsch zijn.

Overmoe e, znw. vr. Oudtante.

Overmoet - moede, znw. m. en vr. i) Hoogmoed,
verwatenheid. 2) fierheid; stoutheid, stoutmoedigheid;
o. driven, -eene fiere, uitdagende of dreigende hou ding aannemen; eene vernederende, hoonende, smadelijke bejegening; geweldenarij; verbolgenheid,
verontwaardiging, vermetelheid,. roekeloosheid.
Overmogelijcheit, znw. vr. Almacht.
Overmogen, pert.•praes. Sterker, krachtiger,
machtiger zijn dan een ander; overmogen, deelw.
machtig; ook overmogende.
Overmorgen , bnw. Overmorgen.
Overnacht, bi^w. Een nacht of den nacht over.

— Overnachtieht bnw. Een nacht over gestaan

hebbende, van waren.

Overnachten, zw. ww. intr. Den nacht over du-

ren, tot den volgenden dag staan of uitgesteld worden.

OYernaeyen, zw. ww. tr. Overnaaien.
Overname, znw. m. Bijnaam.

Overnatnnrlie, bnw. i) Geesteik; o-e vrihcit.

2) bovennatuurlij . — Overnatmnrlke .

OVernauwe, bnw. Zeer nauw of eng.
Overnelgen, zw. ww. intr. Overhellen.

Overnemeljje, bnw. Buitengewoon, bijzonder;
ook overnemende.

Overnemen, st. ww. — I. Trans. i) Wegvoeren,

OYerpnnr, bnw . Zeer rein of zuiver.

Overqu%et, bnw. Zeer kwaad, slecht, kwaad-

aardig.

OYerquali he, bijw. Buitengewoon slecht.

OYerquistinge, znw. vr. Verspilling, verkwisting.
Overra eri zw. ww. intr. Uitsteken, uitspringen.
bijw . Buitengewoon snel.

Overra,scha

Overrecht, znw. o. Het plegen van onrecht.

Overrechter, - richter, znw. m. Opperrechter;
ook in sommige streken : hooge rechter, in dijkszaken.
Overredeltj c, bnw. Bovenzinnelijk.
Overreiken, zw. ww. tr. i) Overleveren, over-

handigen. 2) overvleugelen.

O verreisen, zw. ww. tr. Verreizen, naar een
ander land reizen, ook over zee.
Overtekenen, zw. ww. tr. Narekenen.

Overrennen, - yinnen, zw. ww. tr. Overloopen,

onder

den voet loopen.

Overrentmeester, znw. m. Opperrentmeester.

OYerriden, st. ww. (scheidb. en onscheidb.). —
I. Intr. i) Te paard of met zijn paard een water
overgaan. 2) voorbijrijden. — II. Trans. i) Overrijden, onder den voet rijden. 2) rijdende voorbij
achter zich laten.
-komenf
Over e, -rjc, bnw. Zeer machtig of rijk.
Overrinnen , st. ww. tr. i) Aanvallen, bestoken.
2) doorloopen, -kort behandelen.
OYerroekeloos, bnw . Zeer snood.
Overroepen, st. ww. tr. i) Overschreeuwen. 2)
tegen iem. inbrengen, eene beschuldiging; aan iem.
te laste leggen, een misdrijf; aanklagen; enen wapen
o., wapen over iemand roepen, iem. op vormelijke
wijzes beschuldigen van een doodslag.
OYerroc, znw. m. Overkleed, bovenkleed.
Overrompelen, zw. ww. tr. (16de eeuw).
Overr a, bnw. Buitengewoon onstuimig.
Overrugge, bijw. Achterover.
Oversaohte, -safte, bnw. Zeer zacht of teeder.
OYersaeyen , zw. ww. tr. Aan alle kanten bezaaien, overstrooien.
Oversalieh, -selich, bnw. Zeer zalig.
Ove=nalven, zw. ww. tr. Bezalven.
OYersamenen, zw. ww. tr. Meer inzamelen dan

overbrengen naar eene andere plaats. 2) tot zich
nemen; aan zich voegen of verbinden, er bij halen.
3) enen twist o., bemiddelen, bijleggen. 4) overnemen; enen cooj5. — II. Wederk. Zich te buiten gaan,
of ook: zich op zijne macht en positie laten voor -

men behoeft.
Overeat, bnw. Oververzadigd.
Overschaduwen, zw. ww. tr.; ook overscheren.

nijdig.

recht heeft of gezet is, vooral met betrekking tot
het aantal koeien dat men mag laten grazen op de
gemeene weide.

staan. — Overneminge.
Overni dieh, bnw. In hooge mate afgunstig of
Overnode, bijw. Zeer ongaarne.

Overnoesoh, bnw . (vla.). Schuinsch.

Overno ppen, zw. ww. tr. Op nieuw noppen of
pluizen, laken.
Overondersate, znw. m. Voorname rijksgroote.
Overofferen zw. ww. tr. Een offer brengen ter

eere van een afgestorvene.

Overoom, znw. m. Oudoom.
Overordelen, zw. ww. tr. (oostmnl.). Veroor-

deelen.
O'Peroudemoeder, znw. vr. Overgrootmoeder.

Overouders, znw. m. mv. i) Voorouders. 2)

grootoudérs:

Overoudevader, znw. m. Overgrootvader.
Overout , bnw. i) Hoog bejaard. 2) zeer lang
geleden of bestaande.
Overoutheit, znw. vr. Hooge ouderdom.
Overp alen, zw. ww. tr. Met palen versperren,
een water; ook: versperren, een weg.
Overpanne, znw. vr. Dekpan, op een dak..
Overpasseren, zw. ww. tr. Overgaan, -trekken.
Overpensen ?eimen, -persen, zw. ww. tr.
Overperse, ftersse, znw. vr. i) Groot gedrang

in een strijd. 2) overlast, verdrukking.
OYerpleehtseh, bnw . Niet vormelijk, van rechts

-handelig.

Overposen, zw. ww. tr. De klok luiden over
een afgestorvene.

Overschap , znw. vr. en o. Wat over of te veel is.
OYerseharieh , bnw. Meer dan waarop men

Overschepen, zw. ww. — I. Trans. Met een
schip overvoeren. — II. Intr. Overvaren, oversteken.
Overschepen, zw. ww. — I. Trans. Van het

eene schip in het andere brengen, overladen. — H.
Intr. Overvaren.
Overscheppen, st. ww. wederk. Eene andere
gedaante aannemen.
Overscheren, st. ww. tr. Nog eens scheren,
nl. laken.
Overscherp, - schar, bnw. Zeer scherp; zeer
sterk van werking.
OYersohieten st. ww. (scheidb. en onscheidb.).
Trans. i) Over iets heen schieten, met een
— I.
pijl; ook in de weverij, draden, garen. 2) overladen,
van waren die met een schop worden opgeschept.
— II. Intr. i) Buiten zijne oevers treden. 2) overschieten, over of overtollig zijn; met een dat., overhouden, te veel hebben (met veranderd ondw.).
OYersohiets, -schies, bijw. Onverwachts, plotse ling.

OYerschhnsel$ znw. o. Lichtglans.
OVerechlehen, zw. ww. tr. Overzenden.
Oversohlnen, st. ww. - I. Intr. Helderder zijn

van glans dan iets anders; overschinende, alles overtreffend, van licht, schittering enz.

OYerachinen,
tuigend bewijzen.

-*scheinen, zw.

ww tr. Over-

OVERSCIHIPMA1t.

Overschipman, znw. m. Opperstuurman.
Overechone, bnw. Zeer schoon. — Oversohoon -

heit.
Overschot, znw. o. Overschot, iets dat overblijft,

het van iets overschietende deel.
Oversehoudercleet, znw. o. Schoudermantel.

Oversohout , znw. m. Opperschout, hoofdschout.

OversohriokeII zw. ww. tr. r) Overslaan. 2)
iem. voorbijgaan, niet bedenken, in eene uiterste
wilsbeschikking. — OYerschrickin g8 .
ORerschriven st. ww. tr. i) Schriftelijk mede -

deelen; overbrieven. 2) overschrijven; vertalen. 3)
opschrijven, op scluift brengen. 4) enen iet o., een
goed op een anderen naam schrijven. — OversahriYinge.

OYersee, bijw. Hetz. als o v e r m e r e.
Overseer bnw. Zeer pijnlijk.
Oversegelen, zw. ww. tr. ; o. evade overschriven,
?

gezegelde afschriften maken.
Overleggen, zw. onr. ww. tr. i) Enen iet o.,
iets zeggen ten nadeele van iem., hem iets aan wrijven of te laste leggen. 2) iets tegenover iem.
volhouden; iem. van iets overtuigen. 3) opzeggen,
overluid zeggen. 4) opleggen, gelasten.
Overleden, zw ww. intr. (klemt. op over). Zeilende óvervaren.
Overselden, bijw. Uiterst zelden.
Oversenden, zw• ww. tr. Overzenden, -sturen;
ook: over zee zenden.
Oversere, -seer, bijw. i) In eene zeer hooge
mate. 2) zeer snel.
Oversetten, zw. ww. — I. Trans. i) Overzetten,
overvoeren; verzetten. 2) overbrengen in een anderen
toestand, veranderen. 3) in eene andere hand brengen, eigendom. 4) van de hand wijzen, verwerpen.
5) overzetten, vertalen; Oversetter . , 6) opstellen.
7) enen iet o., iem. iets voorschrijven, gelasten.
Oversichtieh, bnw. Loensch, scheel.
Override, znw. vr. Bovenzijde.
Overside, bijw. i) Ter zijde, apart. 2) terug.
Oversieden, st. ww. intr. Overkoken. — Over-

s1edinge, o. des bloets.
Oversien, st. ww. tr. scheidb. en onscheidb. i)
In oogenschouw nemen; nagaan. 2) afzien, ten einde
toe zien; doorzien, met den geest. 3) naar de an-

dere zijde of den overkant kijken. 4) over het hoofd
zien; overslaan, door de vingers zien.
Oversierheit, znw. vr. Buitengewone schoonheid.
Ooersiu, onr. ww. intr. i) Over zijn, nog in
leven zijn. 2) met een gen., over iets heenstappen,
het nalaten.
Oversille . Hetz. als overdorpe1.
Ooersilveren, zw. ww. tr. Verzilveren.

Oversingen, W. ww. tr. (onscheidb.). Doorzinten einde toe zingen.

gen,

OYersi nen, zw. ww. tr. Overdenken, over-

peinzen.
Oversitten, st. ww. tr. Verzuimen, voorbij laten

gaan; sinen hu(w)dach o.

Overslaoh, znw. m. en o. i) Dek, dekkleed,
omhulsel. 2) het overladen of overschepen van koopwaren. 3) dam waarovef>overgeladen werd. 4) raming, begrooting. 5) opslag,stapelplaats.
Ooerslaen, st. ww. scheidb. en onscheidb. — I.
Trans. i) Overdekken, bedekken, beslaan. 2) overdijken, overdammen, afdammen, over een water
slaan, eene brug. 3) overladen, overschepen; opslaan,
op eene andere plaats, overbrengen. 4) overzien;
bespieden, verspieden. 5) afmeten, berekenen; ramen, begrooten; doorgronden, peilen. 6) overpeinzen,
overdenken, den geest op iets richten. 7) doorloopen, aan iem. een verslag van iets geven; iets aan
overslaan, met stilzwijgen voorbijgaan;-stipen.8)
iets niet achten of tellen; van iets afzien, het laten
loopen. 9) opslaan, koopwaren. zo) verslaan, neer vellen, dooden, ook een dier; machteloos maken,
overwinnen, een vijand.

i i) opmaken, verteren, ver -

kwisten. — II. Intr. r) Grenzen overschrijden;
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overslaende, bovenmatig, buitengewoon. 3) over iein.
heen komen of slaan, van eene golf, van rampen.
4) overslagende rune, gekruist rijm.
Overslapen , st. ww. intr. (Een tijd) slapende
doorbrengen.
Overs iten, st. ww. tr. Enen iet o., een vonnis
vellen in iemands nadeel.
Overslobberen, -slubbcren; zW. ww. intr. Door
modder naar den overkant waden.
Overslocken, slucken, zw. ww. tr. Opslokken,
inslikken.
Overs1oo4 znw. o. Voorhuid.
-

Overslop, znw. o. i) Overkleod; koorkleed. 2)

voorhuid.

Oversmaken, zw. ww. intr. ; als znw., overheer.

schende smaak of trek.

Oversmeren, zw. ww. tr. Besmeren.

Oversnel, bnw. Zeer gauw of snel.
Oversniden ,• st. ww. tr. Doorsnijden.
Oversoete, bnw . z) Zeer zoet, heel aangenaam.

2) zeer liefelijk of beminnelijk. -- Oversoetelike.

Oversoethertioheit, znw. vr. Buitengewone be-

minnelij kheid.

Oversoldert, bnw. Een dek hebbende, van een

schip.

Oversot, bnw. Stapelgek.

Overspannen, zw. ww. tr.; o. werc, de bekap

-pingva
een bouwwerk.
Overspel, -spul, - spoel, znw. o. Overspel, echtbreuk. — Overspelen s^eelre; -B elerse -B p ele-

Bpelinge
-speelsch
rinne -spelinne -spelen,
a elich. '
-

zw. ww. tr. z) Verklaren, duidelijk
p
Overspellen,
maken. 2) overdenken, - peinzen.
Overspoel, znw. m. Overhaasting.
Overspot, znw. m.; sinen o. hebben met, op misdadige wijze spotten met.
Overspraeyen, zw . ww. tr. Besproeien, bespatten.
Oversprake, znw. vr. t) Enten o. spreken, iem.
beleedigen, kwaad van iem. spreken. 2) overmoedige
of onbeschaamde taal.
OYersprakieh , bnw. Onbeschaamde taal uit
ook: bréedsprakig.
-slande;
Overspreiden, 2w . ww. tr. i) Beleggen, bespreiden. 2) bestrooien. -- Overspreitsel.
Overspreken, st. ww. — I. Intr. Te veel spreken. -- H. Trans. i) Iet o., iets mondeling behandelen of bespreken. 2) enen iet o., iets op iemand
te zeggen hebben.
Oversprekende, bnw. i) Breedsprakig. 2) aan -

matigend.

Oversprengelen, - spronge n, -sprenkelen,
zw. ww. tr. Besprenkelen; ook : estrooien, bespatten.
Oversprin gen, st. ww. — I. Intr. i) Uitsp rin-

gen, te voorschijn springen. 2) uitspringen, vooruitsp ri ngen. 3) verspringen, van een dag. — II. Trans.
i) Springen over. 2) voorbijgaan; overslaan.
Oversprono, znw. m. z) Oversprong; sprong
over iets heen. 2) voorsprong, uitbouwsel. 3) oorsprong; o. nemen.
Overstaen, st. ww. — I. Intr. t) Uitspringen,
vooruitspringen. 2) langer duren of staan dan een
bepaalden tijd, uitgesteld worden. 3) verloopen,
voorbijgaan, verstrijken. 4) tegenwoordig zijn; bij
eene handeling ambtshalve tegenwoordig zijn. 5) als
rechter over iets staan, recht doen. 6) voor iem.
opkomen in rechte. -- II. Trans. Verantwoordelijk
zijn of opkomen voor iets.
Overstallioh, bnw . Over een bepaalden tijd gestaan hebbende, verstaan.
Overstap, znw. o. Een voorwerp van hout of
steen, als verhooging of afsluiting op een weg aan -

gebracht.
Overstaro, -sterc, -staerc, bnw. Zeer sterk of
krachtig.
Overste, oeverste, uevef ste, bnw., bijw. en znw.
— I. Bnw. i) Opperste, bovenste. 2) hoogste, voor
hoogste, begeerlijkste goor het gemoed;-namste.3)
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heiligste, verhevenste. 4) hoogste, grootste, meeste.
5) opperste. buitenste ; o. cant, oppervlakte ; o. cleet.
— II. Bijw. In de eerste plaats, voornamelijk. —
III. Znw. a) ml. De overste, voornaamste, aanzienlijkste ; mv., zij die boven anderen staan of over
anderen gesteld zijn; zij die met het eene of andere
gezag zijn bekleed. b) onz. i) Het bovenste gedeelte,
de top ; het boveneinde. 2) de hoogste graad of trap.
3) het hoogste punt; het hoogste of verhevenste deel
van iets. 4) het buitenste deel van iets.

Overstec , znw. o. Voorsprong, uitbouwsel.
Oversteken, st. ww. — I. Trans. i) Doorsteken.
2) wegduwen, naar een anderen kant duwen. — II.

Intr. Uitsteken, vooruitsteken. — Overstekinge,
hetz. als o v e r s t e c.
Overstellen, zw. ww. tr. i) Verplaatsen. 2)

overdoen, in andere handen doen overgaan. 3) ver
verstellen. 4) overzetten, vertalen ; opstellen,-vormen,
op schrift brengen. 5) ter zijde stellen, daar laten.
Overstheit, znw. vr. Het hoogste of verhevenste
deel van iets.
Oversticht, zn w. o. Overijsel. —
Overstieren, zw . ww. tr. Overzenden; wegzenden.
Overstigen, st. ww. tr. i) Klimmen over. 2)
overtreffen, te boven gaan.
Overstoelen, zw. ww. tr. Verstoelen; dijkplichtigheid anders regelen of haar overbrengen op
een anderen dijk.
Overstolpen, zw. ww. tr. Overzij werpen, omverwerpen.

Overstiehtsch.

Overstorten, zw. ww. tr. i) Overgieten, Over-

storten. 2) overstorten, begieten.
Overstout, bnw. Onbeschaamd, overstout.

Overstranc, bnw. Zeer hevig of verwoed.

Overstreeken, zw. ww. — I. Trans. Zich over

iets uitstrekken, iets bedekken. — II. Intr. Zich verder uitstrekken dan een bepaald punt; verloopen,
verstrijken, van eene tijdruimte; Overstree, het
verloopen of verstrijken van een bepaalden tijd.
Overstriden, st. ww. tr. Enen iet o., iem. iets
betwisten.

Overstriken, st. ww. scheidb. en onscheidb.
I. Trans. i) Overstrijken, bestrijken. 2) raken, treffen, met geeselslagen. 3) overslaan, met stilzwijgen
voorbijgaan. — II. Intr. i) Zich naar een andere
plaats begeven; overgaan, - trekken, - steken. 2) ver strijken, voorbijgaan, van een tijd.
Overstrop y en - stroyen, zw. ww. tr.; -stroAwen, over-, bestrooien.

Overstuderen, zw. ww. tr. Bestudeeren.
Oversukeren , zw. ww. tr. Met suiker bestrooien.
Oversulle . Hetz. als o v e r s i i l e.
Oversuver, bnw. Zeer zuiver of. rein.
Overswaer, bnw. Zeer zwaar of moeilijk. —
Oversware.
Overswangen, zw. ww. intr. Overvloeien.
Overswelen, zw. ww. intr. Met eelt begroeien.
Overswemmen, -swimmen, st ww. intr.
Overswemmen, zw. ww. tr. Doen overzwemmen.
;

Overswenge , -swinge, bnw. Overvloedig, bui tengewoon groot, onuitsprekelijk; ook overswenkelijc.
Oversweven, zw. ww. intr. (oostmnl.). Over
vloeien (klemt. op over).
Overswinde, bnw. Hetz. als o v e r s w e n g e.

Overtale, znw. vr. Ongepaste, overmoedige, onbeschaamde, beleedigende taal.
Overtallieh, -tellich, -tollich, -mulch, -tuldich,

bnw. i) Overtollig, overvloedig. 2) overbodig, onnut.
3) bovenmatig, buitengewoon groot. 4) overmatig,
onmatig, overdadig; in overmaat en wellust levende;
die overiuldige Bone, de verloren zoon; ook Over-

tall j c. — Overtalli ch, bij w. ; Overtallicheit,
-liuhlike, Overtallike.
Overtast, znw. m. en o. Wederrechtelijke daad.

Overtasten, zw. ww. intr. (scheidb. en onscheidb.)

— I. Intr. i) Zich vergrijpen aan de rechten van anderen. 2) voor het eene of andere doel omzien of
maatregelen nemen buiten de naaste omgeving;

(op één na de naaste
buren nemen). — II. Trans. Overtreden, schenden.

5th) sel sy an beyden zyden o.

— Overtastinge, inbreuk.

Overtekenen, zw. ww. tr. (scheidb. en onscheidb.).
i) Beteekenen, als rechtsterm; iem. die elders is
schriftelijk van iets in kennis stellen. 2) beschilderen,
kleuren.
Overtellen, zw. ww. tr. i) Enen iet o., iem. iets
uitbetalen, afdragen. 2) natellen, nacijferen; over-

denken.

Overterden . Zie overtreden.
Overtiden zw. ww. intr. Voorbijgaan; overti-

vergankelijk.
Overtien, st. ww. (scheidb. en onscheidb.). — I.
Intr. i) Over een water trekken of gaan. 2) naar
elders vertrekken; overkomen, naderen. 3) afvallen,
naar eene andere partij overgaan. — R. Trans. i)
Overtrékken. 2) overpeinzen, - denken.
Overtiën, -tigen, st. ww. tr. lem. iets te laste
leggen, iem. van iets beschuldigen.
Overtimmeringe, znw. vr. Verbouwing.
Overtoch, znw. m. i) Vijandelijke inval. 2) overtrek.
Overtocht, znw. vr. i) Overtrek. 2) overtoom.
Overtil e, - loods, znw. m. Overtrek, sloop, hoes.
OvertoCóh. Zie overtallich.
Overtogen, zw. ww. tr. Bekend maken, iem. iets
dende,

^

^

-

aantoonen.

Overtonen, zw. ww. tr. Enen o., in rechte van
iets overtuigen.
Overtoom , znw. m. Overtoom.
Overtornich, bnw. Geweldig boos.
Overtreden, - terden, st. ww. — I. Intr. i) Naar
elders gaan of komen. 2) overgaan in een anderen
toestand, tot een ander leven. 3) de perken te buiten
gaan, uitspatten; zich vergrijpen, zondigen, misdoen;
het rechte pad verlaten. 4) opstaan tegen het wettig
gezag, afvallen van een wettigen heer; overspel doen.
— II. Trans. i) Over iets heen stappen. 2) zich ver grijpen, zich niet storen aan. 3) afleggen, een af
vertreden, vertrappen. 5) overwinnen, te-stand.4)
boven komen, een gebrek. 6) overtreffen, voorbij streven.
Overtreder , -terder, -larder, znw. m. i) Over treder; zondaar, misdadiger. 2) weerspanneling, af-

vallige. — Overtredester.
Overtredinge, -terdinge, znw. vr. i) Zinsverrukking, visioen (klemt. op over). 2) overtreding;
zonde, misdaad.

Overtrecken , -Irucken, zw. en st. ww. — I.
Intr. i) Oversteken, reizen over zee. 2) naar elders
vertrekken. 3) overgaan, overloopen. — II. Trans.
i) Bespreken, behandelen. 2) vertalen. 3) onscheidb.,
overtrekken; bemantelen, bewimpelen, verbloemen.

Overtret, - tras (oostmnl.), znw. m. Het komen
in een anderen toestand; het overgaan tot een ander
leven; toestand van zinsverrukking. 2) overtreding
van wetten en geboden, zonde.
Overtrouwe, znw. vr. Ontrouw.

Overtugen, zw. ww. tr. t) Als aanklager tegen
iemand optreden. 2) enen iet o., iem. in rechte van
iets overtuigen; ook: door getuigenissen een onschuldige doen veroordeelen; enen ene boete o., op
grond van overtuigend bewijs tot eene boete ver oordeelen.

Overtullich,

-tuldich. Zie

o v er tall i c h.
-

Overtuueh, -tuych, znw. o. Overtrek, sloop.
Overvaert, znw. m. en vr. t) Reis, tocht; overvaart, overtocht.

Overval, znw. m. t) Plotselinge aanval, aanslag,
overval; aanval, van eene ziekte. 2) ijzeren stang
waarmede een voorwerp wordt vastgemaakt of bevestigd.

Overvallen, st. ww. intr. en tr. t) Op iem. of

iets vallen. 2) overvallen.
Overvangen, -vaen, st. ww. intr. (gron.). Be.
voorrecht worden boven, iets boven iem. voor hebben.
Overvaren , st. ww. -- I. Intr. i) Naar elders
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gaan of trekken ; uittrekken, optrekken ; als znw.,
het bezoeken van vreemde landen. 2) voorbijgaan.
3) overvaren. — II. Trans. i) Voorbijgaan, laten
loopen. 2) voorbijgaan, voorbijstreven. 3) enen •o.,
iem. op het lijf vallen, overvallen, of ook: aanvallen,
aantasten. 4) overrijden. 5) nagaan, overzien. 6) tegen iets in gaan, in strijd met iets handelen.
Overvaringe, znw. vr. Tocht, reis ; het overbrengen van het gebeente van een heilige.
0vervarawen, -vaerwen, zw. ww. tr. Oververven.
OYervast, bnw. i) Zeer vast of stevig. 2) zeer
hardvochtig of gesloten, van het gemoed.
Overvaete, bijw. In zeer hooge mate.
Overvede. Hetz. als o r v e d e.
0verneer, znw. o. Veer, plaats waar men overvaa rt.
Overveiligen, zw. ww. tr. Over het water in

veiligheid brengen.

Overvele, bnw. i) Buitengewoon veel; ook als

znw. 2) overgroot.
Ovorvele 2 bijw. Zeer dikwijls.
Oververlieht, bnw. Zeer helder van geest.
Overvooten, zw. ww. tr. Vastmaken in het gemoed.
Overvet, bnw. Zeer vet.
Overvliegen, st. ww. --- I. Intr. i) Vliegen
over of door iets, zich snel over eene ruimte ver breiden, van een gerucht. 2) naar boven vliegen.
3) de vlucht nemen naar, overloopen tot. -- II.
Trans. x) Vliegen over of door (eene ruimte) ; zich
snel over iets verbreiden, van stof, zand en dgl. 3)
in het vliegen overtreffen; te boven komen.
Overvliegen znw. m. i) Trekvogel. 2) hoogvlieger; belhamel. 3) overlooper.
Overvlien, st. ww. intr. (scheidb. en onscheidb.).
De wijk nemen of vluchten naar, overloopen tot.
Overvlieten, st. ww. (scheidb. en onscheidb.).
— I. Intr. Overvloeien, overloopen. — II. Trans.
i) Overvloeien, eene ruimte. 2) doorstroomen.
h
Ove vloedelije, bnw. Overvloedig. -- OYer-

vIoede e.

Overvloedich, bnw. i) Overtollig. 2) overvloedig, ook overvloedachlijc. — Overvloedichlike.
Overvloedicheit, znw. vr. i) Overstrooming. 2)

overtolligheid; hetgeen men doet of heeft boven het
betamelijke; onmatigheid. 3) overvloed, rijkdom;
weligheid, vruchtbaarheid.
Overvloeyen, -vloyen, zw. ww. intr. i) Overvloeien, overstroomen; ook als znw.; overloopen,
van hetgeen het water keert. 2) overtollig zijn. 3)
in overvloed voorhanden zijn; overvloed hebben van
(met in). — II. Trans. Overvloeien, vloeiende of
stroomende bedekken; doorstroomen.

Overrloeyende -vloyende, bnw. i) Overloopend
2)• overtollig. 3C overvloedig.
Overvloeyentheit.
Overvloeisel, znw. o. Overvloed.
Overvloeite, -vloite, znw. vr. i) Het overvloeien,
overloopen; van den neus, het druipen. 2) overvloed.
Overvloeitheit, znw. vr. Overvloed.
Overvioct , -vloit, znw. m. en vr. i) Overstroovol.

--1

ming, watervloed. 2) overtolligheid, overdaad, weelderigheid. 3) overvloed.

Overvloot, znw. m. Overvloeiing, uitstrooming;

het overtollige.
Overvoeren, -weren, zw. ww. tr. — I. Met
den acc. v. d. pers. i) Naar elders brengen, ook:
een lijk en: de overblijfselen van een heilige naar
eene waardiger plaats (onder of bij het altaar).
Overvoeringe' ook: overbrengen naar den hemel.
2) over een water brengen, overzetten. 3) hetz. als
o v e r v o r m e n (myst.). — II. Met den acc. van
de zaak. i) Wegbrengen, wegnemen. 2) overbren.
gen. 3) vertalen, overzetten.
Overvoet, bijw. Terug, achteruit.
Overvoetsel, znw. o. Volop of rijkelijk voedsel.
Overvoget, znw. m. Oppervoogd.
dat wat uit iets uitstroomt; ook:

OVERWEVEN.
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Overvol, bnw. Overvol; overvloedig. — Overvolheit.
Overvollieheit, -vullicheit, znw. vr. Te groote
overvloed.

Overvormen, -formen, zw. ww. tr. Eene andere
gedaante doen aannemen ; als wederk. en pass., van
gedaante veranderen, eene andere gedaante aannemen, ook als term der mystieken; veredelen; de
uiterlijke gedaante veranderen, iets mooier maken.
Overvormieh, bnw. Met iets anders één geworden.

Overvorminge, znw. vr. Gedaanteverwisseling.
0vervracht, znw. vr. Het overbrengen van iem.
Overvreseltje, bnw. Het diepste ontzag inboezemend.
Overyrome, bnw. Bijzonder dapper. — Q1tervromelike.
0vervnrieh, -vierich, bnw. Zeer vurig, vuur-

rood ziende, van een staartster.
Overwaden, st. ww. intr. i) Door iets heen
wadende. 2) vloeien of stroomen over iets, iets over-

stroomen; dat tbloet hein toten voeten overwoei.
Overwaeyen, zw. ww. intr. Over iets waaien.
Overwaent, bnw. Verwaand. -- Overwaent-

heit.
Overwaer, bijw. Voor waar, voor zeker ; ook:
voorwaar.

Overwaert (klemt. op over), bijw. Voorover.
Overwaken, st. ww. tr. Doorwaken.
Overwallen, st. ww. intr. Overkoken.
Overwandelen, -wanderer, zw. ww. — I. Intr.

Verhuizen, uitwijken. — II. Trans. Doorwandelen,
doorreizen, doortrekken; wandelende afleggen, een
afstand.
Overwandelinge, znw. vr. i) Hetz. als o v e rw a n d e r i n g e. 2) verandering.
Overwanderinge 2 znw. vr. Uitwijking, landverhuizing; ballingschap.
Overwanich, bnw. Verwaand. — Overwa-

nicheit.
Overwassen, st. ww. intr. (scheidb. en onscheidb.).

i) Te sterk groeien; te sterk worden; met den dat.,
iem. boven het hoofd groeien, iem. te machtig worden. 2) overtollig, onnut zijn.
Overwater znw. o. Over iets heen spoelende
golven, onstuimig
e

baren.

Overwech, znw. m. Overweg; recht van overweg.
Overweeh bijw. Over de uitgestrektheid van
?

een weg.

Overweeldelike, bijw. Met een gevoel van innige
Overwegen, st. ww. tr. Overwegen, nauwkeurig

gelukzaligheid.

nagaan of onderzoeken; alle zaken wael overgewe-

gen, alles wel overwogen.

0 verwel, - wale, bijw. Zeer goed, uitnemend; in
zeer hooge mate.
Overweldicheit, znw. vr. Buitengewone kracht.
Overweldigen, zw. ww. tr. Geweld plegen aan,

onteeren.

Overwelf, znw. o. Verwelf, gewelf; ook over-

welfde, overwelfsel.

Overviel edaen, bnw. Buitengewoon schoon.
Overwelf, -wilt, znw. o. Geweldpleging.
Overwelven, - wilven, - wulven, zw. ww. tr. i)

Overwelven; overwelft (wuift), -gewelfi, van een
gewelf voorzien, overwelfd. 2) overvleugelen.
Overwerdieh, bnw. Hoogwaardig, overdierbaar.
Overweren, zw. ww. tr. (wfri.). Overdragen,
leveren.
Overwere, znw. o. Overwerk.
Overwerllen, -warjben, -worben, st. ww. tr. i)
Over iets heen werpen. 2) met werpen bereiken. 3)

overladen.

Overweseljjc, bnw. Bovenzinnelijk.
Overwesen , znw. o. Bovenzinnelijke of hemel sche natuur, de geestelijke aanleg van den mensch.
Overweven, st. ww. tr. i) Uit één stuk vervaar digen, een kleedingstuk; een roc zonder naet, die
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was al overwever. 2) als met een weefsel bedekken,

Overwinnen st. ww. tr. (scheidb. en onscheidb.).
z) Overwinst behalen. 2) winnen, krijgen, een kind.
,

begroeien.

Overwicht, znw. o. en vr. Overgewicht.

Overwiën, zw. ww. tr. Door besprenkeling hei
wijden.
-ligenof
Overwig, bnw. Buitengewoon wijs. — Over
-

Wil 8helt.
vervejjj t, bnw. Buitengewoon breed.

OverwikeII st. ww. intr. Uitwijken, de wijk

nemen.

Overwille oever-, (h)euver-, znw. m. i) Willekeur, machtsmisbruik; geweldpleging; sinen o. hebben,
il 2) weerspannigprecies doen kunnen wat men w.
heid, onwil om zich aan een gebod of de zedewet
te storen. 3) boosheid, booze wil.
Overwillich, .bnw. i) Willekeerig; gewelddadig;

geweldig; overwtllige vloei, watervloed. 2) weerspan•
nig; kwaadaardig. — OYerwillicheit, -like.

3) overwinnen. 4) overtuigen.
Overwinninge, znw. vr (klemt. op over). Woeker.
Overwint, znw. m. Geweldige wind.
Overwieen, zw. ww. tr. (scheidb. en onscheidb.).
i) Aanwijzen, aan iem. het gebruik of den eigendom van iets toekennen. 2) in rechte overtuigen;
veroordeelen. 3) aan iem. eene boete opleggen.
Overwonderen, zes. ww. intr. • Zich verwonderen.

Overwonderlije, bnw. Zeer wonderlijk; geheel

onverklaarbaar.

Oveseh, ovese.

Ovet. Zie ooft.

vesch, ose.

Owaeh, owee, owl, tusschenw. Wee!

als znw.,

ellende.

Overwinden st. ww. tr. Door winden of opwinden (van een ketting) aan den anderen : kant

brengen,

Zie ho

eene schuit.

Oxael. Zie ocsae1.
Oxele, oxel, noxel. Zie o c s e 1 e.
Olt(h)oot, znw. Okshoofd.
Oxuun. Zie o c c u s o e n.
Ognun, osuun. Hetz. als aju u n.

P.
Pace. Zie paes en pais.

Pachen, zes. ww. intr. Kussen.

Pacht, znw. m. en vr. i) Overeenkomst, verdrag;
pachtcontract, pacht; het recht van den pachter of
erfpachter. 2) pachtsom, pacht; huur, pachttermijn.
;) schatting, belasting. 4) vrije beschikking; mi hebdi
vri te uwen jiachte.

Pachtboeg, znw. m. en o. Cohier der verpachte

belastingen.

Pachtbrief, znw. m. Pachtakte.
Paehtdach, znw. m. Vervaldag van pacht, renten, belastingen.
Pachten, zes. ww. trans. en intr. i) Eene (huur -

of pachtovereenkomst sluiten. 2) schatten, taxeeren.
3) moeten verdragen of verduren (16de eeuw). 4)

beslag leggen.

Pachtenare, pachter, znw. m. Pachter, ook
van belastingen; huurder.
Pachtgelt, znw. o. Geld waarin pacht wordt betaald, deugdelijk betaalmiddel.
Pachtgenoot, znw. o. Erfpachter of tijnsman in
denzelfden hof.
Pachtgoei, znw. o. Een vast goed dat iemand
in pacht heeft;achthoeve. — Pachtg oeterecht .
Pachthere, heer, znw. m. Eigenaar
g , grondheer,
pachtheer.
Pachthoen, -hamel, -verken -graen, -coren,
znw. Een hoen enz., opgebracht door een pachter.
Pachthof, znw. o. en m. Pachthoeve.
Pachtinge, znw. vr. i) Het pachtrecht van een

vast goed of van eene andere bron van inkomsten.
2) inbeslagneming, panding.
Paehtlant, znw. o. Land dat in pacht of erf
gegeven wordt.
-pacht_
Pachtman, znw. m. Pachter, erfpachter.
Pachtrecht, znw. o. Het voor het pachten van
goederen geldende recht.

Paehtschult, znw. o. Onbetaalde pachtpenningen.
Pachtvri, bnw. Vrij van het betalen van pacht.
penningen.

i'achtware , - were, znw. vr. Pacht, huur.
Padde, Pedde, Pad, znw. vr. Padde.

Paddenhoet, znw. m. Paddestoel; ook jbaddensloel.
Paddensteen, znw. m. Naam van een edelen
steen.
Paddevoet, znw. in. Dunne of ijle plaats in het
lijnwaad.

Pade, znw. Peet, doopvader; ook: doopkind
(oostninl.).
Paden, zw. ww. intr. Een pad banen, een weg
bereiden. -- Fader.

Pade avo, znw. vr. Pillegift (oostmnl.).
-.wel, bnw. Gaaf, deugdelijk, van
81
i

Paey^

koopwaren.

Paeye, j4aye, pay, znw. vr. i) Betaling. 2) wijze
van betaling. 3) termijn van betaling; deel eener
verschuldigde som.
'Paeyenent, Paye-, p«y -, znw. o. i) Betaling. 2)
verdiend loon, vergelding; wraak; onaangename
of pijnlijke behandeling. 3) wijze van betaling; gangbare munt. 4) betaaldag, vervaldag, betalingstermijn.

— Paepementdach.

Paeyen, Jayen, zw. ww. tr. i) Bevredigen, tot
ede
rust en
vr brengen; iem. genoegen doen; ge baeyi sin, in eene aangename stemming, in zijn schik
zijn. 2) tevreden stellen, voldoen, reden van tevredenheid aan iem. geven; gejaeyt s:jn (met van of
met), met iets tevreden zijn of genoegen nemen;

aan iets genoeg hebben; hem g. houden, zich voor
voldaan houden, met iets genoegen nemen. 3) verzoenen, zacht of gunstig stemmen. 4) betalen.
Paeyeren, - ieren, zw. ww. tr. Tevreden stellen,
goedgunstig stemmen.
Pae meester, znw. m. Stedelijk ontvanger.
Pael znw. m. i) Paal; schandzuil, strafpaal; ankerpaal; grenspaal; sinen P. steken, stellen, setten,
slaen, de grenzen van zijn gebied door een zichtbaar teeken aanduiden; palen bannen, grenspalen
door gene plechtige verklaring stellen onder bescherming der wet; biut ende j., de grenzen van een
gebied; vier balen, het gebied waar een zeker gezag geldt; enes vier halen, iemands huis en erf; in
sine vier balen liggen, in zijn ziekbed liggen. 2)
grens. 3) gebied. 4) maat; P. houden, maat houden;
regel, vastgestelde verordening; boven den tale sicken, zich niet aan eene gestelde voorwaarde houden;
afgeperkte tijd.
Paeldjjc, znw. m. Paaldijk.

Paeldin c, f aeldrinc, ftalinc, znw. m. Paling.

Paeldinesete, znw. vr. Plaats waar paling gevischt wordt; het uitzetten van palingfuiken.
Paelg'e, jíaelgie, znw. vr. Stroo; schilfer van ijzer;
loovertje.

Pae gelt, znw. o. i) Ankergeld, te Amsterdam.
2) onkosten voor paalwerk aan dijken.

Paelgenoot, ;nw. m. Aangrenzend eigenaar.
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Paelkiste, znw. vr. Het fonds, gevormd door
de opbrengst van het paalgeld.
Paellander, znw. m. Bewoner van een polderland; poldergast, aardwerker.

dig. 2) onbetwist; let hebben in j. kerbringen, in
onbetwist gewoonterecht. — Paiseiji ohede.
Paisel^ice, bij w.zi)OOp eene vreedzame of vrede lievende wijze. 2) in een toestand van vrede. 3) zoo
dat men in de uitoefening van een recht niet wordt

Paelmeester2 znw. m. i) Ontvanger van paalgeld. 2) erfscheider.
Paelplanken, dale - , zw. ww. tr. Voorzien van
grondbalken.

Paelscheidinge, znw. vr. Afpaling van grond -

eigendom.

Paelstede, znw. vr. Plaats waar grenspalen staan.

Paelateen, znw. m. Grenssteen.
Paelstoringe, znw. vr. Het vernielen van een

grenspaal.

Paender, kaenre, beender, znw. m. en vr. Brood mand ; mand, korf; verklw. ftaenrekijn. — Paen dermaker.
peep . Zie p ape.
Paepsch, bnw. Clericaal.
paepoeh p, znw. o. en vr. i) Priesterschap, de
,

waardigheid van priester. 2) priesterdom, geestelijk heid. 3) godgeleerdheid.
Paer, znw. o. en vr. i) Iemands gelijke; weder gade; mannetje of vrouwtje; gade. 2) paar; 4. letteren, een brief; een paar levende wezens van ver
llend geslacht; j. voles, echtpaar; een .k . ,naken.-schi
met, paren, slapen bij. 3) een P. cleder, stel kleeren,
pak. 4) rij; drie pare balken.
Paerde , znw. Kuipersbijl, baars.
Paerde -, paerdoen . Zie p e r d e-, pardoen.
Paerlement, paerment . Zie pa riemen t,
parement.
paerten, paertie . Zie part enz.
Paert enz. Zie pert.
Paes face, faesse, bays, znw. i) Vrede, rust. 2)
us van Christus aan zijne volgelingen;
de vredek
vooral: deel der mis, waarbij aan de priesters en
aan sommige anderen, die in de mis tegenwoordig
zijn, gelegenheid wordt gegeven om den vredekus
te ontvangen op een bewerkt blad van metaal, hout,
ivoor of been; ook Paesbert; verkiw. j5ar berdekijn.
Paeschaehtdach, znw. m. De octaaf van Paschen.
Paesehavont, Jaes- -event, znw. m. De avond,
ook: de dag voor Paschen.

Paart,

:

Paeschdach, paeschfeeste.
Paesehkerse , -kaerse, znw. vr. Groote kaars die

op Paaschavond gewijd wordt en gedurende de
hoogmis brandt op Paschen en daarop volgende
Zon- en feestdagen.

Paeschlam, -mael, - nacht, -tilt, -Weke.
Paesscheltjc, bnw. Paasch-.
Paesechen, znw. Paschen; beloken .P., de zondag

na Paschen.

Paessehen, zw. ww. intr. Paschen vieren, hoogtij d houden.
Paffuut, jafuut, - uus, - use, znw. vr. Knots,
knuppel; ook: met een snijdend wapen aan de punt.
Page, j agie, baedse, znw. m. Page, ook: dienaar

van een lageren rang; verklw. pagekijn, kaedseken.
Page, znw. m. Paard, zoowel rij- als trekdier.

Payabel, fayavel, bnw. Wat het geld waard is,

waaraan niets ontbreekt, gaaf.

Payement , payee . Zie pa e y em en t enz.

Payien, j5ayen, znw. m. Niet -Christen, zoowel:

Mohammedaan, als: heiden.

Paulette, paelgette, -et, znw. Bene soort van
bleekrooden wijn.
Pais, jaeys, 4 eis, .paes, znw. m. i) Vrede, goede

verstandhouding,

het sluiten van vrede, verzoening;

P. ende vrede, vredeverdrag, verbond; verzoening

van den mensch met God. 2) vrede, rust, toestand
waarin men zich behaaglijk gevoelt; te Paine, in
Bene aangename stemming, in zijn schik, vergenoegd;

die enige P., de hemelvreugde; p. maken, iem. aangenaam stemmen,. iem. voor zich winnen (met vore).
3) P. maken van, een einde maken aan.
Paisbrahe, znw. vr. Vrodebreuk. -- Paisbreker .
Paiselije, fris - , bnw . i) Vreedzaam, zachtmoe -

bemoeilijkt. 4) rustig.

Patsen ,^aeysen, Peisen, zw. ww. — I. Trans. x)
Verzoenen, tot zachtheid stemmen ; gebaist werden
op, zich verzoenen met; gejt5aist, tevreden. 2) bijleggen, verzoenen, een twist; tot rust brengen, een
land; kalm stemmen, het gemoed; in orde brengen.
-- II. Intr. Vrede of een verdrag sluiten.
Paiseren, - ieren, zw. ww. tr. Neerzetten, kal
-mern.

Paiserer, -eerre, -ierer, znw. m. Bemiddelaar;

vrederechter (in Vlaanderen); ook Patser.
Paisinge , j5emnge, znw. vr. Verdrag, verzoe ning; zoen.
Paisivel, bnw. i) Vreedzaam, vredelievend. 2)
rustig, veilig. 3) vrij (met van). 4) rustig, ongestoord,
van eigendomsrechten. — Paisivele , Paisive -

like, bijw.

Paiemaker, znw. m. Hetz. als p a i s e r e r.

-- Paismakerschap, Paismakerse, Paisma-

hinge.
Pac, znw. o. Pak; bundel; bagage, pakkage; jac
ende sac.
Pakers, backers, bnw. Melaatsch ; dorenakers,
in hevige mate melaatsch.
Packeel, znw. o. Pak ; ook Pacsel.
Pachen, zw. ww. — I. Trans. Pakken., in-, oppakken; P. ende sacken. — H. Wederk. Zich weg -

pakken.

Packer, znw. m. Pakker, emballeur.
Packinge, Pacloon, -mande (mand) .

Palape, znw. o. Verhemelte.
Paleis, balaes, Pales, Paleis, znw. o. en m. x)
Woning der aanzienlijken; paleis. 2) de groote zaal
in een paleis of kasteel. 3) gewelf: a) hemelgewelf.
b) verhemelte. 4) woning, verblijf; de hemel; de
moederschoot van Maria; verdieping.
Paleis, balais, ftallaes, znw. m. Bleekroode robijn.
Palatin, znw. m. Paladijn, rijksgroote.
Pale, znw. vr. Ovenschop, vuurschop.
Palefroot, Pala-, froit,- znw. o. Telganger.

Palen, j5elen, zw. ww. — I. Intr. i) Palen slaan
of zetten; . r. ende meten, zijne grenspalen zetten;
ook: zijne geestelijke goederen bepalen ; jiutien ende
P., putten (kuilen) graven en palen slaan, de grenzen
van een gebied door zichtbare teekens aanwijzen;
berekenen of nagaan wat iem. toekomt of wat hij
heeft. 2) palen, grenzen aan. -- II. Trans. T) Met
palen bezetten of versterken. 2) begrenzen, afpalen.
3) aan een paal binden, ook als strafoefening. 4)
vasthechten, verbinden.
Palensgrave, ,alans - , Calais - ,Palei.s - , -greve,

Paltsgraaf, comes palatinus. -- palenograveschap,
- gravinne.
Paleren, palleren, -ieren, zw. ww. tr. i) Optooien,
opsieren; ook als wederk. 21 een schoon aanzien
geven aan iets; polijsten. — paloriIIge.
Pales jln. Hetz. als p a 1 a tij n.

Palesine znw. vr. Grootwaardigheidsbekleedster

aan een hof.

Palesteel , Palen-, - steen, znw. m. Breking van
een wapen, barensteel.
Palet, znw. o. Plank, bord; hakbord; Palette,
palet, vr. kaatsplankje.
Palette, znw. vr. Ijzeren kapje onder den helm.
Palfrenier, -fernier, znw. m. Stalknecht.
Pal iaert, j5allaert, f eliaert, znw. m. Poel, moeras.
Palinge, jelinge, znw. vr. i) Paalwerk. 2) afpaling, grensregeling van landerijen. 3) grens.
Pallnc. Zie paeldinc.
Pal 88e, kalisse, znw. vr. Paalwcrk.
Palle, znw. vr. Hetz. als pale.
Palle, znw. vr. Zijde, zijden stof.
Palleren, Pallure . Zie paleren, enz.
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Palnaet, pel-, Pil -,

of-,

P APE.

lu -, znw. Zachte zijde.

-- Palmaetworme Pa mat n bnw.

Palmavont znw. m. De zaterdag vóór palm.
g
p
Paimblat> -booID
> dadelpalm, en : almboom
p

zondag ( almdach).
bosboom.

Palma, Palm, znw. vr. i) Palmboom. 2) palmtak.
Palme, jalnt, znw. vr. i) Palm van de hand. 2)
palm, als maat. 3) de vlakke kant van sommige
voorwerpen.

Palmen, znw. (dat. plur.). Palmpaschen.
Palmen

, zw. ww. tr. Aanvatten grijpen.

Palmentere, -inaiorie, znw. Schoolplak.
Palmrtjs, -telah,- t "eh, -vrucht (dadel).
Palmsaterdach •sondach.
Palmslaeh, znw. m. Slag met de vlakke hand;
^

hetz. als coops lach.
Palniweke, znw. vr. De week voor Paschen.

Palster, znw. m. Wandelstaf; pelgrimsstaf; ver.
klw. Palsterkijn; herdersstaf; steun, staf, op een
mensch toegepast.
Paltroe , jaltsroc, j5alloc, znw. m. Tabbaard;
kleedingstuk van soldaten.
Palullen, zw. ww. wederk. Zich oppronken.
Palure pallure, -uer, znw. vr. en o. i) Versiering, versiersel, insigne, ordeteeken. 2) tooi, mooie
kleeren; staatsierok, galakleed, tabbaard van soldaten. 3) liverei, de kleedij van iemands volgelingen.
— Palunrkerle, ordegewaad, staatsierok.
Panchijs, -sis, znw. m. Heerlijk recht op het
brouwen van bier. — Panehiser, de ontvanger er
van.

Pandeldach, znw. m. Hetz. als pant d ach.
Pandel jo y bnw. i) Van goederen, pandbaar, ge-

schikt om in beslag genomen te worden voor de
voldoening eener schuld. 2) van personen, voorzien
van genoegzame parkden tot verhaal eener schuld.
Pandemarct, znw. vr. Openbare plaats waar

niet geloste panden worden verkocht.
Panden, Penden, jeinden, zw. ww. — 1. Intr.
i) Beslag leggen op een goed ter executie; j. an
enes lijf, iem. gijzelen. 2) plunderen, rooven. — II.
Trans. i) Iet p., beslag leggen op iemands goed ter
executie; enen iet P., voor iem. beslag op iets leggen voor schuld; enen j5., het panirecht uitoefenen
ten opzichte van iemand; enen p. aen sin: laf, gij zelen. 2) iet op enen p., iets van iem. vorderen of
ontvangen krachtens zijn recht.
Pander , fender, jeinder, znw. m. Gerechtelijke
beslaglegger of pandnemer.
Pandester, znw. vr. Pandverkoopster.
Pandinge, Pendinge, znw. vr. i) Het panden, executoriaal arrest. 2) de omgang van den schout waarop
het panden plaats had. 3) roof, plundering. — Pandingeweringe, zie p a n t w e r i n g e.
Paneel jtanneel, znw. o. en m. i) Zadelkussen.
2) houtenbetimmering; de door eene lijst of raam
omvatte ruimte.
Paneteren, - ieren, zw. ww. tr. (Brood) bakken.
Paneterie, baent-, Pent-, znw. vr. Broodbakkerij,
al wat tot het koopen van koorn en het bakken van
brood in verband staat (in de grafelijke rekeningen).
Panetier, Pann-, pent-, znw. m. Bakker; ook:
de ambtenaar eener grafelijke hofhouding belast
met het opzicht over de „paneterie".
Panel, znw. m. Ruil. — Pangelee, inga.
Pan hariue znw. m. Panharing, versche of groene
-

haring.
Panhuus , znw. o. Brouwerij, brouwhuis.

Panne, Pan, znw. vr. t) Pan; verklw. j5annekijn.
2) vuurpan, eene soort van fakkel; beddepan. 3)
zoutpan, eene pan voor het drogen van zout in de
keet. 4) dakpan. 5) hersenpan; ook die Panne van
den hoofde. 6) een metalen voorwerp waaraan verbonden is de spil waaraan iets hangt. — Panne-

maker.
Panne, znw. vr. Vlies; verklw. ftannekijn.
Panneeoeke, pan - , znw. m. Pannekoek.

Pannenfan, znw. m. Zoutzieder.

Pannendac, znw. o. Pannendak.

Pannerin e, znw. vr. Zoutziederij.

Pannestale 1 -stele, znw. m. Handvat van eene

vuurpan.

Panoven, -aven (oostmnl.), znw. m. Pannebakkersoven.
Pansaert, znw. m. Dikbuik.
Pause, panre, znw. vr. i) Pens, buik. 2) ingewand van dieren, vooral van herkauwende dieren,
pens.
Panser, -er!, -ier, znw. o. Harnas, kuras.
Pant, znw. o. en m. i) Onderpand, iets waarop
beslag is gelegd ; te jande laten, moeten verliezen;
ie ftande bliven, als gijzelaar of gevangene blijven,
het leven verliezen ; een voorwerp waarop pandrecht gevestigd is door of krachtens overeenkomst.
2) een voorwerp dat eene zekere waarde vertegenwoordigt; iets van groote waarde, schat, ook van
een persoon gezegd. 3) vast goed. 4) zekerheid,
waarborg; verzekering, ook: onder eede, eed. 5)
pand, galerij rondom de binnenplaats van een klooster. 6) afdeeling, vak. 7) panding; onaangenaamheden of kwellingen die men iem aandoet; enen ft.
doen, (iem.) last, nadeel, afbreuk doen; het ontrooven van de gemoedsrust aan iemand ; letsel, pijn
het lichaam aangedaan ; P. dogen, overlast of kwellingen verdragen; een onaangename of treurige toestand van het lichaam en den geest.
Pantbaer, bnw. Waarvoor gepand mag worden;
geschikt om als pand te dienen; van personen, te
wiep het recht van panding mag worden toe--gen
gepast ; ook Pantbarick.
Pantbrief, znw. m. Rentebrief op een vast goed.
Pantboec, znw. o. Een boek of register waarin
de pandingen staan opgeteekend; ook ftanicedele.

Pantdaeh, ftandach, znw. m. Een voor Gene pan-

ding bepaalde dag, de dag waarop de schout rondgaat om te panden.

Pantenier. Hetz. als p a u ten ie r.

Paratere, -eer, -ier, -er, • znw. m. Panterdier.
Pant elt , znw. o. Kosten der panding.

Panthonder, znw. m. Hij die een pand in han-

den heeft.

Panthuus, znw. o. Wettelijke woonplaats.

Pantisen, zw. ww. intr. Naar adem hijgen;
kuchen.
Pantkeringe,znw. vr. Verzet in rechte tegen
gerechtelijke panding.
Pantlossinge, znw . vr. Het lossen van een pand;
aflossing eener schuld.
Pantoffel, toeffel, znw. m. Pantoffel, huisschoen,
muil.
Pantrecht, znw. o. Panding, gerechtsdag ter
panding.
Pantrente, znw. vr. Rente bij panding op een
goed gevestigd.
Pantros, znw. m. Een manskleedingstuk met
panden.
-

Pantrnminge, - ruyininge, znw. vr. Het weg

-halenvd
panden van een schuldenaar.
. Pantschap, znw. vr. Het goed waaraan gepand
is; de toestand van het gepande goed; het recht
dat men krachtens pandrecht op een goed mag doen
gelden.

Pantsel, znw. o. Pand, onderpand.
Pantewise, bijw. Als pand, in onderpand.
Pantvercoper, znw. m. De ambtenaar belast
met het verkoopen van niet geloste panden.
Pantware, znw. vr. Hetz. als p a n t s c h a p.
Pantwelgeringe, znw. vr. Het verzet tegen de
panding door daden of door een rechtsmiddel.
Pap, ftaphe, znw. vr. Pap, meelbrij; vloeibare
spijs, lepelkost; verklw. ftaftftekijn, ftahken.
Papaver, znw. Papaver.
Pape, tae:, znw. m. Wereldlijk geestelijke, priester, geestelijke; pastoor; soms ook: geordend gees-

telijke; Papelijc, -like.

PARTIE.

PAPEGAEY.

Papegaey, haPen-, -gay, goy, znw. m. Papegaai;
ook naam van den nagemaakten vogel, waarnaar
geschoten werd.

Papelaerdie, znw. vr. Huichelarij.
Papelaert, znw. m. Schijnheilige; ook frabelare.
Papele, Papelloen . Zie p a p p e 1 e enz.
Papeloos, bnw . Zonder priester.
Papendochter, - gewast, -kint, -sons, -tab-

baart.

Papeneorn, -coren, znw. o. Eene hoeveelheid
graan waarop bepaalde geestelijken recht hebben.
Papeneruut, -cullen, znw. Plantnamen.

Papenvastenavont,

Naam

vastel-, -avent, znw. m.

van den zevenden zondag na Paschen.

Papier, pap pamhier, Panj5ier, znw. o. en
ni. i) Papier. 2) een stuk of blad, ook: beschreven,
papier; een geschreven ambtelijk stuk. 3) register
of boek voor ambtelijke aanteekeningen; verklw.
Pa4ier jn.

Papieren, zw. ww. tr. Registreeren.
Papiermolen znw. vr. en m.

Papilioen . etz. als p a v e l i o e n.
Papinne, .znw• vr. i) Vrouw van een priester of

ander geestelijke. 2) priesteres.

Papioen, Pafteyoen, znw. m. Bloedhond.

Pap pel, Pagel, fteAtel, znw. vr. Malva, ook

.aj516e7cruut.

Pap p el, znw. m. Populier; ook jaj belioen. —

Pa-p pelblat.
Pappen zw. ww. intr. Pap eten,
Parabele, znw. vr. Gelijkenis; ook fiarabole.

Paradijs, j5aredijs, znw. o. i) Lusthof; het aard
paradijs, de hof van Eden; de hemel; God van-sche
(den) paradise. 2) voorhof of voorplein eener kerk;
uitbouwsel, balkon; verklw. .paradisekijn. — Para-

d lsch, bnw.
Paradtjseorn, znw. o. Eene specerij; ook jSa-

radijsgrein.

Parage, znw. Verwantschap; enes jS. tellen, den
graad van verwantschap met iem. uitrekenen.
Paragrafe, -graef, znw. m. en o. Paragraaf.
P
Qjijt, znw. m. De Heilige Géést.
Parament, pare-, par-, znw. o. Sieraad; een
sierlijk kleedingstuk, staatsiekleed; tooi, opsmuk,
kleedij.

Parant, znw. m.; den p. maken, zich als een
fat of modepop aanstellen.
Paravijs, p aervijs, barvijs, znw. o. Voorhof van
eene kerk; ook: voorportaal.
Pareeel, frarcheel, jterc(h)eel, znw. o. i). Een

deel, vooral van landerijen; verklw. frarceelkj/n. 2)
(handels)artikel; mv. artikelen, stuks; onderdeel, bijzonder punt.

Pareelen, parseelen, per-, zw. ww. tr. In deelen
verdeelen, splitsen.
Pardike, -eke, -icke, znw. Naam van verschillende
geneeskrachtige planten.
Pardoen, paer-, per-, -don, znw. o. i) Vergeving
van zonden; kwijtschelding van kerkelijke straffen,
door de kerkelijke overheid den zondaren na de
vergeving hunner zonden verleend, aflaat; vergiffenis voor een vergrijp, een misslag. 2) genade, gunst;
ook: van God. 4) kruistocht. 5) (ironisch) straf, swaer
jtardoen.
Pardoendach , znw. m. Dag waarop een aflaat
te verkrijgen is.
Pardus, ftaerdus, Perdus, znw. m. Pardel.
Pareereleet, znw. o. Staatsiekleed; mv., staat
Pareersel, znw. o. Opschik, kostbare kleedij.

-siegwad.

Pareren, -eeren, zw. ww. tr. i) Klaar maken,
gereed maken. 2) versieren, opsieren. — Pareringe.
Pareren, zw. ww. intr. Behooren bij, betrekking

hebben op; gehareert siin met, overeenkomen

met.

Pareren, zw. ww. tr. Afzetten met verschillende
kleuren, schakeeren.
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Pargament , b r -, -meen, znw. o. Perkament.
—
Pargamen ma er.
Parhere, -heer, znw. m. (oostmnL). Pastoor.

Parloen, znw. o. Parisch marmer.
Parisijs, pare-, j5ara-, bnw. Parijsch; bij benamingen van muntsoorten en rekenwaarden.
Pare, baerc, jterc, parric, znw. o. i) Omheining,
omtuining; besloten ruimte, ook : van landerijen. 2)
jachtterrein, eigen jacht; perk voor een spel, eene
vertooning enz. ; lusttuin, lusthof; legerplaats, kamp;
strijdperk, krijt; dat f. rumen. 3) paneel, ruit op
het schaakbord; bord, speelbord. 4) eene ruimte
zonder opzettelijk aangebrachte. grenzen; ook: de
ruimte die een strijder om zich weet open te houden. 5) afdeeling.
Parcament, Parke-, j5erca-, -mint, znw. o. Hetz.
als p a r g a m e n t. — Peroamenter, Paroamen-

tier, Parcamentmaker.

Parket, j5erket, znw. o. i) Afgesloten of afgeperkte ruimte ; parket, balie. 2) paneel.
Parlement, baerlement, Marla-, Berle-, znw. o.
I) Gepraat, druk en luid gepraat; hetgEen iem. met
nadruk of klem beweert over zijne rechten; f maken, met nadruk beweren ; negeen j. maken van,
geen ophef of drukte maken van. 2) gesprek, samenspreking; dispuut, woordenwisseling. 3) mondge
sprek, vooral: tot het voeren van onderhandelingen.
4) bijeenkomst, vergadering; congres; vergadering
van geestelijken; geheime samenkomst. 5) vergadering bekleed met staatsgezag, parlement. 6) rechtbank ; rechtszitting. 7) geschil, oneenigheid, twist;
ruzie, strijd; vechtpartij; gewapende aanval. 8)
reehtsstrijd, pleidooi, proces; pleitrede. 9) opschudding, rumoer, beroering; drukte, gewoel, ook: van
een feest.
Parlementen , j5aerle-, jerle-, zw. ww. tr. i)
Met klem of nadruk iets beweren, ook: tegen iets
opkomen; als znw., redeneeringen, vertoogen; zich
beklagen. 2) een (mond)gesprek met iem houden;
handelen of onderhandelen over iets. 3) twisten,
kijven, kibbelen.
Parlementich, bnw. Twistziek, onhandelbaar.
Parloor, znw. o. Spreekkamer, spreekvertrek.
Parmente
rie, znw. m. Het gild of het bedrijf
van den „parmentier".

Parmentier, jberment-, jbarmant-, znw. m. Bewerker van de fijne stoffen, die voor de kleeding
werden gebruikt.

Parochiaen, znw. m. i) Parochiaan, kerspelbewoner. 2) pastoor, de aan eene kerspelkerk verbonden geestelijke.
Parochie, prochie, znw. vr. Kerkelijke gemeente;

pastoorschap .

— Parochiekerke, -paps.

Parochiën, j5rochicn, progien, zw. ww. intr. Tot
een kerspel behooren.
Parpein, por^ein, bourpeen, znw. m. Bindsteen,
streksteen.
Parpoent . Zie por poe nt.
Parre, znw. m. Omheinde plaats, afgesloten terrein; ook: parochie.
Parrehnns, znw. o. Woning van den pastoor..
Parrekerke, znw. vr. Parochiekerk.
Parreman, znw. m. Parochiaan.

Parse , parseme . Zie perse, p e r s e m e.
Parselen, -ceelen. Zie p a r c e 1 e n.
Parsonnere, person-, parchon-, -eer, znw. m.
(vla.). Hetz. als deel m a n.
Part, paart, znw. vr. en o.; jbarte, vr. i) Deel,

gedeelte; die meeste P., de meerderheid. 2) aandeel.
3) onderdeel, détail. 4) rededeel; mv., spraakkunst;
sine fraerten kennen, zijne taal kennen. 5) partij.

Parten, jbaerten, jbayrten, zw. ww. -- I. Trans.
Deelen, verdeelen. — II. Intr. Deel hebben aan of
in iets, ook: in eene handelsonderneming.
Partenaer, znw. vr. Deelgenoot.
Parteren , -eeren, zw. ww. tr. Verdeelen.
Partie, paertie, pertie, znw. vr. i) Deel, gedeelte;
die meerre, meeste fr de meerderheid. 2) deel, aan.,
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PARTIEHOUDER.

PATENE.

deel; ie miere P., voor zijn deel. 3) onderdeel, Bost
van een rekening ; mv., gespecificeerde rekening.
4) afdeeling, soort. 5) streek, landstreek. 6) onbepaald aantal, van levende wezens ; leenre j-n, op
één hoop, bijeen. 7) gezelschap, schaar, gevolg, gezin, orde, geslacht; mei si(e)re (haerre) Panic, biariién, met de zijnen, de hunnen ; volk ; .leger ; bende,
troep ; aanhang, volgelingen, partij, zijde die men
kiest. 8) partij, in rechte, in een tweegevecht, een
oorlog; met elkaar strijdende personen; staatkundige
partij ; partijgenooten, -gangers. 9) partijschap, vij andelijke of vijandige gezindheid. zo) het zich bij
iemand aansluiten, met iemand verbonden zijn ; mei

Pasmes, znw. o. Sikkelvormig mes.
Paspo(o)rt, ft -, -Rorie, znw. vr. Vrijbrief of
vr ilgeleide van waren, ook : voor een persoon..

enen h. sijn. i i) aan iemand opgedragen taak, plicht.

Partiehouder, znw. m. Aanhanger.

Partieljjc, bnw. i) Vooringenomen, partijdig;
vijandig, onenig, verdeeld; medeplichtig. 2) particulier.. — Partielijcheit.
Partieli ko, bnw. Zoo dat daardoor partijschap
wordt aangewakkerd; j. sfreken.
Partin , taertién, j ertién, zw. ww. wederk. en
intr. i) Vijandig tegenover elkaar staan, in vijand
leven of twisten met iem. 2.) mei enen j., de-schap
partij van iem. kiezen.
Partiésch, bnw. Partijdig, vooral in rechte.
Partiësmaan, znw. m. Partijgenoot.
Partieschap, znw. vr. Verschil van gevoelen
onder de rechters.
Par!eh , bnw. i) Tweedrachtig, in partijen ver
vijandig. 3) partijdig, vooral in rechte. -del.2)
Partin e znw. vr. Partijschap, verdeeldheid.
Partik e s -iele, - icule, znw. vr. Onderdeel, ook:
van eens rekening, post; mv., gespecificeerde rekening.
Partikelen, zw. ww. tr. In deelgin splitsen.
Partieulijc, bnw. Bijzonder, persoonlijk; ook

par&ulur. -- Particulierlike.

Partrise fterí-, paeri-, fterdrise, patrise, znw.
vr. Patrijs, veld
hoen.

Partriseren, - eerera, zw. ww. intr. Op patrijzen
jagen. — Partriserer, - eerre, partrisier.
Partschap, fiaert-, znw. vr. Aandeel in eene
handelsonderneming.
Panure ftaert-, znw. vr. Vereeniging of gezelschap vantwee of meer tegen elkaar opgewassen
of bij elkaar behoorende personen. 2) evenbeeld,
iemands gelijke.
Pal Al's, znw. vr. i) Versiersel, sieraad; tooi;
de kleederen van een bepaalden stand of beroep
met bijzondere kenteekenen: priestergewaad, ornaat,
wapenrusting, galakleeding, liverei. 2) eigenaardige
kenmerken, aard of wezen van iets.
Paryjo. Zie para vijs.
Pas, Rasse, znw. m. en o. i) Schrede, stap; voet
enes P. geen, iemands voetstappen-stap,or;
drukken; pas, als naam eenar maat. 2) weg, plaats
of ruimte waar men gaat; gang, loop; buien der
naturen ., den loop der natuur; der minnen ft., hetz.
als d e r m i n n e n 1 o op; levensrichting; eves Pas
geen, zich naar iemand richten; rechte weg. 3)
stap, tempo van den gang; als bijw. acc., stapvoets.
4) eene bepaalde plaats; de juiste, voor iem. bestemde
plaats; te Rasse comen, juist op de plaats komen
(waar). 5) een bepaalde tijd, tijdstip, -punt; de juiste
tijd voor iets; te Pas. 6) een bepaalde toestand; in
der mnaechden P., in den maagdelijken staat; in der
sleden, der minnen Pas. 7) een goede toestand, welvaren, aangename stemming; wel te Rasse, in orde;
als bijw., behoorlijk. 8) een bepaalde maat of afmeting; boven P., boven mate. g) doorgang, toegangsweg; den P. lidtin: a) een gevaar moeten doorstaan. b) sterven, so) pas, bergengte. i i) benarde
toestand, benauwdheid. 12) wapenspel, spiegelgevecht. 13) passage, plaats in een boek.
Pasch, znw. m. (oostmal.). Weiland, beemd.
Paschen . Zie paesschen.
Pasloop, znw. m. Wedloop.
Pasloot, znw. o. Paslood, peillood.
.

-

Paspoortever, znw. m. Een ambtenaar belast
met het uitreiken van paspoorten.
Passage, -aedse, •aje, znw. vr.. en o. i) Doorgang, toegangsweg, ook: tot of voorbij een kasteel;
ook: de roofburcht zelf. z) gelegenheid om een
water te passtieren, brug, veerpont; ook : het veer

en- : eene doorwaadbare plaats. -- Paseagegelt.

Pa88aTel, bnw . Gangbaar.
^^ssed§j, znw. Een dobbelspel, eig. „boven de

tien . -- 8edieen.

Passen, zw. ww. — I. Trans. s) Passen, afpassen,
afmeten, nauwkeurig en naar de regelen der kunst
ontwerpen; vereffenen, afbetalen. 2) in orde brengen, in orde maken ; vervaardigen. 3) schikken,
voegen, rangschikken. 4) schikken, inrichten ; in eene
bepaalde richting wenden of sturen; het P., maatregelen nemen ; iem. aan iets gewennen ; een dier,
africhten, tot iets gebruiken. 5) overgaan, - trekken.
— IL Wederk. Zich voegen of schikken, zich zetten tot; gast six, bereid, willens, van zins zijn.
— III. In#. i) Zorgen voor, acht slaan op (met
off) ; als znw., oppassing. 2) achten, meenon (r6de
eeuw) ; nut ft.. obi, niet denken aan, niet geven om.
3) trekken over, oversteken ; overzwemmen, doorwaden. 4) naam van een dobbelspel. — IV. Onpers.
i) Voegen, schikken, gelegen komen, .uitkomen. 2)
kei Rast, de gelegenheid is gunstig (i6de eeuw).

Passer, ftesse , znw. i) Paslood, peillood; richt-

snoer. 2) passer.

Passeren , -eeren, .ieren, zw. ww. — I. Trans.
Overgaan, - trekken ; doorgaan, - trekken. — II. Intr.
I). Gaan, trekken, reizen. 2) voorbijgaan ; aan iets
ontsnappen (met een gen.). 3) goed afgaan (met een
dat.), geen moeite met iets hebben. — passeringe.
Passie, znw. vr. i) Lichaamslijden, ziekte, kwaal;
pijnigingen, martelingen; bep.: het lijden en sterven
van Christus; de evangelieverhalen van het lijden.
2) zielsziekte; hartstocht, passie; ft•n op enen hebben, zich driftig of boos op iem. maken, iets tegen
iem. hebben. 3) voetstap, schrede, passage in een
boek.
Passieboee, znw. o. en m. Een boek: a) over
ziekten. b) over het lijden van Christus en der martelaren.

Passiën, zw. ww. -- I. Trans. Pijnigen, folteren, den marteldood doen sterven; pass., doodgeinarteld worden. --- II. Intr. Een eed doen bij de
„passie" van Christus.
Passlonael, znw. o. Een boek over het leven
en sterven der martelaren.
Passioel, bnw. Voor lijden vatbaar.

Paste, Rast, znw. vr., m. en o. i) Deeg, beslag;
mengsel. 2) broodzetting. 3) geldelijke bijdrage van
schoolkinderen voor het gebruik der leerboeken. 4)
een heerlijk recht (in Brabant).
Pastebaeker, znw. m. Bakker van fijn deeg. .
Paeteide, -tee,bost-, znw. vr. Paste. — Pa stei,

,

debacker, -maker.
Pasteiden, zw. ww. intr. Bene pastei bakken.
Pastenake, Post-, inake, -ernake, znw. vr. Naam
van eene plant, pastinak, pinksternakel, witte peen.
Pastoor, -oir, -cur, znw. m. Geestelijk herder,

zieleherder; pastoor, hetz. als p e r s o n e, k e rspel-, parochiepape. — Pastoorljjc .
Pasture znw. vr. Weide; te ft-n geen.

Pat, ;ad, znw. m. (en o.). Pad, smalle weg, voetpad; weg, verklw. ftadekijn, f adelgin, j5adelkj/n ;
tallen Paden, allerwegen; sinen P. gaen, zijns weegs
gaan; der eren P., der minnen ft.; de rechte weg,
uit een zedelijk oogpunt; spoor, voetspoor, eves (b.v.
Christus) j4. houden.
Pateist, znw. Naam van eene stof, batist.
Patene n flatsen, znw. vr. Schotel, bak; het gouden of verguld zilveren schoteltje, door den bis
gewijd, waarop bij de mis de Hostie gelegd-schop

PATER.
wordt, offerschaal, pateen; het was tevens deksel
van de miskelk.
Pater, znw. m. Lid eener geestelijke orde; hoofd
van een klooster.
Paternoster, znw. o. en m. i) Het Onze Vader;
ook als tijdsbepaling, de tijd noodig voor het bidden
er van. 2) rozenkrans, bidsnoer; verklw. jaternosterkijn. 3) naam van foltertuigen. -- Paternoster-

maker.

Patient, ,tacient, bnw. en znw. -- I. Bnw. Geduldig. — Patientelike, Patiencie. — II. Znw.

Lijder, zieke.

Patjjn, Patton, 4atine, znw. m. Klomp, holblok,
— Patijnhout, -maker.
Patriarke, -erke, -arch, znw. m. i) Aartsvader.
2) kerkvorst. — Patriaresehap.
Patrjj s, znw. m. Naam van een romeinschen

houten sandaal.

rijksgroote, patricius.

Patrimonie, pater-, znw. o. Vaderlijk erfdeel.

— Patrimoniegoet.
Patrise, -iseren. Zie partrise, -eren.
Patroelge, -die, znw. vr. Troep soldaten; troep,

bende.

Patron, Patroon, znw. m. en o. i) Beschermheilige, patroon; beschermer; pleitbezorger; scheepskapitein. 2) voorbeeld, model; beeld, figuur, voorstelling. — Patronerse, -esse, pairoonsche, pa-

troonsier. Patroonschap.
Patteis, Pattoys, znw. o. Platte taal, volkstaal;
na(er) ons (min) j., op onze boerenmanier, op zijn

plattelandsch.

Pau, jtaeu, jhauwe, jawe, znw. m. en vr. Pauw.
— Pansveder, jauwenveder, Pausvederen, bnw.
znw. vr. Naam van een
Panphilns, Pau

schrijver (Pamphilus Mauritianus) van een in de
middeleeuwen veel gelezen schooldrama „de arte

amandi".

Paus enz. Zie paves.

Pause, znw. vr. Rustpoos. — Pausen, Pauseren, Pauserin e.
Pantenier, Forst-, znw. m. Zwerveling; land-

looper, vagebond
.
Pauteniere, znw. vr. Bedelzak; buidel, geldzak.
Pautenieren, zw. ww. tr. Als een bedelaar uit dossen.
Pauweioen. Zie pavelioen.
Pauwinne, hawinne, znw. vr.Pauwin.
Pavais, .iavo:s, znw. Een groot schild, of met
een lange ijzeren stang in den grond gezet of
geschikt om gedragen te worden; wapenschild.
Pavey, znw. vr. Vloersteen, plavei.

Paveyen

zw. ww. tr. Plaveien, bestraten. -

PELLEN.
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Pedereelle. Zie p e t e r c e l l e.
Pedie, j5eddic, znw. m. (oostmnl.). Merg, van boo-

men en dieren..
.
Pedoen, znw. m. Pioen.
Pedriere, pederiere, znw. vr. en m. Eene soort
van blijde, katapult of mangeneel.
Pee, znw. vr. Wortel,de groente; mv. heen.
Peelhjjn Peemse. Zie pad, pomse.
Peenbrokieh, bnw. Boetschuldig.
Peender, Peenre. Zie p a e n d e r.
Peerboom, paer-, her-, perre-, znw. m. Pereboom.
Peerpote, znw. vr. Jonge pereboom.
Peermenger , znw. o. Perenverkooper.
Deert, Peertahe. Zie pert, perche.
Peesgelt, znw. o. Geld tot bestrijding der kosten van boogpezen.
Pegel, jeil(e), znw. m. en vr. i) Pegel, in maten
voor drinkwaren. 2) hoogtemerk van den waterstand,
peil. 3) teeken ter aanduiding der diepte waarop
een vaartuig mag geladen zijn. 4) graad van sterkte
bij het brouwen, peil.
Pegelaer, znw. m. Pegelaar, ijker.
Pegelen, zw. ww. tr. i) Merken, ijken, pegelen,
nl. maten voor drinkwaren. 2) de hoogte van den waterstand onderzoeken, peilen. 3) de sterkte bepalen,
het gehalte onderzoeken, van bier. — Pegelstoc.
Pegg€e, j5eg, znw. m. Houten pen, pin, spie; tap,
stop.
Pei;gen, zw. ww. tr.. Stoppen, dichtmaken.
Pelden, zw. ww. tr. Of: steken Of: tranen, van
de oogen. -- Peidinge.

Peinsen, Peis. Zie pensen, pais.
Peisteren, jteansteren, zw. ww. — I. Trans.

Voeden, voeren; vooral: te goed doen, verzadigen;
laten grazen of weiden (zonder uitgedrukt obj.). —
II. Intr. i) Zich voeden; weiden, grazen, gevoederd
worden. 2) pleisteren.

Peistersac, znw. m. Voederzak, haverzak.
Pec, bic, znw. o. Pik; moeilijke of benarde omstandigheden. — Pecachtich, pekich, peoswart.
Pecboom, znw. m. Pijnboom.
Pekel, Peeckel, znw. vr. Pekel. — Pekelen.
Peken, peecken, j5ecken, zw. ww. tr. Met pek
besmeren.
Peken. Hetz. als p e c k e n.
Peket, *piket, znw. Naam van eene maat voor
vloeistoffen.
Peche. Zie

p i c k e.

Peekskijn, -ken, znw. o. Verklw. van p a c.
Pelager, fralager, znw. o. Zee, oceaan.

Pelen, zw. ww. tr. Den bast of de schors ergens af

Paveyer , iaveyinge, Paveisel, - steen; Paveyegelt, eene opbrengst voor het hebben van
een eigen graf in eene kerk.
Pavelioen, -vi joen, .gauwe joen, hawelioen, pau-

nemen, pellen; ook: van iets ontdoen.
Pelen, zw. ww. — I. Intr. (Grens)palen slaan. —
Pelinge. -- II. Trans. Afpalen, af bakenen; enen
reut der snarke p., iem. zijn deel in de mark ont-

hemel, hemel van een ledikant
een gouden munt.

, ftele •,Reel- , ere-, -grim, -gr-om; elel ' In
gerjrn, -rijn, znw. m. i) Vreemdeling, reiziger; iem.

lioen, -iuyn,

znw o. z) Tent, veldheerstent. 2) troonen dgl. 3) naam van

Pavement, - iment, znw. o. Plaveisel.

Paneren, - eeren, zw ww. tr. Bestraten; be-

vloeren.

Paves, Paefs, jbawes, haewes, darts, znw. m. Paus.
— Pavesbrief, pauselijke bul; Pavesdoem, Paveslje, - schap - sendebrief (breve), - stoel.
Pavesreeht 7 znw. o. Het door den paus uitgevaardigde recht.

Peauter. Zie speauter.

Pecie, znw. vr. Stuk, lap; een lap goed; deel.
Pedagie, znw. o. Weggeld.
Pedde. Zie p ad d e.

Pede, znw. vr. Een met ijzer beslagen stok, of
ook: een stok met eene ijzeren punt of waaruit
spï kerpunten uitsteken.
Pedel s znw. m. Laag land, veen -, broekland. —

Pedellant.
Pedeme, Peime, znw. m. (limb.). Pompoen, of
ook: meloen

of: komkommer.

nemen.

die aan een ander vreemd is. 2) pelgrim, bedevaart.
ganger; kruisvaarder.
Pelgrimage, Pelegrim-, Peelgrim-, pilgrim-,
freregram-, -aedse, ftelgertnage, peregrinacie, znw. vr.
i) Vreemdelingschap, verblijf in een vreemd land; reis.
2) pelgrimstocht, bedevaart; fr. varen, gaen. 3) het
doen van. eene bedevaart; het geschreven stuk
waarin aan iem. ingevolge een vonnis eene bede vaart wordt gelast.
Pelgripmsehap, znw. vr. Hetz. als pel g r
in age, i) en 2) ; ft. varen.
Pelgrimeren, ftereg^rineren, -eeren, zw. ww. intr.

Als vreemdeling wonen.

Pelicaen, ftellicaen, pelltcaen, znw. m. Pelikaan;
ook als zinnebeeld, in en aan kerken, van Christus:
volgens het volksgeloof voedde de pelikaan zijne
jonen met zijn hartebloed.
Felle, znw. Vlies.
Pellen, Pell jn, ftellel, felle,. 4eller, fbelre, pelder,

PILLENVOGEL.

PENSIONARIJS.

znw. ni. en o. i) Staatsiekleed voor nianiicu en
vrouwen. z) pellengoed, met figuren doorwerkt linnengoed, in verschillende kleuren, ook : purper. 3)
dekkleed voor tafels, banken, stoelen; een fijne doek;
vloerkleed, tapijt; doodkleed, baarkleed; ook helm;
tapijtwerk dat bij feestelijke gelegenheden als behangsel werd gebruikt. — Pelleneleet , -eussen,
-1 e, purperkleurig; ook jelljn, uit *frellenijn; -were.
^ ellenvogel 2 znw. m. Vlinder.
Pellerijn, j ellorjfn, bnw. Van „pellen" gemaakt
of: de kleur van pellen (peller) hebbende.
Pellieren . Hetz. als paleren.
Pelltjsten, zw. ww. tr. Polijsten, opsieren.
Pellorijn, pillorjn, Pellerjn, bnw. Kaak, schand.
paal.

Pennine Pennic, ,6ennich, ^enich, -cc/i, znw. in.
i) Penning, het h is van een stuiver, het dubbele van
„halline" of „mite" ; mv. renege, h enge, bene; ook:
eene munt van zilver en van goud. 2) geld-, muntstuk in
het alg., ook bij het berekenen van rente ; den roden
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Pelloriseren, pilorrs-, -eeren, zw. ww. tr. Tot

staan aan den schandpaal veroordeelen, aan (op) de
kaak stellen.
Pellote , *jerlote, znw. Kwade naam, opspraak;

-n bringen.

inj5
Palm. Zie pellen.

Pelmentare, palmentere, znw. m. Plak, als strafwerktuig voor schoolkinderen.
Peisdecken, -deken, znw. Een met „pels" gevoerde deken.
Poise, iels, pelts, znw. vr. i) De met haar of
ide huid van een dier. 2) dierenvel of
wol begoe
vacht, waarmede men een kleedingstuk voert; een
met wol of een vacht, ook: bont, gevoerd kleedingstuk; bepaaldelijk: een onderkleed, ook: gedragen
over het bloote lijf; verklw. pelskm, pelsrok, wollen
of bonten lijfje. 3) fig. voor: het leven; van der
Pelsen vrese hebben. — Pelsecleet .
Pelsen, 5elsijn, bnw. Uit een pels of vacht bestaande; met eene vacht, ook: met bont, gevoerd.
Polsen , zw. ww. intr. Vellen of vachten bewerken. — Pelser, pel%ergilde, pelserse, vr.

Pelserie, ..ftelcerie, znw. vr. Pelswerk. — Pelsersijs, accijns van pelswerk (te Utrecht).

Pelsmaker, - naever, peltenier, ^eltier; pel
vr., peltexie.

-tier.

b., i o o/ o ;

den derden P., 33i/ Of ; 5. benninges gelike,

penning, penningsgewijze.

Pennincboete, znw. vr. Geldboete.

Penninebrief, znw. m. Schuldbrief.
Penninebroot, z nw. m. Broodje van een penning.
Penninegelt, znw. o. Naam van verschillende

geldelijke opbrengsten.
Pennineg 1'erioh, bnw. Inhalig.
Penninc leeII znw. o. Een leen van eene vaste,
b.v. jaarlijksche, opbrengst in geld (een tijns, grondrente e. a.).
Pennineljje , bnw. Geldelijk.

Pennine 'hate, znw. vr. De maat voor kleine

winkelwaren en koopmansgoederen.
Pennincmeester, znw. m. Ontvanger; ook : pen.
ningmeester van een polderbestuur.
Penninorente, znw. vr. Gevestigde rente in geld.
Pennincsac , znw. m. Geldzak, - buidel.
Penninesake, znw. vr. Geldschuld; ookftenninc-

schult.

Penninevat, znw. o.

Geldkist.

Penninewerden, j5enne-, Pen-, j5ene-, peen-,

-waerden, - waren, zw. ww. tr. In het klein ver koopen.
Penninewert, jbenne - , - werde, - waerde, - ware,

znw. vr. t) De waarde van een penning; eene kleinigheid, iets van geringe waarde ; niet een p., niets
hoegenaamd; (bijw.) volstrekt niet. 2) wat voor een
penning of enkele penningen kan worden gekocht;
kleine goedkoope winkelwaar; ook: koopwaar in het
alg., dure niet uitgesloten. 3) eene kleine hoeveelheid van de eene of andere waar; eene kleine hoeveelheid die gemeten of gewogen wordt; hier en
daar ook: naam van een bepaalde maat.
Penninewertwerde, znw. vr. De waarde van
iets in geld uitgedrukt.

Penancier, -chier, znw. m. Hetz. als p e n it en-

Pennoen, Penoen, ftenioen, jinjoen, honioen, j5engoen, znw. o. Wimpel of vaan (van eene kostbare

Penant, binant, pinnant, znw. m. Steen voor

bennonceel.

Pemse. Zie p o m s e.

cie r.

den bouw van penanten (muur tusschen twee vensters, vensterpijler), streksteen; pijler, post.
Pencioen. Zie pensioen.

Ponder . Zie pander en paender.
Pene Peyne, Peen, dein, znw. vr. i) Straf gesteld

op de overtreding eener politie - verordening, of op
het niet nakomen eener aangegane verbintenis, geldboete. 2) straf in het algemeen; lijfstraf.
Pene, jenge, znw. mv. van p e n n i n c.
Penecho penegen . Zie pen ninc, pennin-

gen.

Penewert . Zie pennincwert.

Penide, znw. Kandijsuiker.

Peniteneie, j5enet- , znw. vr. i) De aan een boeteling opgelegde boetedoening, zelfkastijding. 2)
boete; straf; kwelling, marteling.
Penitencieli jc, bnw . Kommer -, moeitevol.
Penitencier, znw. m. Boetpriester, boetprediker,

een priester door een hoogen geestelijke belast met
het geven van absolutie in gevallen waarin alleen
die hooge geestelijke bevoegd is.
Poniteren, zw• ww. intr. Gebruik maken van
het recht om af te zien van eene (koop)overeenkomst, het rouwrecht.

Penney znw. vr. i) Pen, vogelveder. 2) schrijf
veeren pen. — Penneleeker,16 de-pen,gaz

eeuw;

- maker,

Penne .

mes.

Zie p i n n e.

Penne, znw. 'vr. Voering.

Pennenvogel .

Hetz. als pellenvoge1.
PenneWaert. Zie pennincwaert.
Penningen, ftenigen, -ogen, zw. ww. tr. In het
klein, bil en penning, verkoopen.

stof) die aan de lans werd vastgehecht; verklw.

Pennoenvoerer, - voerre, znw. m. Vaandeldrager.
Pense, fteinse, j5anse, Pens, znw. vr. i) Pens, ook

als spijs. 2) buik.

Pensen, peinsen, pinsen, jeisen, zw. ww. — I.

Intr. i) Denken aan of over iets (met van, in, te,
na) ; met omme: a) denken over. b) denken aan. c)
bedacht zijn of zinnen op. d) met eene ontk., niet
op iets verdacht zijn. e) zich te binnen brengen. 2)
nadenken, peinzen; als znw., gedachten, gepeins.
— II. Trans. i) Denken, met een objectszin. 2)
denken, meenen; wanen. 3) bedenken: a) met zijne
gedachten omvatten. b) zijne gedachten richten op.
c) overdenken, - peinzen. d) overleggen, een plan
beramen. e) zich te binnen brengen. f) ergens aan
denken, iets niet vergeten. g) uitdenken, verzinnen.
Pensenaer, - arks, 5ensionarjs, znw. m. Hij die

eene „pensie" of (door eene stad verkochte) lijfrente
heft.

Penser, znw. m. Hij die in gedachten verzon-

ken is.

Penserie, znw. vr. Penshal, pensmarkt.

Penseus, bnw. In gedachten verzonken.

Pensie jensi, znw. vr. i) Lijfrente, ook laf jensie. 2) bezoldiging. 3) huurprijs, pachtgeld.

Pensiere, znw. vr. Pantser.

Pensin e jens -, peis -, znw. vr. i) Peinzing,
overpeinzing. 2) meening, vermoeden.
Pensioen, znw. (vr. en) o. Hetz. als p e n si e,
i) en 2).
Pensionartj s, zu w. m. i) Hetz. als p e n s e n a e r. 2) rechtsgeleerd ambtenaar eener stad, vastbezoldigde rechtsgeleerde raadsman. — PensioIIerersehap^ het ambt.

Pensman, znw. m. Slagersknecht.
Pensmaret, znw. vr. Hetz. als p e n s e r i e.

Penssac, znw. m. en vr. Penszak.
Penterie, -tier . Zie p a n e t e r i e, -tier.

Penwerden, -Wert. Zie p e n n i n c w e r d e n.
Peonie, znw. vr. Pioen.

Pepeye, znw. vr. Ziekte der neusklieren, pip.
Pepel, znw. m. Vlinder, kapel.
Peper, peij4er, znw. m. Peper; enen den p. hart
snaken, het iem. moeilijk maken, iem. zeer doen; een

met p eper bereid gerecht. — Peperen, Peperich,
•coe es

Pepergraen, znw. o. Peperkorrel; ook jbejercorn.
Peperernnt, znw. o. Naam van eene genees krachtige plant, peperkruid.
Peperline, znw. m. Een paddestoel.

Pepermolen, znw. vr. Pepermolen.
Peperpoeder, znw. o. Gemalen peper.
Peperradie, znw. m. Mierik; ook Pej5erwort,

-wortel.

Peppe, znw. Tepel van de mansborst.
Peppel, Perboom . Zie p a p p e 1, p e e r b o o m.
Perceel enz. Zie parceel.

Perehe jôertche, perise, jaeríse, peertse, znw. vr.

i) Staak, stang; roede; paal. 2) roede als teeken
van het gezag (?), rechtbank van den lakenhandel;
kamer van koophandel die toezicht hield op de bewerking van laken e. a.; waarmerk door de „perche"
gegeven.

Perehen , zw. ww. tr. Het laken onderzoeken in

de „perche".

Perchenaer, jberts-, znw. m. Lid van de „perche"
of het college van toezicht op de lakenbereiding en
den - handel.

Perehinge, znw. vr. Keuring van laken in de

„perche".

Perdebeslach znw. o Hoef beslag.
Pordedeken, ^erde äef.
Perdeelsvrouwe, znw. vr. Houdster van een

bordeel.

Perdehaer, -hame (achterschenkel), -hoedèr,
-hure, -hunt, -cleet, -coper, -marot.
Perdeeraeht, znw. vr. 15e kracht van een paard.
Perdelast, znw. m. Paardenvracht.

Perdeloos, farde -, bnw. Zonder paard.
Perdemes 9 Paerde - , peerts - , perts, znw. o. en m.

Paardemest; ook paertsniisclt.

Perdemoeder, znw. vr. Moederpaard.

Perdensehoe, znw. m. Schoen van paardenleer.

Perderuter, znw. m. Ruiter te paard (16de eeuw).

Perdeseel, znw. o. Leidsel.
Perdesmit, znw. m . Hoefsmid .

Perdestal, -stort, -vercoper. ..
Perdéstrate, znw. vr. Wagen -, rijweg.

Perdetort, znw. m. Paardemest, -vijg.
Perdevliege, - voeder, - voederinge.
Perdevoet, terts -, znw. m. Paard epoot; hem

wachten van jbaerdenvoeten, maken dat men niet
overreden wordt, zich uit de (paarde)voeten maken.

Perdevolc, znw. o. Paardenvolk.
Perdewat, znw. o. Paardenwed.
Perdijn , terden, bnw. Van paardenleer gemaakt,

paarden-.

Pere, peer, Pare, j aer, ook (nederr.) bere, znw.

vr. Peer; niet ene j., niet twee p eren, niet het geringste, niets hoegenaamd.
--- Pereboom^ Pere g

laer.

Pere gr

m enz. Zie p e l e g r ij m.

Perel. Zie p e r l e.
Perfors, bijw. Met geweld.
Pera'ament enz. Zie pargament.
Perikel, znw. o. Gevaar. — Perikeloos, Peril leus.
Perkeboom, znw. m. Perzikeboom.

Perkel, znw. o. Afgeperkt terrein, gebied.
Perkelen, zw . ww. tr. Hetz. als pr eke 1 e n. -

Perher, inw. m . Perzik .
Perket, Perl aet. Zie parket, prelaet.
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PERSONE .

PENSMAN.

Perle peerle, ,barle, fcterle, ,betrel, zuw. vr. en
m. i) Parel. a) naam van eene oogziekte.
Perlement enz. Zie parlement.

Perlen,

6eerlen, baerlen, bnw. Uit parels bestaande, parel-.
Perlentrec, peerlen - , znw. m. Parelsnoer.
Perlesijn, znw. m. Naam van den (een) duivel.
Perlot, prelot, znw. o. Bespreking, onderhandeling; waarsch. ook : kapittel. Vgl. p e 11 o te.
Perment . Zie parcament.
Permuteren, 9w. ww. tr. Verruilen, inruilen.
Perpoent, por -, Par-, j5oint, znw. o. Wambuis,
vooral: een kleedingstuk dat door ridders en krjgs ^
lieden gedragen werd onder het harnas, en van verschillende stoffen (laken, vilt, zijde) vervaardigd was.

-- Perpoentsticker.
Perroen, j eroen, znw. m. Pui, hooge stoep.
Pers jeers, Paers, terseh, bnw. Paars; bruun
(sad) h., donker paars, paars ; licht., rose. — Pers scharlaken.
Persboom , jars-, znw. m. Pers; wijnpers.
Perseh, bnw. Perzisch.
Perseh . Zie pers.

Perse, jersse, parsse, znw. vr. i) Pers; wijnpers;
deel van het inwendige van een molen. 2) druk,
drukking ; met P., met de kracht, waarmede men
tegen iem. of iets aankomt; aandrang, kracht. 3)
het dringen ; gedrang, opeendringende volksmenigte.
4) het opeendringen van een aantal van man tegen
man vechtende strijders; aandringende drom strijders, het brandpunt van een gevecht, strijdgewoel,
gedrang; ééne aaneengesloten legermacht; die j.
dragen, een opdringenden vijand moeten weerstaan.
5) overlast, kwelling, druk op iem. uitgeoefend; ver drukking, het aandoen van geweld; met j., met
geveld. 6) druk, subjectief ; angst, benauwdheid,
treurige toestand, zoowel van zielesmart als lichaamslijden. 7) persing, drukking, ook als lichamelijk ongemak ; jarse van ouden steen in die blase.
Perse, jberze, znw. vr. (vla.). Perzik. — Perse -

boom.
Perseke, -s ke, -sec, znw. m. en vr.; ook j5erseker, tersker, m. (vla.). — Persekerblat , - boom.

Persecutie, znw. vr. Vervolging; kwelling, marteling.
Perselljc, bnw. Drukkend, benauwend. — Per selike..
Persemaert, -art, -ert, znw. m. Woekeraar,

schraper; ook jersemare, aer, er, ier, jursem ,
Per som -, ,bussem-. — Persemen, Persemie .
Persen, j erssen, j5ar(s)sen, ftaersen, jiors(s)en, zw.
-

-

-

-

-

ww. tr. i) Persen, drukken; duwen, stuwen. 2) drukken, benauwen; kwellen, toetakelen, mishandelen;
in het nauw brengen. 3) noodzaken.
Persenier . Hetz. als p e r s e m a e r t( -ier).
W. ww. tr. Vervolgen, vijandig

Persequeren,

behandelen; (dood)martelen.
Perseren , - eeren, zw. ww. tr. Hetz. als pre s -

s e r e n. Dwingen, noodzaken.
Perserle, fors-, znw. vr. Het persen van laken;
ook: lakenbereiding (?).
Persevereren, zw. ww. intr . Volharden .

Persijn, znw. Peterselie. — Persijnsaet .
Pérsjjn , znw. m. Pers, bewoner van Perzië.

Persie . Zie p e r s e k e. — Persiesteen .

Persia e ^erss-, jbars-, ftors-, znw. vr. i) Per. 2) druk, benauwdheid. 3) druk. op
sing, drukk
ing
iem. uitgeoefend.
Perscase, znw. vr. Geperste kaas.
Persker . Zie pers eke r. – • Perskerboom .
Persmelc, tars., znw. vr. Dikke melk.
Personaet, znw. o. Het ambt van „persone",
of pastoor . — Personaetschap.
Personage, ..ie, znw. vr. Persoon, personage.
Persona, j5erspon, ,parsone, jbarsoon, znw.m. en
vr. i) Persoon in eene dramatische vertooning. 2)
iem. in een bepaald karakter; in den j5. van, sprekende uit naam van; David seit in den p. des
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PIJPC ANEEL.

PERSOONLIJC.

1/tuiers dit woon; persoonlijkheid, persoon,.

iucusch;

in sijns self: j., persoonlijk, in persoon ; vr. herso.
nige (vla.). 3) aanzienlijk provenier, die zijne pre-

bende of zijne kerk door een vicaris laat bedienen;
ook : „parochiepapa ", pastoor, ook persoonre, j er -

soner. — Persoonsohap.

Persoonljc, bnw. i) Het eigen wezen of den

van iemand betreffende. 2) door zijn persoon of verschijning een goeden indruk makende;
knap van uiterlijk ; van zaken, schoon. — Persoon persoon

1jjcheit (persoon ), like.
Persoor, znw. o. Pers, wijnpers.
-

Pert geert, fart, taert, berd, ook peren (oostmal.),

znw. 0. Paard, trekpaard, rijpaard; merrie; verklw.
6erdekijn, paerde-, -kin, -ken, paardje; ook naam

van eene kleine munt.
Port - j5eris-. Zie per d e-.
Pew j! aerie, jtarie, Bert, znw. vr. Streek, list.
Pertich. bnw. I) Slim, listig. 2) vlug, levendig.
Pertrise enz. Zie partrise.

Pertseren, ZW. ww. tr. Term in de goudsme-

derij; open werken (?). — Pertseringe, -ieringe.
Perturberen, zw. ww. tr. Verwarren, beroeren.
Pese perse, znw. vr. i) Pees, streng. 2) boogpees. 3) ^geesel; strik of koord om iem. of een dier
vast te houden of te vangen.
Pesegaern, galra, -garen, znw. o. Koord van
ineengedraaide boogpezen.
Pasen, zw. ww. — I. Trans. Van een pees voor
Naam van een gebrek in laken. -zien.—Itr
Peserie, znw. m. i) Pees, streng; de mannelijke
roede van sommige dieren. 2) streng, koord van ineengedraaide pezen, om te slaan, bullepees, en om
iemand te binden.
Pesteel, znw. m. Waarschijnlijk: knots.
Pestel, j5utel, znw. m. Waarschijnlijk: pees of
spier in den arm.

Pester, znw. m. Bakker. — Postersohap, pesterie.

Postier, znw. m. Baktrog.
Pestilencle, bestel-, -ency, znw. vr. Pest, pest-

ziekte: besmettelijke ziekte, epidemie.
Pestilencieachtioh p bnw. Met pestdampen of
smetstoffen bezwangerd.
Petancle. Zie p i t a n cie.
Petanwe, I dan, putau(we),.peiou, znw. m. Naam
van een wijn uit Poitou.
Pot % znw. m en vr. Doopvader, en : doopmoeder,
peetvader, en: peetmoeder; peet; petekind.
Peter, saw. m. Doopvader, peter; petekind.
Peter, , eefer, jieter, znw. m. Naam van gouden
en zilveren munten, genoemd naar den apostel Petrus; ook jeterman.
Peterceue, jbe&r-, eetre-, -sille, -sin, j erujn.
znw. vr. (en m.). Peterselie. — Petercellesaet,

- wortel.

-, znw. m. en vr. Steenolie, pePeterg11%
troleum, doch niet als lichtstof, maar als genees middel.
Petitie. Zie p ede m e.
Petrjn, peterjn, poteren, znw. m. Doopvader;
peter; petekind; vr. jetrine.

Petrocelie. Hetz• als petercelie.

Peuderen, Pued-, peuren. Zie po de ren.
Poule enz. Zie k o' e enz.
Peuterie, pentier . Zie p u t e r i e, p u t i e r.

Philippnsgulden, znw. m. Naam van een gouden munt. -- Philipptisstaver.
Philosophe , znw. m. Wijsgeer; natuurkenner,

wiskunstenaar; een wijze, hij die voor anderen verborgene dingen kent; ook jbhilosojthien, -ijn; die
hog/se b., God (de Zoon) als „Eeuwige wijsheid."
Philosopheljjo, bnw. Diepzinnig.
Philosophie s znw. vr. Begeerte naar kennis en
wijsheid, wetenschappelijke zin.
Phisaen, znw. m. Fasant.
Phiselmie, 4hisolomie, znw. vr. Aangezicht.
Phisiolen ? -in, znw. m. Natuurkenner; kenner

van geneeskrachtige kruiden, heelmeester; ook bkisic&n.
Phisihe, fisi'ke, znw. vr. Kennis van genees krachtige kruiden en planten en van den invloed
van de natuur op den mensch. — Phisikebooc,
een boek over physiologic.
Phisi kor, znw. m. Geneeskundige.
Phitoen, znw. m. Waarzeggende geest, geest die
dooden kan opwekken.
Pie, dij, znw. vr. Kleedingstuk van grove wollen
stof, voor
al van zeelieden ; ook seefrie.
Piec,piol. Zie pike, pijl.
Pier, znw. m. (Aard)worm; ingewandsworm; ook
J ierinc, jierworm. — Pieriph, vol wormen.
Piore, znw. vr. (vla.). Strik, klem, val.
Pieren, zw. ww. — I. Trans. i) Een dier vangen in eene „piere" ; opsluiten. 2) aan iem. een valstrik spannen, hem lagen leggen, iem. verstrikken.
— 1I. Intr. Naam van eene bepaalde wijze van

visschen.

Pierersen, zw. ww. intr. Aarzelen, terugkrabbe-

len

(16de eeuw).

Pieter enz. Zie peter enz.

Pietmaent, pieta-, znw. vr. September.
Pigge, znw. vr. Big.
Pigmene, ,kigmeën, znw. m. De Pygmaeen, ' een
mythisch volk van dwergen.
Pigment, j5 iment, frment, znw. o. Specerij, krui.

derij, voor reukwerken, blanketsel, balsem ; ook:
kruidenwijn, meiwijn.
Pignaet, znw. Waarschijnlijk eene soort van
suikergoed.
Pijl, piel, Pile, znw. m. Pijl. -- Pjjlbusse, -ge-

schot, -hout, -iser, -coher.

Pijlschaoht -schaft, znw. vr. Houten steel van
een pijlpunt, schacht van een pijl.
Pijlwortel , saw. vr. Pijlwortel, loodrecht naar
beneden groeiende wortel.
Pijn, znw. m. en vr. Pijnboom.
Pijnachtich, -echtich, bnw. i) Strafwaardig. 2)
moeitevol. — Pijnaehticheit.
Pjjnambaeht, znw. o. Het gild der sjouwerlieden of lastdragers.
Pijnappel, znw. m. i) Pijnappel, dennenappel. 2)
eene versiering aan eene torenspits. waarop het kruis
of de weerhaan is bevestigd; ook: tinne, trans.
P jjnbano , Pijnboom, Pijnbomen, bnw. (van

pijnhout). -hout.

"ngereotschap, znw. vr. en o. Foltertuig.

nacam ere znw. vr. Folterkamer.

P^nlijo, jbijlljc, jiljc, bnw. — I. Van zaken. i)
Bezwaarlijk, lastig, moeilijk. 2) onaangenaam, iem.
onaangenaam aandoende; 1t4, es lange te beiden. 3)
pijn doende of veroorzakende, ook: aan het gemoed.
4) ft/nil/se clage, aanklacht in crimineele zaken. —
11. Van levende wezens. i) Lastig; onhandelbaar,
wreed; uitspattend, wellustig; weerspannig, oproerig;
kwaadaardig; met een dat., wreed of hard tegen,
lastig voor, vijandig jegens (iem.); als znw. weerspanneling. 2) strafwaardig, boetschuldig. 3) hij die
gepijnigd mag worden.
iijn oheit 2511k., znw. vr. i) Moeite, subjectief,
bezwaarlijkheid' moeilijke omstandigheden, rampen,
wederwaardigheden. 2) moeite, objectief, last, over
last, kwelling, moeite die men iem. aandoet. 3) li
letsel of ongemak. 4) onhandelbaarheid;-chamelijk
kwaadaardigheid; oproerige gezindheid; weerspan nigheid, muiterij. 5) oneenigheid, twist, onaangenaamheden ; strijd, gevecht.
Pijnlik8, bijw. i) Met moeite; in of onder moei
omstandigheden. 2) op eene smartelijke, ook:-lijke
kwetsende wijze; zóó dat iets op een ander een
pijnlijken indruk maakt.
Pijnre . Zie pin er.
Hetz. als pij n g e r e e t s c h a p.
P naton znw. m. Een folterwerktuig.
P aver lch, bnw. Hetz. als pij n 1 ij C, II, 3).
P pgeblas, znw. o. Blaasmuziek.
Pijpoaneel, -canned, znw. o.

PIJPLOOT.

PINXTAVONT.

Pijploot, znw. o. Het boden merk, aan gekeurd
laken geslagen ; ook : naam van eene bepaalde soort
van laken.
Ptl psao, znw. m. Pijpzak, doedelzak.
pslote1 znw. m. Een sleutel met holle schacht;
ver w. Paf slótelkjjn.
P1e enz. Zie p e c.

Pinceren, -Beren, zw. ww. tr. Nijpen, knijpen;
overdr. : beknibbelen.
Pine, f fn, znw. vr. ; ftin, znw. m. i) Straf;
geldstraf, boete; lijfstraf, doodstraf; het verhoor op
de pijnbank. 2) lichamelijke pijniging, marteling;
ook : de , eeuwige pijn. 3) subjectief, toestand van
lichamelijk lijden, lichaamssmart, ziektetoestand,
kwaal; last, onaangenaamheid; barenswee; zelfkastijding. 4) ellende, treurig lot, ontbering, druk, kommer; angst, benauwdheid; te enes-n, tot zijn ongeluk; enen te P-n werden, iem. duur te staan
komen, de onaangename of treurige gevolgen van
iets ondervinden. 5) objectief, verdriet, leed, overlast; lichamelijk letsel. 6) moeite waarmede iets gepaard gaat. 7) moeite, inspanning, afmattende ar.
beid ; verloren,., vergeefsche moeite; P. doen, zijn
best doen; met miere, siere ft-n, door zich in te

Picaert, fttkaert, znw. m. Piekenier; ook ftikeswer, Pikenier.
beke, znw. vr. en
Pike, j j cke, pyc, ftiek(e),
m.
zeren punt. -- Pikemaker.
Piek, lans met platte ijzeren
Pike, ffc, znw. m. Haat, wrok ; onmin, slechte
verstandhouding (16de eeuw).
Pike8Wenkinge, jJc•, znw. vr. iet drillen van
eene piek.
Picke, Pecke, pike,. jieke, znw. vr. Pikhouweel;

snoeimes. — Pio8tale, de steel er van.

Pickel teckel, znw. m. z) Poot van een stuk
huisraad. 2) bikkel, koot; ook ickeT een.
Pickelaer . In steen pick e 1 a e r, steenhouwer.
Plckelen, zw. ww. —I. Trans. Pooten maken onder (een stuk huisraad). -- II. Intr. bikkelen, kooten.
Pieken„ j ecken, deken, zw. ww. tr. en intr. i)
Houw' n. 2) pikken, oppikken. 3) oogsten, maaien.
4) heimelijk wegstelen.
Picker, jbickaert, znw. m. i) Steenbikker. 2)
maaier, oogster. 3) gauwdief, strooper; zakkeroller.
Pipe, znw. vr. Schilderij, schilderwerk.
Pilare, -laer, -leer, -laerne, -le(e)rne, znw.. m.
en o. Pilaar, pijler, zuil; steunsel van gewelf of boog;
paal; verklw., 4ikerkj/n, zuiltje, console; zuilengang,
gaanderij; van een persoon, zuil (van kerk of staat);
lichtende -n., naam voor de devoten, met herinnering aan de vuurkoloni uit de geschiedenis der
Joden; ge lilaert, van pijlers voorzien.
Pilaerbiter, znw . m. Kerkuil, schijnheUi
aal. — Wel12
Pile bijl, znw. vr. Pijler, zuil;paal.
)
palen voorzien; pu
van (ingeheide
Pile hiel, znw. vr. en m. Stapel; uitstalling, etaend lakenhandel; ook pille. -- P11en
lage, in
uitstallen, etaleeren.
Pilgelt . Zie p i l l e g e l t.
Pilgeren, -eeren, zw. ww. tr. Plunderen.
Pilprjjm enz. Zie p e 1 g r ij m.
Pil c. Zie pij n 1 ij c.
l,
Pi znw. m. en vr. Geestelijke zoon of
Pure,
dochter, petekind, doopkind; ook: pillegift.
Pills, j5il, znw. vr. Pil; verklw. j4illekj/n.
Pubs, znw. vr. Zuil; schandpaal.
Pills, stapel. Zie pile.
Pillegaae, j5illen-, dil-, -gifte, znw. vr. Geschenk van iemand aan zijne „pille" (te Art.), doop geschenk; ook vile-, villelg^ifte. — Pillegelt.
'PiUel, biller, znw. Hetz. als pill e, ede Art.
Pillen . Zie pellen.
Pilleren . Hetz. als p i l g e r e n.
Pilmate, i5el-. Zie p a 1 m a e t.
Pilote, -oot, znw. m. Stuurman; loods.
Pi18e, Pelse, znw, vr. Laag van dooreengestrengelde waterplanten.
Pilter, znw. m. Hij die huiden bewerkt en pelzen
maakt (z 6de eeuw).
Piment. Zie pigment.

Pimp, pim psteen. Zie p om s e.

Pimperneel , znw. o. Eene soort van aal.
Pimpernelle, j4zme -, ôe-, znw. vr. Naam van
twee planten. i) Iietz. als b e v e n e 11 e, steenbreker. 2) sorbenkruid, bloedkruid.
Pimpernellen, zw . ww. tr. Met pimpernel kruiden.
Pin. znw. Een kleine spiering.
Pinakel, j4inacule, znw. m. Hetz. als pijn a p-

pel, 2).
Pince, j4inche, znw. vr. Tang.
Pinceel, j4inseel. Hetz. als p e n n o n c e e l; zie
pennoen.

Pinceel, j.4inseel, znw. o. Penseel.

Pinceel, pincheel, znw. o. Tangetje; een werk
-tuig
om letters of teekens op goed te drukken.
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spannen, niet zonder moeite; met (groter) frine(n),
met (groote) moeite, ter nauwernood ; Bonder enes P.,
zonder iemands bemoeling of hulp. 8) eene zware
taak, een moeilijk werk; taak, werkzaamheid, een
werk.
Pinegelt, znw. o. Geld betaald voor het vervoeren van koopwaren.
Pinen, zw. ww. — I. Trans. i) Straffen; aan iem.
eene straf, ook: de doodstraf, opleggen; op de pijn.
bank leggen. 2) pijnigen, martelen; den marteldood
doen ondergaan ; mishandelen ; dat vleesch P., het
vleesch kruisigen. 3) kwellen, pijnigen, hinderen, met
eene ziekte, eene kwaal, eene verwonding, ook de
liefde, als ondw. 4) kwellen, plagen, overlast aandoen.
5) inspannen; afmatten. 6) bewerken, bearbeiden,
land e. a. ; persen, wringen ; win P. ende t ersen. —
II. Wederk. r) Zich afpijnen, zich kwellen; gejijnt
sin, in eene droefgeestige of treurige stemming zijn.
2) zich uitsloven of inspannen, zijn best doen. 3)
zich beijveren of bevlijtigen, zijn best doen, met een
gen. (acc.), omme, te; zich verstouten, het wagen.
4) zich begeven, met eene bepaling van richting. —
III. Intr. t) Pijn lijden. 2) afgemat of uitgeput zijn.
3) hetz. als wederk., 2), 3) en 4).
Piney 3.4 ij , Pynre, znw. m. i) Van j4inen, tr.
Pijniger, beul; beul, wreedaard; vr. j5inerse ; naam
van een rechterlijk ambtenaar van een lageren rang.
2) van 'inen, intr., werkman, arbeider; iem. die
hard werkt of zwaar werk verricht; zakkedrager,
sjouwerman; brandweerman.
Pineweke, znw. vr. Lijdensweek. .
Pingeren, -eeren, zw. ww. tr. Schilderen. —
Pingerer, -lage, ook schilderwerk, muurschilderin g.
Pin Oen, j4injoen, pinioen. Zie p e n n o e n.
Pinigen, zw. ww. tr. i) Straffen. 2) pijnigen,
folteren; mishandelen; door zelfkastijding boeten
voor (sine sonden).
Pininge, znw. vr. i) Kastijding; kwelling, marteling; mishandeling. 2) inspanning.
rig kalf, pink. — P^ePinks ruw. m. Eenja
vel. pinke
n8choe (schoen van kalfsleer).
Pinks, ruw. vr. Pink, visschersschip.
Pinken, zw. ww. intr. Schitteren, glanzen, van
het oog.
.

Pinken, zw. ww. intr. Hinken.
Pineogen, zw. ww. intr. Knipoogen.
Pinof pen
P1nne j4 n, P enne, znw. vr. en m. i) Pin

van hout; pin, als ijkteeken van maten; pin in den
neus van varkens om 't wroeten te beletten. 2) ij ze
ren pin of punt, prikkel; ook: pijlspits. 3) tinne of
trans van een gebouw.
Pinnen, zw. ww. tr. Met een pin bevestigen.
Pineen, Pinsoen . Zie pensen, p o e n s o e n.
Pinsoen, Pinson. Zie pen no e n.
Pinta, dint, znw. vr. Pint, pintje; Pintsoanne ;
soms ook: maat van graan.
Pintseel, znw. o. Hetz. als p a r ce e 1. Artikel;
perceel.

Pinatavont, -dach Piesten, Pin ctendach,
Pinter, j4inxteren. V'g . si n a ene.
l
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PINXTERACHTTE.

PLACKAERT.

Pinxterachtte, -ac/lie, achtende, znw. m. De

zondag na -, de octaaf van pinksteren.
Pinzteravont, znw . m. Avond, ook : dag, voor
pinksteren.

Pinxterdach, Pinxterweke.
Pip, j5ipPe, znw. Snot, slijm; pip, eene vogel-

ziekte ; ook jiejeye.
Pipe, t!uI , znw. vr. i) Pijp, buis, roer; afvoer buis; rietpijp, herdersfluit; tsf n al j-n, het beteekent niets. 2) rond voorwerp dat niet van binnen
hol is; steel van vruchten ; staafje; knot, kluwen. 3)
deel der wapenrusting, mv. ; misschien armplaat of
scheenplaat. 4) inhoudsmaat van wijn, bier, olie:
langwerpig vat, .pijp. — Pipenmaker
Pipegale, pijen-, znw. vr. Kruiwagen.
Pl p en Pijen, zw. en st. ww. intr. i) Een schel
en, piepen. 2) piepen, schreeuwen, kergeluid mak
inen, gillen, van angst of pijn. 3) op fluit of schalmei
spelen; ook: trompetten en: op den doedelzak (pijp zak) spelen. — Pipenaer, Piper, Piperse.
Pi penbier, znw. o. Bier dat in pijpen wordt in.

gevoerd.

Piperen, zw• ww. intr. Hetz. als pipe n, 3).

Pipioen, jtajioen, znw. m. Jonge duif.
Pippinc, puj5jinc, znw. m. Pippeling.

Pirate, znw. m. Zeeschuimer, -roover.
Pirites, p erites, znw. m. Een edele steen.
Piroen, znw. o. Gesteente, steenen gedenkzuil;
ook: stoep (?). Vgl. p e r r o e n.
Piscine, jiscijn, j5issijn, znw. vr. Vijver, water-

kom; badwater; ook: watervat, waterton; voorwerp
waarin het bij de mis gebruikte vaatwerk gereinigd
wordt.
Pise. znw. Gewicht, een zekere hoeveelheid, van
de eens of andere waar.

Pisen, zw. ww. intr. Naam van een spel. —
Piser.
Pishans, znw. o, Privaat, sekreet.

Pispot, znw. vr., ook jtisvai.
Pissade, znw. vr. Het wateren.
Pisse, p ts, znw. vr. Urine; coude P., boze aan

-drangtowelzi.

Pisselinge, bijw. Met stralen, tappelings.
Pissen, zw. ww. intr. en tr. Pissinge.

Pistaverne, znw. vr. Gemeene kroeg.
Pistele, Distel, ole, znw. Brief.
-

Pisterp jester, znw. m. Bakker.

Pit. Zie pitte en put.
p eiancie, -ce, znw. vr. Een portie eten
verstrekt aan een lid eener geestelijke broederschap,
aan monniken en nonnen, eene tractatie; ook in het
alg., eene uitdeeling van lekker eten en drinken.
Pitancielant, znw. o. Land uit welks opbrengst
eene „pitatncie" wordt bekostigd.
Pitaneiemeester, znw. m. De persoon belast
met het beheer der renten enz., die vermaakt worden aan geestelijke vereenigingen om daaruit ,,pitanciën" te bekostigen; ook: opzichter over die uit -

Pitancie,

deelingen.

Pitoor . Hetz. als butoor en p u t o o r.
Pitse, znw. vr. Neep, kneep; streek.
Pitsen, zw. ww. tr. Nijpen, knijpen.
Pitsier, znw. o. Cachet, zegel.

Pitte, fit, znw. o. Houtmerg, kern; pit van eene
vrucht (gew. kerne, kernel).
Placebo, znw. o. i) Het eerste woord van het gedeelte uit den ii6den Psalm, dat bij dijkdiensten
gezongen werd. 2) streken in P., naar den mond praten.

Plaehe . Zie p l a e t s e.
Plade, jlede, znw. m. Ahorn; het hout van den
ahorn of van den eschdoren.
Pladerasehe . Hetz. als b 1 a d e r a s c h e (b 1 ar a s c h). Basilisk.

Pladerboom, znw. m. Ahorn, eschdoren; plataan.
Pladeren, j5lads en, P laren, zw. ww. intr. i)
-

Klappen, klapperen. 2) klappen, snappen, babbelen;
beuzelen, onbeduidenden praat uitslaan.
Pladeren, playeren, zw. WW. intr. Boerten,

Playerwater, water dat niet werkelijk, maar alleen in de verbeelding bestaat; of:
water waarmee men iem. voor den gek houdt.
schertsen. —

Pladeren, -fin. Zie bij p 1 a d ij n.
Pladerin ge, znw. vr. Beuzelpraat, zotteklap.
Pladermo l en, znw. m. en vr. Klappermolen.
Pladign, pladerjjn, pledijn, j5leden, j3lederen,

bnw. A ornhouten ; pladene nahpe (jlane nabhe,
ftlanaj4be, jblenaoe).

Pladjj s, jbladdiis, znw. vr. en m. Bot of schol,.
platvisch. — Pladisengraet.

P1aeII ftlain, bnw., znw. en bijw. — I. Bnw.
Effen, vlak
. — II. Znw. Vlakte, veld. -- III. Hetz.
als b l o o t (a 1 b 1 o o t), bevestigingsformule. —

Plaenheit, oppervlakte. .

Plaenlike, bijw. Op eene duidelijke wijze.
Plaenboonl. Zie plade en planeboom.

Plaester, Plaster, jlaister, znw. o. en vr. i)

Pleister, wondpleister;

verkiw. jlaesterkijn. 2) pleis-

terkalk.

Plaesteren, jlasteren, zw. ww. tr. en intr. i)
Een pleister leggen op (eene wond). 2) met pleisterkalk besmeren, pleisteren, witten ; j5laesteraer, -enaer,
-ernacr, Jlaestrier, leemplakker; stukadoor, witter.

3) iem. naar den mond praten ; knoeien, marchandeeren, schipperen.
Plaesteringe, znw. vr. Het behandelen van een
gewonde met pleisters.
Plaet. Zie plate.
Plaetharnasch, znw. o. Maliënkolder.

Plaethnre,

-

huur, znw. vr. Geld voor het ge-

bruik van een geschoeiden waterkant.
Plaetmes, znw. o. Dolk.

Plaetse, ftlaelche, ftlache, znw. vr. i) Open
ruimte of plaats in of bij een huis. 2) open plaats,
plein, vooral in eene stad. 3) open terrein; slagveld; enen die P. rumen, het veld voor iem. ruimen; P. maken, ruim baan maken; ruimte maken;
in ft-n bringen, voor den dag brengen, uiten; in
P. van, in de plaats, ter vervanging van.
Plaetshouder, znw. m. Plaatsvervanger.
Plaetshure, znw. vr. Huur betaald voor het
beschikken van eene zekere ruimte, b.v. voor het
uitstallen of verkoopen van waren.
Plaetsuker, -suyker, znw. Borstplaat (?).

Plagael, znw. m. Een bepaalde soort van aal.
Plage, znw. vr. i) Wond; verwonding. 2) onheil,
ramp; eene door God gezonden straf of kastijding;
Sinte Jans ft., de vallende ziekte; deze aertsche P.,
de basilisk. 3) objectief, kwaad, kwellingen, die men
een ander aandoet, nadeel of schade die men iem.
toebrengt; subjectief, een treurige of ellendige toestand, ramp, onheil, verlies; in ft-n vallen, in treurige omstandigheden komen.
Plage, znw. vr. Hetz. als p 1 e g e. Gewoonte.
Plagen, zw. ww. tr. i) Straffen, kastijden, met
rampen bezoeken, met God als ondw., geplaget zijn,
een treurig lot hebben; als znw., plaag, bezoeking.
2) kwellen, plagen, iem. leed of nadeel berok-

kenen.

Plagen, zw. ww. intr. Hetz. als p 1 e g e n. Gewoon zijn.
Plagge, znw. vr. i) Lap, van eene bepaalde stof.
2) plag, heideplag. 3) naam van een muntstuk, hetz.
als placke.
Pla^ g en g zw. ww. intr. Plaggen steken.

Plalderen, - eerei enz. Zie p le i d e r e n.
Playerwater . Zie bij pladeren.

Zie plein, plan t e i t.
Plaisant, plasant, bnw. Aangenaam van manie.
ren; bevallig, aantrekkelijk; lief, mooi.
Plaisteren . Hetz. als peisteren; hem ft.,
zich mesten of te goed doen.

Plain, plainteit .

Plait, plaiten .

Zie pleit, pleiten.
Plas, bnw. Puistig, zeer, van de huid. — Plaeheit,
huiduitslag.
Plachaert, placaert, ftlackert, -eet, znw. m. i)
Een schriftelijk met een zegel voorzien bewijsstuk

PLACKAERT.
of brief; blackaertsbrief. 2) bevelschrift, ordonnantie
vanwege een regeeringslichaam.
Plackaert, znw. m. Koolmees.
Plackaet, .znw. m. Hetz. als p 1 a c k e, munt.
Placke, jtlecke, j5lac, znw. vr. en m. i) Lap;
plag (oostmnl.). 2) vlak, vlek, klad; vlek in de huid,
sproet; verklw. plecskj/n, -ken. 3) naam van een
muntstuk van koper; ook van zilver en goud. 4)
klap, slag.
Placken, lecken, zw. ww. tr. i) Lappen. 2)
kladden, vlekken, bezoedelen ; met iets besmeren,
b.v. een muur met kalk of leem. 3) slaan, klappen
of slagen geven aan (iem.).
Plaeker, tlecker, znw. m. i) Leemer, leemwerker; witter, stukadoor. 2) mooiprater, huichelaar,
vooral in deze bet. /leckaert.
Plackerie, j5leckerie, znw. vr. Het werken met
leem, kalk e. a. ; leem -, pleisterwerk; ook blackinge.
Plackich , bnw. Vlekkig; ontstoken; schurftig. —

Plackicheit.
Placmeeuwe, -mewe, znw. vr. Eene zilveren munt.
Plamen, zw. ww. tr. Uitvlakken, - schrappen.
Planappe. Zie bij Pl a, d ij n.
Plane, znw. vr. Een ziekelijk verschijnsel, waarbij

de oppervlakte van het lichaam blauw wordt.
Planeboom, znw. m. Ahorn, eschdoorn.
Planen, zw. ww. tr. i) Glad of effen maken of
strijken. 2) hetz. als p 1 a m e n; ook: smeren.
Planeren, -eeren, zw. ww. tr. i) Glanzig maken;
polijsten, glad wrjven. 2) uitvlakken, -wisschen. —
Planerer, -eerre, hij die (boeken) schoonhoudt.
Planete, znw. m. Planeet. — Planetemerker,
planeetlezer, sterrenwichelaar.
Planke, znw. vr.; hlanc, znw. m. Plank; van
tier b. vallen, voor de verleiding bezwijken.
Planken, zw. ww. tr. Met planken bekleeden of
versterken; eene stad, met houten muren of versterkingen omgeven.
Planket, znw. o. Houten versterking, - .muur.
Plankier, znw. o. Plankenvloer, zoldering; houten uitbouwsel; ook hlankiei.
Plank ijs,
s, znw. 0.; plankise, vr. Houten muren
of versterkingen om steden en burchten.
Plansen, blansen, zw. ww. tr. Eene vloeistof overstorten of overgieten in (iets); win j5., knoeien met
Wijn.

ftlant, znw. vr. i) Plant; ook: pol of
eener plant. 2) de plant van den voet.
Planteit, plaint-, pleni-, znw. vr. Overvloed,
groote voorraad, volop (van eten en drinken) ; groot
getal, van menschen (zeldzaam) ; als bnw., volop,

Plante,

stoof

overvloedig.

Planten, zw. ww. — I. Trans. i) Planten, poten.
2) vastzetten, ook: in het gemoed; grondvesten. —
II. Intr. Wortel schieten, ook : in het gemoed.
Planter, znw. m. i) Planter. 2) grondlegger,
grondvester, stichter._

Planterie, znw. vr. Kweekerij; het gekweekte,

eene plant.

Planteus, jlent-, -ioos, bnw. Overvloed en wel-

vaart brengende; die -e Ceres.

Planteuselike, ftlent-, bijw. Rijkelijk, in ruime

mate.

Plantings, znw. vr. Hetz. als p 1 a n t e r i e.

Plantsoen, znw. m. of o. Stek, poot; ook j5lant-

slake.

Plaren, plaringe.

Zie

p 1 ad eren enz.

Plas, frIasch, znw. Plas, poel; ook: plas op een
weg; verkiw. blesschelkijn. — Plassen (i6de eeuw).
Plas, j.lasse (uit flats?), znw. m. Plaats, open
ruimte.
Plas, znw. Een koek.
PlastJn, znw. o. Jicht, podagra.
Plat, bnw., znw. en bijw. — I. Bnw. i) Plat,

vlak, van voorwerpen en land. 2) in de lengte uit gestrekt, met de geheele oppervlakte iets rakende,
bij ww. ; al P. liggen. 3) week, zacht, murw. — II.
Znw. i) De platte kant van iets, het plat; ook: van
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het op den grond liggende menschelijk lichaam; oft
sin plat vallen.

2)

int ftlatie, bij seggen, duidelijk;

in het kort. — III. Bijw. i) Geheel en al, volkomen,
zonder uitzondering.
ronduit.

2)

zonder omwegen, duidelijk;

Plat, znw. m. i) Slag, smak. 2) slag, klap; niet
een ft., niets hoegenaamd; als bijw., hoegenaamd niet.
Platane, ftlataen, znw. m. ' Plataan, bf : ahorn.

Plate, znw. vr. i) Een plat hard voorwerp. 2)
een meer of minder dun of geplet blad van het eene
of andere metaal ; verklw. Plaetkijn, f leetkijn, -ken.
3) een deel der wapenrusting, een uit ijzeren plaatjes
bewerkt deel er van, waardoor een deel van het
lichaam wordt beschermd; vooral : borstharnas en:
pantser; een met eene „plate" gewapend strijder,
zwaargewapende. 4) eene „plate" -van hout, plank
van eene bepaalde afmeting; schoeiïng, plankschoeiing; de met planken en palen beschutte waterkant;
liet deel van een weg tusschen de bestrating en den
waterkant. 5) houten muur of schutting.
Platleel, -iel, znw. o. en m. Schotel,
platte schotel.
Platen, zw. ww. tr. i) Met ijzer beslaan. 2) met
planken beschoeien; ook : (den waterkant) bekleeden
of bedekken met steenen. — Platinge.
Platenaer, znw. m. Harnasmaker, wapensmid;
ook ftlatenmaker, - slager.
Platheit, znw. vr. Platheid.
Platijn, -en, bnw. Ijzeren.
Platijn, ftlattjn, znw. m.; plaiine, vr. Muil of
pantoffel, deels van hout deels van leer; ook: geheel
van hout, klomp. — Platjjnmaker, -snider.
Platluus, znw. vr. Platluis.
Plats, ftlets, bijw. Geheel en al, volslagen; met
eene ontk., in het geheel niet.
Platse, ftlaize, znw. vr. Hetz. als p 1 a e t s e.
Platte, znw. vr. Het plat van een mes e. a.
Platte, ftlat, , znw. vr. Kruin, de kaalgeschoren
kruin van geestelijken.
Plattebollen, zw. ww. tr. Platslaan, iem. (eig.
iemands hoofd).
Plattelinge, bijw. Plat uitgestrekt voorover op
den grond of iets anders.
zw• ww. tr. Slaan, een klap of klappen
geven aan (iem.).

Plateel,

Platten,
Platvoet, znw. m., Platvoetich, bnw.

Platvoetvogel, znw. m. Een zwem- of water-

voge l.

Plauderen, -eeren, zw. ww. intr. In de handen
klappen.

Plavant, znw. Een scheldwoord: smeerlap, licht-

mis, of falsaris?
Plavuus, ftlevuus, -uys, znw. Vloersteen.

Plebaen, znw. m. Pastoor. — Plebaenschap.
Plechsede, znw. m. Gewoonte.

Plecht, znw. vr. Klein voor- of achterdek op
open vaartuigen; vore-, achierftlecht.
Plecht enz. Zie plicht.
Pleden. Zie p l a d ij n.
Pleeehte, znw. Hetzelfde als c o s t u m e, 2) en

gewoonte,

Plege,

2).

j5lech, znw. vr. en m. i) Handelwijze,

van doen, bedrijf. 2) gewoonte, gebruik. 3)
de eene of andere verplichte opbrengst of dienst
(oostmnl.).
Pleg eljjc, ftlech-, bnw. Gewoon, gebruikelijk. —

wijze

Ple elike.
P egen st. en zw. ww. — I. Intr. en Trans. i)

voor iets stellen, voor ietsinstaan,
nstaan, de verantwoordelijkheid voor iets op zich nemen; gevlogene
schout, eene schuld waarvoor men zich in rechte
verbonden heeft; pande .., panden verbinden; ere
gelooften P., eene belofte nakomen; betalen; sins
rantsoens P. 2) zich aan iem. of iets laten gelegen
liggen, zich met iem. of iets uit belangstelling bezighouden: a) met den gen. van den pers., voor iem.
zorgen, zich iem. aantrekken; werk van iem. maken,
iem. oppassen, bedienen, verzorgen; ook: verplegen,
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een zieke ; vereeren, God ; iron., iem. toetakelen. b)
met den gen. der zaak, voor iets zorgen ; der sielen
i. ; enes a emaecs j5., voor iemands gemak zorgen;
dienen ; der werelt j. ; zich toeleggen op, zijne aandacht wijden aan, 3) eene werkzaamheid verrichten
met betrekking tot de eene of andere zaak; uit
verrichten; in praktijk of in beoefening-oefn,
brengen; der wraken j., des orloges P.; een gebruik, gewoonte; eene deugd, goede eigenschap;
eene ondeugd, eene zonde; der minnen j., zich aan
de liefde overgeven, ook : eene amourette hebben,
en: vleeschelijke gemeenschap oefenen; sins willen
j5., zijn wil volvoeren; recht, dat gerechte p., het
recht toepassen of ten uitvoer brengen, recht doen,
vonnissen. 4) doen ; ondanc Nebbe hi dies jliet; als
znw., handelwijze. 5) gebruiken, zich bedienen van,
aanwenden, bezigen; dranc of salve, die meesters
ft.; der (die) wapene j., de wapenen hanteeren;
r aets P., naar raad luisteren ; reehts P., te recht
staan. 6) omgaan of verkeeren met; gemeenschap
hebben (met man of vrouw). 7) veroorzaken, bewerken; die j5lage jammers plach. 8) de proef ne
ondervinden, zici. in iets schikken of aan-mneva,
iets onderwerpen. 9) bezitten, hebben ; der kinischeit
P.. in de kinderjaren zijn. so) plegen, gewoon zijn;
als znw., gewoonte. ii) ergens gewoon zijn, veel
voorkomen. x2) als middel van omschrijving van
een ww., leren, stralen P., leeren, vechten. — II.
Onpers. Het is gebruik, gewoonte, regel.
Pleger, znw. m. i) Opziener, bestuurder. 2) hij
die iets volvoert, verricht, doet.
Pleginge, znw. vr. Gewoonte; misschien ook:
zorg, toezicht..
Pleideren, Plaid-, -eeren, - ieren, zw. ww. intr.
Pleiten, procedeeren. — Pleiderer, - eerre, ook

Pleiter, znw. m. Hij die iem. in rechte ver

468

Pleidier; Pleideringe.
Pleye, znw. Naam voor verschillende muziekwerktuigen.
Ple eII jlayen, zw. ww. intr. i) Pret hebben,

jubelen, juichen
.

2)

dansen of springen van vreugde.

Plein jlain, bnw. i) Vlak, effen; als znw., het

vlakke vel
d, de vlakte. 2) glad, effen. 3) effen van
kleur. 4) zacht van smaak, tegenover: prikkelend of
bruisend, van wijn. 5) eenvoudig, duidelijk, int jleine,
op eene duidelijk blijkbare wijze. 6) volledig, vol slaken, vol (misschien een ander woord).

Plein, plain, znw. o. i) Vlakte, vlak veld; berch

ende P., bosch ende P., ook als bijw., over bergen
(bosch) en door de vlakte, zonder omwegen, recht
door of rechtuit; veld geschikt voor een gevecht, veld waar een tweekamp gehouden wordt;
ruimte, open ruimte; met een gen. of een adj., eene
omschrijving; des ftaradises P., des weerelts t.; dat
aertsche P.; plein, plaats, open ruimte in eene stad.
2) volheid (vgl. bij plein, bnw. 6). — Plejnlije,
volledig.
Plein, bijw. Op eene duidelijke wijze; ook pleinlike.
Pleinen, ftlainen, zw. ww. tr. Vlak, glad, effen
maken. 2) opheffen, slechten; uteftleinen, uitwisschen,
uitdelen.
Pleister. Zie p 1 a e s t e r.
Pleisteren, ftlaest-. Zie p 1 a e s t e r e n en peis.
teren.
Pleit, ftlait, znw. o. en m. i) Rechtsstrijd, proces; bep.: een proces voor het geestelijk gerecht;
rechtszaak; de zaak van iemand (met een gen.) ;
het voeren van eene rechtszaak; Pleit houden, het
woord voeren tot verdediging eener zaak in, ook:
buiten, rechte; oneenigheid, onaangenaamheden met
iem. 2) toestand van onrust, subj.; kwellingen die
men iemand aandoet, obj. 3) list, kunstgreep.
Pleite, f laite, pleit, znw. vr. Een vrachtschip

— Pleitschip,
Pleitenaer (schipper, veerman, 16de eeuw).

met ylatte bodem, platboomde schuit.

Pleitent plaiten, zw. ww. — I. Intr. Een proces
voeren. -- II. Trans. In rechte vervolgen of betrekken. — Pleiteren, plait-, -eeren; Pleitinge,

Pleiteringe,

-volgt.'

Pleitsake, znw. vr. Proces, ook: voor den gees-

telijken rechter.

Pleke, ftleeeke, znw. vr. Vlek, ook : op de huid.

Plegen, ftleecken, zw. ww. intr. Mazelen of vlek
huid hebben.

-kenopd

Pieken, zw. ww. tr. Hetz. als p 1 e c k e n en

b 1 e c k e n. i) Ontblooten, van iets ontdoen. 2) iets
van iets anders afnemen, plukken.
Pleckaert. Zie placker.
Pleeke ftic, znw. vr. Plaats, plek ; dorp, vlek;
stuk land verklw. ftlecskijn, ftleck jn, stukje of lapje
grond; vlek in het oog; zeere plek in de huid;
verklw. ftlexkijn.
Plecken, zw ww. tr. Ontblooten, villen; iem.
het vel over de ooren halen.
Plemaetworm. Zie p a 1 m a e t -.
Plengen, zw. ww. tr. Mengen.
Plep pen, zw. ww. intr. Keuvelen; minnekoozen.
zuw• m. Lap; stuk, brok; .0. no deel, in
l niet; P. ofte iet, een klein beetje.
het gehe
Plateren , zw. *w. intr. Met water plassen.
Plets, bijes. Geheel en al, ten eene male.
Pletee, znw. Pens, van geslachte dieren ; ook
ftlette(n), ftlettzer (nederr.).
Pletswater, znw. o. Water waarin pens gewas schen of gespoeld is.
Pletten, zw. ww. tr. Plat slaan of maken.
Pleuresle , ftluer-, znw. vr. Pleuris.
Plicht ftlecht, ftlucht, ftlichte, znw. vr. i) Verantwoordelijkheid, het tot iets verbonden of gehouden zijn, zoowel uit een zedelijk oogpunt als (oorspr.)
in rechte; aansprakelijkheid, het verantwoordelijk
zijn voor de gevolgen van iets; gerechtelijke erkenning eener geldschuld, ook: de daarvan opgemaakte
akte; ft-en verplegen, doen, maken, schulden in rechte
erkennen; P. oft goet, plecht, hypotheek. 2) verbintenis, verbond, gemeenschap. 3) zorg voor iem. of
iets waarvoor men verantwoordelijk of aansprakelijk
is; bescherming, toezicht, opzicht. 4) macht; gezag.
5) verplichte dienst of dienstverrichting; ambt, bediening. 6) schuld, zonde; schuld, toedoen; tekort.
koming; sonder P., zonder mankeeren. 7) ellende,
treurige toestand, subj.; leed, verdriet, obj. 8) ge woonte, gebruik; over -.: a) volgens de gebruikelijke rechtsvormen. b) in strijd met de gebruikelijke
rechtsvormen; vgl. overftlechtsch.
Plichtboeg, ftlecht-, znw. o. Boek of register
met in rechte erkende schulden.
Plichtbrief, ftlecht-, znw. m. Ger.• chtsbrief,
opgemaakt van de erkenning in rechte eener
schuld.
Plichten, ftlechten, zw. ww. — I. Intr. i) Voor
iets instaan. z) zich verbinden; het met elkaar eens
zijn; gemeene zaak maken met; zich houden aan;
met Gode P., zich aan God houden; zich verbinden
aan den dienst van (iem., met aen) ; als znw., samen.spanning; betrokken worden in, de gevolgen van
iets mee moeten dragen of ondervinden (met aen).
3) te kort komen, eene schuld op zich laden; sonder
P., zonder mankeeren. 4) vast verblijf houden;
met Gode P., de gelukzaligheid deelachtig zijn. —
II. Trans. Verbinden; hechten; reden in hem P.,
verstand hebben.
Plichter, znw. m. Dader, schuldige.
Plichtieh, .kcltt ch, bnw. i) Tot iets verplicht
of verbonden; door eene „plicht tot betaling ver bonden. 2) schuldig, handdadig.
Plien, st. ww. tr. en intr. Hetz. als p 1 e g e n.
Plike, ftlj/cke, znw. vr. i) Vouw, plooi; omslag,
achterkant of rug van een geschreven stuk. 2) streek,
list, kunstgreep, vond.
Ploech, blouch, znw. vr. (en m.). i) Ploeg. 2)
afdeeling, bij elkaar behoorend gezelschap; hoop,
van zaken.
PlQechbalke, - bals, znw. Ploegbalk; ook ftloech.
„

boom.

PLOECHBUUSCH.

Ploeehbnnseh, -buysch, znw. m. Het voorste

deel van

den ploeg.

Ploeehgange,

-ginge, bnw. Geschikt om be-

ploegd en bezaaid te worden.
Ploechharnasch, znw. o. Ploegtuig.
Ploechhouder, - helder, znw. m. Ploeger, ploeg knecht.

Ploechhovet, - hooft, znw. o. Ploegas.
Ploechiser, znw. o. Ploegschaar; ook jbloechcouter, - schare.

Ploeehenape, znw. m. Ploegknecht.
(ploeger; landman).
Ploeehmerie, znw. vr. Vrouwelijk ploegpaard.
Ploeehrat , znw. o. Rad van een ploegwiel.
Ploeehreeht, znw. o. Een recht te betalen voor
Ploeehmaker, Ploechman

het verlof der bebouwing van een grondstuk; ook:
een recht op een deel van den oogst.

Ploeehstert, -steert, -staert, znw. m. Handvat

of steel van den ploeg.
Ploeehvoet, znw. m. Opkrullende voet onderaan
het steunhout van een ploeg zonder wielen (waardoor het dieper indringen van het ploegijzer in den
grond wordt belet).
Ploechvore , znw. vr. Geploegde vore.
Ploechwende, znw. vr. Plaats waar de ploeg
gewend wordt. Ploechwenden .
Ploeehwinninge , -wenninge, znw. vr. Het bebouwen van land met den ploeg; boerderij.
Ploegen, pluegen, plogen, zw. ww. intr. en tr.
Ploeger, znw. m. Landbouwer; een boer die met
eigen ploeg en paarden werkt (tegenover coter) ;
ook: ploegknecht, boerenknecht.
Plogge. Zie p l u g g e.
Ploye enz. Zie p l o o y e.
Ploc enz. Zie pl u c.
Plombeye, plommeye, znw. vr. Een met lood
gevulde knots.
Plombet, znw. o. Looden plaatje; boden stift,
potlood.
Plomp, j5lo?nb, jblumj, bnw. i) Stomp, niet in
een punt uitloopende ; stomp, bot; stomp, van een
hoek; dat Plompe, de stompe kant. 2) bot, stomp,
dom; p. van sinne, ook van het gezicht; grof, van
den geest, van lagere neigingen vervuld. — Plom-

pelike, Plompheit.
Plompe, eene plant. Zie a plo m p e.

Plompen, plumpen, zw. ww. -- I. Intr. i) Stomp
worden, zijne scherpte verliezen. 2) verstompen, afslijten, van den mensch en zijn denkvermogen. —
II. Trans. i) Stomp maken. 2) afstompen, verstompen.

Plomport, -oort, bnw. Met een stompe punt.
Flonderen. Zie plunderen.
Ploo e Ploye, znw. vr. en m. i) Plooi, vouw;
in een kleed; achterkant of rug van een geschreven
stuk. 2) laag, van de op elkaar gelegde rijen maliën
van een harnas. 3) bocht, buiging. 4) juiste stand;
goede toestand; gesteldheid, toestand.
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Pluyme, Pluysteren. Zie plume , p 1 u u s-

teren.
Pluc, znw. m. Een handvol van iets, zooveel als
m'n met de hand van iets kan afplukken ; vlok;
wol-, sneejloc.
Pluken, j5luucken, jluycken, zw. ww. tr. Vastmaken, sluiten, bevestigen. Vgl. o n t p 1 u k e n.
Plucharen, ploc-, znw. m. Iemands haar uitrukken of uitplukken ; iem. bij de haren trekken.
Plnekelin e, znw. vr. Pluksel.

Plucken loeken, pluycken, zw. ww. — I. Trans.
i) Plukken, kken,
uitplu uitrukken; een vogel plukken.
2) afplukken, plukken, bloemen en vruchten. 3) iem.
van iets ontdoen; 4. van den stove, van stof en
pluisjes zuiveren; pluimstrijken; iem. plukken, berooven. 4) de vruchten van iets plukken; iets erven;
naar zich toehalen, zich iets toeeigenen. — II. Intr.
(hem) P. ende halmen, op vormelijke wijze afstand
doen van den eigendom van een onroerend goed en

dien aan een ander overdragen.
Plucker , locker, znw. m. i) Hij die iets uit plckt, -rukt; hij die iem. mishandelt, beul. 2) JS. van
den stove, pluimstrijken.
Plume jluyme, tluum, znw. vr. i) Pluim, veer;
dons ; ook : pen, slagpen, wiek ; uien Plumen steken,
kaal plukken, een mensch ; van eves jlumen hében,
op iem. lijken ; iets van geen waarde ; verklw.,
j5luumkijn. 2) pluisje, stofje, vuiltje; enen die i-n
lesen, afdoen, afraAben, striken; enen striken van den
plumen, hetz. als j5lucken van den stove.
Plumecoper, znw. m. Koopman in dons.
Plumeloo8, bnw. Zonder veeren, kaal.
Plumen, zw. ww. — I. Trans. i) Een vogel,
plukken. 2) iem., plukken; een land, kaal maken,
p lunderen. — II. Intr. Pluimen of veeren krijgen of
hebben.
Plnmer, znw. m. Kussen -, dekenstikker.
Plumetse, -mets, znw. Kussen, matras.
,

Plumlin, Plumen, bnw. Veeren.
Plumieh, bnw. Gevederd, gepluimd.

Plunder, jlonder, znw., enkv. en mv. Allerlei
benoodigdheden, klein huisraad, beddegoed, kleeren,
ook: oude kleeren; inboedel, boeltje, plunje; ook
jlonderie (i6de eeuw), j5lunderinge, jblundware.
Plunderen, ,blond-, zw. ww. tr. Plunderen.
Pluren. Zie p 1 u d eren.
Plusen, pluysen, zw. ww. tr. Uitplukken; pluizen
of wolvlokjes van iets afnemen.
Plusing e. Hetz. als p 1 u n d cringe; ook eene
kleinigheid (i 6de eeuw).
Pluumgrave, znw. m. Ambtenaar belast met het
opzicht over het pluimgedierte van een vorstelijk of
voornaam persoon. -- ^jpumgraefsehap.
Plnnmeussen, jbluym znw. o. Veeren kussen.
Pluumrecht, znw. o. Het recht om zwanen te
-,

houden.

Pluumsacht, -saft, bnw. Zacht als dons.

Pluumstriken, pluym-, zw. ww. tr. en intr.

Plooyen, j5loyen, zw.. ww. — I. Trans. i) Plooien,
vouwen; drapeeren. 2) tooien, opsieren, ook wederk.;
de plooien wegnemen, polijsten, glad maken. 3) buigen. -- II. Intr. In een bocht of vouw gaan zitten.
Plootwolle, znw. vr. Wol die van de vacht afgestoken is.
Plorale, znw. Zakdoek.
Ploten, zw. ww. tr. i) Plukken, pluizen; de wol
van de schapenvellen afsteken of afplukken. 2) de
vruchten van iets plukken of inzamelen, de voor deden van iets genieten, noten ende. 3) rammeien.

Vleiend dienen, flikflooien, pluimstrijken. -- Plnum striker, -stricker, - streber.
Plump . Zie plomp.
Plnnsteren, pluyst-, zw. ww. tr. Pluizen, plukken ; plunderen.
Pluusteringe, jluyst-, znw. vr. Lijfsbenoodigdheden, kleeren (16de eeuw).
Pluvier, plovier, znw. m. Regenvogel, pluvier.

Plotte, znw. vr. Bal.
Plotte, znw. Breede korte degen of mes.
Plotsen, zw. ww. tr. Plukken, pluizen.
Plneht, plachten . Zie plicht, plichten.
Paraderen, ftluren, zw. ww. intr. Babbelen; ka baal maken; tegenspartelen.
P1ugge, ,logge, znw. m. Houten nagel, pin, stop.
-- Pluggen, met een pin dichtmaken.

— Podagriseren, die kwaal hebben.
Podde . Hetz. als pad d e.

-- Ploter, Ploterie.

Pochen, bucken,- zw. ww. intr. Bluffen.
Poole, znw. vr. Een drankje; ook Pocioen. Zie
poesoen.

Podager , -afire, -egra, znw. o. Voeteuvel, jicht.

Podelpoel, znw. m. Modderpoel.

Poderen, puederen, Poyeren, zw. ww. — I. Intr.
i) In- iets roeren of wroeten. 2) met een poder, d. i.
een tros wormen, visschen. — II. Trans. Iem. bestoken, het hem lastig maken.
Podersam, ftueder toer bnw. i) Lastig voor
-,

-,
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iem. (met een dat.). 2) lastig, moeilijk, zwaar; ook

^iotersam. — Podersamheit.
Poeder, joder, jbouder, znw. vr.

en o. Poeder,
gestampte of gemalen stof: a) gestampte kruiderijen.
b) geneeskrachtig poeder. c) buskruit. — Poeder -

huns.
, Poederachtich, Poederbusse.
Poederen, zw. ww. tr. Fijn maken of malen.

Poel, j5oil, fuel, znw. m. i) Poel, moeras, plas
van stilstaand water ; verklw. j5oelkj/n ; poeltje, plasje;
die helsche P., de hel. 2) kuil, groeve ; verklw.
j5oelkj/n, kuiltje; een P. in den vleesche; Put ende
Poel, zie p u t.
Poelage, j5oellage, j5oul-, znw. Hoendergevogelte.
Poelen, zw. ww. tr. i) Bemodderen, bekladden (?).
2) uitdiepen. Zie p u t t e n.
Poelge (floe je), znw. vr. Jonge hen of hoen.

Poelgrnne . Hetz. als p a v e l i o e n.
Poelment. Zie p u i m e n t.

Poen, znw. Zoen, kus. — Poenen, j5onen; ook

znw., een kus.

Poen ,

POL.

POEDER.

znw. m. Poen, ploert; verklw. ,oenkijn,

-ken (16de eeuw).

Poengeel, Poengeren . Zie p e n n o n c e e 1

(bij j5ennoen), p o n g e r e n.
Poensoen, j oeni-, ftoinch-, ioyns., ions-, tins-,
j5 inc/i-, -on, znw. m. Maat voor fransche wijnen,
anderhalf aam.
Poensoen 9 5oent-, Point-, Pin(t)-, znw. o. (en
m. ?). i) Steekpriem, dolkmes. 2) priem, naald; een
werktuig om op iets een figuur of een merkteeken aan
te brengen; het waarmerk zelf. — Poensoeneren .
Poent, ftoint, Pueni, Pont, ook ftunte, ftoente,
znw. o., m. en vr. i) Punt, stip; verklw. ftoentkijn.

2) punt of onderdeel in een verhaal, aanklacht enz.;
van j5-e ie ft-e, in alle bijzonderheden of onder deden; artikel eener verordening; onderdeel eener
overeenkomst, voorwaarde. 3) punt, zaak, iets waaraan iem. te herkennen is of dat bij iets is op te
merken. 4) eene zaak die behoort tot het zedelijk
gebied, gezegd van eigenschappen, deugden en
ondeugden; een P. van eren, een P. van goeder
zede; drie ftoente horen toe eiken dichtre; ook van

eigenschappen van dieren. 5) eene zedelijke eigenschap die men iem. wil inprenten, eene les van
levenswijsheid en deugd, ook: geput uit de schrift;

goede ftoente in enen dringen; negen ftoente van
goeder oefeningen; verklw. f oentken, ftunteken, eene
vermaning of zedeles; spreuk. 6) tijdpunt, -stip,
oogenblik; tijd van twaalf minuten, i ls van een uur;
toestand waarin men op een bepaalden leeftijd is;
in den pointe van dertich jaren. 7) de juiste plaats;
te ftoente. 8) de juiste tijd, het rechte oogenblik; in,
te ftoente, juist van pas; te P. comen, ook: te pas
komen, nuttig of voordeelig zijn; ook: schikken, uitkomen. 9) de juiste maat, water, te ftoente heet,
te ftoente cout. to) goede toestand of orde; teftoente
Betten, bringen, comen; enen te ft. Betten, iem. tot
rust en vrede brengen, kalmeeren. ii) toestand; in
goeden, erancken ftoente. 12) te ftoente, op de juiste
wijze; te P. wel, wel te f'., op eene uitstekende
wijze; te ft. niet, precies niets, in net geheel niets;
te ftoente staen, passen, van kleederen. 13) punt,
spits. 14) einde; te ftoente comen, hetz. als te hovede comen, i5) een halve mijt.
Poenteljje, Runt-, ftunct-, bnw. Stipt, nauwgezet; keuri netjes; behoorlijk, op de juiste maat
zijnde. — ^oentelike.
Poenten, ftointen, .ponten, ftuenten, ftuneten, zw.
ww. — I. Trans. i) Iets recht zetten. 2) overleggen,
schikken; het zoo schikken, zich voornemen. 3) in
orde brengen, regelen; beschikken, ordineeren, met
God als ondw.; bij onderlinge schikking of over
eenkomst bepalen; iem. ergens toe aanwijzen. 4)
enen ft., de som bepalen die iem. in een hoofdelij ken omslag moet betalen. 5) ene wonde P., de maat,
den omvang en de diepte er van bepalen, haar sondeeren. — II. Intr. t) Te pas komen, schikken, uit-

komen; aanstaan, lijken, behagen. 2) een zoen of
schikking wet iem. treffen. 3) zich toeleggen of
spitsen op iets. — III. Wederk. Zich voegen naar
iemands gestalte, van een kleedingstuk.

Poenter, ft ointer, znw. m. i) Zetter der belastin-

gen.

2) schilder.

Poentinge, znw. vr. i) Zetting der belastingen

en omslagen. 2) de hoofdelijke omslag, de geheele
som die moet worden opgebracht. 3) vergelijk, minnelij ke schikking. 4) het aanbrengen van punten,
het prikken van gaatjes. — Poenteren .
Poentoor, P oint-, znw. o. Priem.
Poenture , ..znw. vr. i) Zaak; vgl. p o e n t, 3).
2) deugd, zedelijke eigenschap ; vgl. p o e n t, 4). 3)
schilderij, schilderwerk ; Poentureren .

Poer, znw. o. (en vr.). Hetz. als p o e d e r, i)
en 2), ook : gemalen peper.
Poesen, zw. ww. intr. Kussen.
Poesoen, flos -, ftois-, ftuis-, Pus-, -uyn, znw. o.
i) Drank; een drankje; slaapdrank, tooverdrank. 2)
vergif.
Poesoenen, zw. ww. intr. Een drankje innemen.
Poest, znw. in. Koestal.

Poesten, ft uysten, zw. ww. intr. Blazen.
Poester, puyster, znw. m. Blaasbalg.

Poëte, znw. m. i) Dichter; blijspeldichter. 2)
schrijver, prozaschrijver, briefschrijver. 3) ziener;
iem. die met bovennatuurlijke gaven bedeeld is. --

Poëtesse.

Poëterie, ftoëtrie, znw. vr. i) Dichtkunst. 2) ge-

dicht; verdichtsel, voortbrengsel der romantiek; blij spel.

Poffet, znw. o. Buffet, aanrechttafel.
Poge, ftooch, znw. m. en vr. Inspanning ;ft. doen,
zijn best doen (i6de eeuw).
I. Trans. i) Tot krachtsontPo ge n, zw. ww.
wikkeling of inspanning aansporen, prikkelen. 2) met
inspanning vinden, uitdenken, tot stand brengen;
enen raet ft.; gheen weer daer tegen P. — II.
Wederk. i) Zich inspannen, zijn best doen. 2) zich
begeven naar (met eene bep.); hem te vege wert ft. ;
met van, zich verwijderd of verre houden van. —
III. Intr. i) Hetz. als wederk. i) en 2).
Pogernie, znw. vr. Krachtsinspanning; P. doen,
zijn best doen, moeite voor iets doen.
Pogge, ftugge, znw. (oostmnl.). Big.
Pogge, flog, znw. (oostmnl.). Padde.
Poy, tusschenw. Uitroep van blijdschap.
Popboom, znw. Puibalk, de balk aan de pui die
tot steun dient van afdak en luifel.
Poye, ftoy, fteye, znw. vr. Voor een huis aangebrachte verhooging of stoep; vooral: eene verhoo ging aangebracht voor het doen van bekendmakin gen of het houden van eene aan- of toespraak; in
het bijzonder aan het stadhuis; ter ftoyen gaen om
te

^

rediken ; ter f oyen lesen, ftubliëren.

oin, ftueyn, znw. o. en in. Puin.
Point enz. Zie poen t. .
Poitevijn, Rote-, bnw. en znw. — I. Bnw. Uit
of van Poitou. Vgl. p e t a u. — II. Znw. i) Bewoner van Poitou. 2) naam van eene kleine koperen
munt, duit of ook: penning.
Poitevineren, zw. ww. tr. Schaggeren.
Poke , ftoocke, znw. m. en vr. Zak, vooral als
wolmaat.

Poke, znw. m. Dolk, steekmes.
Poken, zw. ww. tr. en intr. Steken, prikken;
stooten, duwen.
Poken, zw. ww. intr. Pochen, bluffen (oostmnl.).

-- Poker, ook hopoker (hoigh ) — pokerie.
,

Pootre, floc, znw. vr. Puistje, blaar, ziekelijke uitwas op de huid, pok; venusziekte; ook: ziekelijk
verschijnsel op de huid van dieren. — Pocken, ww.
Pol, znw. m. Top, toppunt.
Pol, znw. m. Naam van eene plaats, of een
eilandje Of door aanslibbing gevormd land.
Pol, znw. m. Boel, minnaar (16de eeuw); horendrager, bedrogen echtgenoot; verschoppeling.

POLAEX.

Polaex, tollaex, ftollex, znw. vr. Strijdbijl.
Polane, j5alane, znw. Omgekrulde of vooruitsteA

kende punt voor aan de schoenen.
Polder, jolre, joller, j5oelre, znw. m. en vr.
kiw. bok1erkjjn, ftolre-, -ken, -gen.
Polder; ver
Poldergrave, znw. m. Poldersloot.
Pole. Hetz. als p o 1 u w e.
Pole , buele, jbeule, znw. vr. Huls, schil, bolster,
do vlies van het ei ; verklw. polekijn, vliesje.
kleye, Poll-, Pel., Pol -, -eyde, znw. vr. Katrol,
windas. — Poleyenblok, hijschblok; poleyseel,
hijschtouw.
Poleye , jolleye, julleye, znw. vr. Polei, vlooien kruid ; ook ftolioen.
Polen, zw. ww. tr. Pellen, doppen; iets uit iets
halen, in zatebolen.
Poleren , Poll-, Pal-, zw. ww. tr. Polijsten, gladmaken; ook j5olijsten, (joij/ssen), Polisseren (joli€eeren, - ieren).
Polette. Hetz. als palette.
Policie, Politie, j ollicie, znw. vr. i) De zaken
het stedelijk bestuur betreffende. 2) de verordeningen waarbij dat geregeld wordt.
Polig, jtolye, znw. vr. Naam van een spel. —

Poliën.
Pol t, bnw. Net, keurig.
PolIe Polleye. Zie pol, poleye.
, znw. m. Pollepel.
Pollepel
Poller. Zie polder.
Pols, puls, Polst, znw. m. Het slaan of kloppen
der slagaderen; slagader; de pols. — Polsslaeh.
ti

Pols, znw. m. Polsstok, peilstok; stok om visch
op te jagen; ook ftolser (5ulser).
Polsader, jufs-, znw. vr. Groote slagader.
Polsen, pulsen, zw. ww. intr. en tr. i) In het
water plassen of roeren; met een „pols" in het water roeren om visch op te jagen. 2) peilen; naar
iets vorschen of zoeken, pogingen doen om iets te
vinden of te krijgen.
Polssae, Ru ls-, znw. m. Een zaknet, waarin men
de visch jaagt door den grond om te roeren met
een „pols" of polsstok.
Polter znw. Zemelen.
Poluwe, joeluwe, Poelu, Puluwe, jeellu, jbulwe,
.poel, znw. in. en vr. i) Peluw, peul. 2) kussentje,
om aan een gewond lichaamsdeel eene bepaalde
richting te geven; verklw. jioluuwekijn, julwe-, julle-,
-ken.
Poluwehout, znw. o. Het eene of andere zachte
hout, aangebracht om den schadelijken invloed van
het schuren van touwen te weren; ook jtoluwe.
Poluwen peulziën, zw. ww. tr. Eene wond met
een „poluwe" dekken, er een „poluwe" op binden
of leggen.
POluwetiecte, znw. vr. Peluwtijk.
Pomade, kom„n-, znw. v. Appeldrank, -wijn.
Pomeye, ftonzm-, znw. vr. Appelmoes.
Pomeraneie, znw. Een oranjeappel.
Pompe y znw. vr. Pomp; duiker (onder wegen enz.).
Pompe , znw. vr. Praal, pronk; praalzucht. —
Pomperie, -nie (16de eeuw).
Pompen, zw. ww. intr. en tr. Pompen, vooral:
het water uit een schip. — Pomper.
Pompernoel, znw. Paddestoel.
Pomplexie , znw. vr. Apoplexie, beroerte.
Pompmande, znw. m. Mand bij aardwerken in
gebruik.
Pompoos , bnw. Praalziek.
Pomse, jonse, j5emse, Peemse, jimse, hums, himjb,
znw. Puimsteen. — Pomsachtich (hznstechtich),
Pomsich, Pomosteen; Pomsen, met puimsteen
van vlekken zuiveren.
Pondel, ,yonder, znw. Unster; evenwicht.
Pondelen , - eren, zw. ww. tr. Wegen.
Pondemate, znw. vr. Eene friesche vlaktemaat
van 24o roeden.
Ponden, zw. ww. tr. i) Begrooten, taxeeren;
schatten, iem. — Ponder, ook: weger.
,

POPELICAEN.

471

Pondenaer, znw. m. Weger, ambtenaar bij de,
waag; ook: bij den vischafslag (te Schiedam).
Pondich, bnw. Volwichtig.
Pondinge, znw. vr. Schatting van een vermogen
in ponden.
Ponen. Zie poene. n.
Pong, bung, znw. Zak, buidel, geldzak ; een zak
geld.
Pongelmeret, znw.* vr. Lompen-, voddenmarkt.
Pongeren, join-, bun-, punteren (tunjzeren),
-eeren, zw. ww. — I. Trans. i) Steken, prikken. 2)
pijnigen, kwellen. — II. lntr. Te paard op een vij and inrennen om hem een steek of stoot toe te
brengen.
Pongjjs, Loin-, pun- , gidst, znw. o. i) Het aanrennen op een vij and om hem een steek toe te
brengen, vijandelijke aanval ; b. doen ; sin (een) P.
nemen, een aanloop nemen ; uitval, van belegerden.
2) strijd, gevecht.
POngioen. Zie pennoen.
Pongoost, znw. o. Hetz. als p o n g ij s; een ft.
nemen, een aanloop nemen.
Pont, Rondt, Punt, znw. o. i) Pond. 2) als naam
eener dswaarde;
el
Pont vlae,nsch, van 40 groten
vlaams of 20 schellingen, van 12 penningen ieder;
en verschillende andere; geld in het algemeen. 3)
de eenheid, waarin ieders aandeel in de lasten werd
bepaald ; ook schotj5ont, schat
Ponta Pont, znw. vr. en o. Pont, veerschip;
platte schuit
, schouw, bok ; verklw. ftontkijn.
Ponterboom, znw. m. Lange staak of paal, vooral: een lang hout gelegd boven op een hooiwagen
om het hooi bijeen te houden.
Pontgelt, znw. o. i) Aandeel in een hoofdelijken
omslag, berekend naar het aantal ponden waarop
iemand wordt geschat. 2) percenten door kooper of
verkooper, of beide, betaald. 3) pondgeld gegeven
bij verhuringen en bij verkoopingen van vaste goederen. 4) successierecht geheven van erfenissen die
opkwamen aan hen die geen poorters waren (te
Leiden). 5) recht geheven van inkomende en uitgaande koopmansgoederen. 6) een recht door den
gevangenbewaarder geheven van een gevangene die
voor schulden was gevangen gezet. 7) plok, strijkgeld. 8) percenten die de schout ontvangt bij eigen
-domsveracht.
Pont o, bnw. Scherp of wrang van smaak. —

Pontici eit.
Pontoon, j5oniuen, znw. o. Platte schuit, schouw.
Pontsehattinge, znw. vr. Verponding, schatting
opgebracht naar het aantal ponden (lands).
Pontschot, znw. o. Hetzelfde.
Pontsnider, znw., Of beurzesnijder, zakkeroller,

af geldsnoeier.
Ponttol, znw. m. Tol, tolgeld.
Pontwaert, -wert, znw. o. De waarde van een
pond:
Poo eII ftoyen, zw. ww. intr. Geestrijke dranken
drinken,
pon
oie
(r6de eeuw).
Pooenet, znw. o. Zaknet, een vischnet.
Poor, znw. m. Wil, streven; poging.
Poort, poorte. Zie port, p o r t e.
Poot. Zie po te.
Pootacker, znw. m. Akker waarop gepoot wordt.
Pootstake, znw. vr. Jonge boom of heester.
Popel, znw. o. Het (mindere) volk.
Popel, ,toffer, znw. m. Populier, ook Pooelboom,
ftoj5elier (ftobulier), ,ohelierboom.
Popelaer, ftoj5u-, znw. m. Gebedenprevelaar ;
schijnheilige.
PO Blare, znw. vr. Eene beroerte (vla. 16de eeuw);
ook ftoftelcie, ftoftelsie (apoplexie).
Popelbomen, bnw. Van populierhout.
Popelbotte, znw. vr. Knop van den populier.
Popelen, zw. ww. intr. Prevelen, murmelen; gebeden prevelen. — Popelinge.
Popelieaen, *ftofrli-, -can(t), bnw. Inner van
tolgeld; ook: afzetter.

POPELIOEN.

PORTESSE.

Popelioen, ft o buleon, Po^ilion, znw. m. i) Popu1ier; ook: populierhout. Po^iuleoenboom. 2) populier zalf.
POp elwilge, - willige, znw. m. Populier; ook:
po eivide, -wie (limb.).
F0 e
off, Pu pe, znw. vr. i) Meisje; wuft,
o , modepop. 2) klein
lichtzinnig meisje ; pop,
) pop, als spe ook docke. 4) een
kindje. elgoed;
voorwerp naar de gelijkenis met een bakerkind aldus
genoemd ; eene zekere hoeveelheid garen; stroopop,

II. Intr. i) Zich in beweging zetten; op weg, marsch,
reis gaan. 21 opkomen, van gemoedsbewegingen.
Porringe,. jurringe, j5oringe, znw. vr. i) Van
Porren, tr. Piikkehng, opwekking van een hartstocht,
eene neiging; aanval van eene ziekte. 2) van horren,
intr., aanvechting, aandrift.
Porse.. Zie p e r s e.
Porse, ftors, znw. Hetz. als g a g e I.
Porsten, zw. ww. tr. Benauwen, mishandelen,
kwellen.
Port oort, znw. vr. Haven, havenplaats ; stad;
plaats die stadsrecht of stadsvrijheid
stat is leene
S
heeft verkregen, die tot een afzonderlijken rechts
verheven is; port is eene, waarschijnlijk om--kring
muurde, plaats die zulk recht mist; die hemelschei.,
de hemel(stad) ; die helsche j. ; verklw. j5ortkijn.
Portael, jboortael, znw. o. Voorhuis, voorhof,
vestibule ; zuilengang, gaanderij.
Portaerde, Poort-, -erde, znw. vr. Stadsvuil, vuil
-nisedgl.
Portage, -aedse, znw. vr. Eig.: goederen die op
gewoonlijk:
rug of hals kunnen worden gedragen ,
koopwaren die gekocht worden door de scheepslieden
of de bemanning van een schip en die hun persoonlijk toebehooren, niet in compagnieschap met
anderen.
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vooral voor brandstichting.
Poppegoet, znw. o. Poppen

en ander kinder-

speelgoed.

Poppen, kuoen, zw. ww. intr. (Op)borrelen.

Populaer, populier . Zie p o p e l a e r, popel.
Por, znw. m. Pik, stoot, steek. Enen enen

em. te lijf gaan.
geven,iem.
Porceleine, t ors-, tours-, znw. vr. Porselein, het
moeskruid.

Porehevant , p orsevant, jarsevant, boursuivani,
znw. m. Onderheraut, boodschapper.
Porehisers . Zie portsisers.
Poreie . Zie portie.
Pore, j5 orre, znw. Porie ; verklw. joorkj/n.
Poreye, orreye, par-, 4ur-, -eide, znw. vr. Prei;
idekijn; ook oreilooc, fioret(te).
verklw.^pore
Poren, zw. ww. tr. Halen, trekken (met isle).
Porfier, fro, fier, znw. m. Porfier, purpersteen.
Poroaspijn, znw. m. Stekelvarken.
Porlooc, oor -, jtuer-, znw. o. Prei, look.
PO
Pornen in.
rpe ZieP o r r e n e n, p a r p e i n.
Porperijn, porpoent . Zie purperijn, perPoen t.
Porprijs , per-, j5our-, Pro-, fires, znw. o. Afgesloten ruimte, omheining; plaats door muren, borst
hagen enz. omgeven; ook: de voor eene-wering,
poort aangebrachte versterkingen; iemands gebied
of erf, de plaats waar hij heer en meester is.
Porre , znw. In in Dorre, in beweging, in actie;
in p. zijn, in beweging, onder weg zijn; zich er toe
zetten om; in p. werden, zich in beweging zetten,
zich op weg begeven; voortkomen, -spruiten; hem
in p. zetten; in p. maken, iem. tot iets bewegen of
nopen; in j. bringen, iets aan het wankelen brengen of doen vallen.
Porren, burren, j5oren, zw. ww. — I. Trans. -- A.
Met een pers: als voorw. i) Prikkelen, aansporen;
aanzetten, aandrijven; bewegen, nopen. 2) iem. bewegen of roeren. 3) niet met rust laten, kwellen. 4)
in beweging brengen, een levend wezen; wakker
maken, wekken; opjagen, wild; als znw., beweging,
schok. -- B. Met eene zaak als voorw. i) Prikkelen, aandrijven, het gemoed. 2) in beweging brengen, bewegen, verroeren; aanraken, aanroeren; de
hand slaan aan iets, als teeken van eigendomsrecht.
3) veroorzaken, bewerken; op het touw zetten..4)
iets aanvangen, beginnen; ene bedevaert fr.; aan
een lied; aanhangig maken, eene rechtszaak.-hefn,
5) voor den dag brengen, uiten; ene tale porren.
-- II. Wederk. Zich in beweging zetten, zich op
weg begeven; optrekken; zich (gewapend) stellen of
verzetten tegen (iem., met jegen). — III. Intr. i)
Hetz. als wederk.; gepor(re)t zijn, er op uit zijn,
voornemens zijn. 2) zich bewegen, zich verroeren
(ook met ute en van) ; enen doen P., iem. ergens
toe brengen of bewegen; als znw.: a) beweging van
een voorwerp, het lichaam, den geest; b) beroerten,
onlusten. 3) in beweging komen uit eene rust; opschieten, van wild; opstaan tegen iem.; opstaan uit het
bed. 4) voortspruiten, voortkomen; afkomstig zijn.
5) beginnen, een aanvang nemen. 6) opkomen, zich
vertoonen, ontstaan. 7) zich uitstrekkkn, doorloopen;
also hoge als de veinstren . sullen. 8) zich roeren,
zijn best doen, zich voor iets (in)spannen, zich weren.
Porrenen f urrenen, jbornen,'urnen, zw. ww. -kkelen, beroeren; met nick géj5urrent
I. Trans. r) Pri
werden; aanzetten, aandrijven; te grafnschefie P. 2)
bewegen, beroeren. 3) verwekken, veroorzaken. —

Portambacht, boirt-, armbocht, znw. o. Het

rechtsgebied eener stad.
Portatijf, znw. o. Verplaatsbaar orgel, kamer -,
serafineorgel.
Portbailliu, znw. m. Stedelijk baljuw.
Portding, ,soort-, -dinge, znw. o. en vr. De terechtzitting op vaste tijden, meest drie. of viermaal
in het jaar. — Portdincboee, -stal, de plaats
waar een poortding gehouden wordt.
Porte, boorte, poirie, ho(o)rt, znw. vr. t) Poort,
groote deur; verklw. j5ortekijn; deur; gevangenis in
de stadspoort. 2) zuilengang, gaanderij. 3) benaming
van deelen van het lichaam; a) aarsgat; b) de
vrouwelijkheid; j. der naturen.
Porteclero , joorte-, znw. m. Stadssecretaris;
ook der stede clerc.
Porteltj c, bnw. Stedelijk (:6de eeuw).
Portenaer, znw. m. Deurwachter, portier; ook
met betrekking tot hel en hemel, poortwachter;
slotbewaarder, burchtvoogd, kastelein; ook Portier;
vr. portenersse, korteresse, jorterse, poriieresse.
Porter ,boorter, -are, znw. m. i) Stedeling. 2)
r stad, hij die hetzij door geboorte of
burger eeree
door aanneming de rechten der stedelingen geniet;
tegenover den „here", onderdaan; tegenover de
„coopliede"; met betrekking tot den hemel; vr.
^So(o)rteresse, Ibo(o)rtersse,po(o)rtesse, jiorterigge (vla.).
Porter, znw. m. Hetz. als p o r t e n a e r.
Porterbrief, znw. m. Eene door de overheid
aan een poorter uitgereikte verklaring, dat hij burger is.
Porteredinge . Hetz. als port din c.
Porterle, Poort -, znw. vr. z) Burgerij; de burgers, soms in tegenstelling met de handwerkslieden.
2) burgerrecht.
Porterkennisse, oorter-, -kennesse, znw. vr.
Eene verklaring in rechte van een „poorter" aangaande een hem bekend feit.
Porterlijo, j5oorter-, bnw. i) Burgerlijk; ook
j5ortersch. 2) stedelijk.
Portermeester . Zie portmeester.
Porterreeht, znw. o. Burgerrecht.
Portersohap, znw. o. De toestand tan stede
rechten en verplichtingen van een burger,-ling;de
burgerrecht.
Portersbode , znw. m. Bediende van een poorter.

Portersdochter, Porterserve.
Portersneringe, znw. vr. Nering die in de

steden alleen aan burgers en slechts bij uitzondering aan anderen is vergund.
Portersreeht . Hetz. als portrecht.
Portesse . Hetz . als porteresse.
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PORTESTILE.
Portestile znw. vr. Deurstijl.

Portgewicllte, znw. o. Stadsgewicht.
Portgr acht, znw. vr. Stadsgracht.

Portho eder, -hueder, znw. m. Bewaker der stads.
de burgerij.
Porthuus, toort , hues, huys, znw. o. i) Poort,
stadspoort; het huis of gebouw waar de poort (doorgang) in is ; verklw. 5orthuuskin, -ge(n), een der
vertrekken in het „poorthuis". 2) voorportaal, voorhuis. 3) misschien ook: stadhuis.
Portie, j5orcie, znw. vr. i) Deel, portie; een aan
iemand toegewezen deel van eene spijs; een portie
of maal eten voor één persoon. 2) aandeel, in eene
onderneming, in kosten.
Portlant, znw. o. Land dat aan of tot eene stad

poorten, uit

-

-

-

behoort.

Portloot, znw. o. Een door de stad voorgeschreven lood of merk bij de lakenweveri j.
Portmeester, Porter-, znw. m. Burgemeester (in
de mnl. bet.; zie borgermeester). —Port-

meesterschap.
Portmuus, znw. vr. Stadsmuis (tegenover „velt muis").
Portpandinge, znw. vr. Panding vanwege het
stadsbestuur.
Portraiture, P ortrat-, jouriraict-, znw. vr. Teekenwerk, schilderwerk; afbeelding door schilder- of
teekenkunst; welgelijkend beeld. — Portratner werker, figuurschilder.
Portreeht , -znw. o. i) Burgerrecht; ook ôorterrecht. 2) stadsrecht. 3) het gebied waar het recht
eener bepaalde stad geldt. 4) stedelijk tijnsrecht.
znw. vr. Rente verschuldigd door of
aan eene stad.
Portsehap. Hetz. als p o r t e r s c h a p.

Portrente ,

Portseg"el, znw. m. Stadszegel.
Portsi d e, znw. vr. Naar de stad gekeerde of aan
den kant der stad liggende zijde van straat of gracht;
ook met betrekking tot twee tegenover elkaar staande
partijen, de stad (tegenover het land, die lantszde).
Portsisers, jorchis -, jort-, -sesers, znw. mv. De
Pyrenaeën.
Portsluter, znw. m. Poortsluiter, portier.

Portster, znw. vr. Burgeres, poorteres.
Portteken . Hetz. als p ort 1 o o t.
Portuleine . Zie porceleine.

Portvaruwer, - verver, znw. m. Lid van een
verversgild (vgl. porterneringe).
Portwachter, znw. m. Portier; ook ftortwaerde,
-u€aerder (-waerre, -verder, -warder).

Portwech,

z nw. m. Een open gang, waardoor

een perceel gemeenschap heeft met den openbaren
w
i^ lich. znw. m. Pos, post, een vischje.
Pose, znw. vr. z) Rustpoos, tusschenpoos, pauze.
2) een poos, een - onbepaalde tijd van niet zeer langen tijd; een tijd gedurende welken de klok wordt
geluid, vooral: voor een doode. 3) een bepaalde tijd,
eene ure. 4) maal, keer, reis.
Pogen zw. ww. — I. Intr. Eene kleine rust ne men. — III. Trans. De klok luiden voor een overledene ; ook Poseren.
Positie, znw. vr. Verklaring in rechte, getuigenis.
Posoen. Zie p o e s o e n.
Post, znw. m. en vr. s) Post, stijl, van deur,
venster, schoorsteen. 2) plank; post over eene sloot
e. a. 3) steunlat, steunbalk.
Post, znw. m. Post eener rekening.
Postel, znw. m. Hetz. als apostel.
Postelne. Hetz. als a p o s t e m e.

Posternake. Hetz. als p a sten a k e.

Posterne, jast-, -eerne, znw. vr. Achterdeur,
- poort; gehei
me deur; verklw. Posternkj/n.

Postulaetgulden, znw. m. Naam van verschil-

lende gouden munten; ook josiulaetsche gulden (pos

-tula=ec).
Pot, znw. m. i) Pot; etenspot; verklw. Potkijn.
2) pot, als drinkvat, kan, kroes. 3) pot als maat voor
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vloeistoffen. 4) het eene of andere kleine vaatwerk.
5) pot voor vuur. 6) pot als voorwerp om geld in te
bewaren; eene gemeenschappelijke kas; te Utrecht,
fonds tot onderhoud der huiszittende armen. 7) een
open schuit.
Potage, Pott-, -aedse, -aye, znw. o. De eene of
andere in een pot toebereide eenvoudige spijs, zoowel : groente, als : meel- en melkspijzen, moes, brij.

Potbacker, znw. m. Pottebakker.
Potbroeder, -brueder. Een persoon belast met

het beheer van eene gemeenschappelijke kas.
Potdeosel, znw. o. Potdeksel; ook toideckel.
pote, ,hoot, znw. vr. Stek, lot, scheut of tak van
een boom die gepoot wordt; jonge boom ; abeel-,
aft el- ; verklw. 600tkiin.

Dote oot, znw. m. Poot, klauw.
Poten, paten (oostmnl.), zw. avw. tr. i) In den

grond steken, vastzetten, poten. z) enten.
Potence, -che, -te, znw. vr. Kruk, steun bij het
loopen; stomp, van een geknot lichaamsdeel.
otentier, znw. m. Hij die met een kruk loopt;
pelgrim van St. Anthonius.
Poterde, -aerde, znw. vr. Pottebakkers aarde,
potaarde, leem, klei.
Poteren . Hetz. als p o d e r e n.
. Hetz. als podersam.
Potestaat, znw. m. Machthebber, potestaat; ook:

Potersam

hoofd van eene gemeente. — Potestaetsehap .

Poteten . Hetz. als p ot age.
Potevijn . Zie p o i t e v ij n.

PO eter, znw. m. Pottebakker.

p ot gge.
Pot rst znw. m. en vr. Een in een P

braden lendenstuk; ook: hutspot.
Potheis0, znw. vr. Pothengsel.
PQthont, znw. m. Lievelingshond; verklw. tothondekyn (16de eeuw).
Pothuus, -huys, znw. o. Pothuis; verklw. ,iot-

huusken.
Pothuve, -huyve, =huufde, -kuyfde, znw. vr. Helm
of „huve", die op het hoofd sloot en zonder spits.

Potiaer, *^utsjaer, znw. m. Knecht bij de zout nering.
Potinge, znw. vr. Het poten van jonge boomen;

jonge aanplant; plantsoen.
otiser, znw. o. Treeft.
Potlepel . Hetz. als pollepel.

Potmaker, znw. m. Pottebakker.
Potmeester . Hetz. als pot broed e r.
Potoven, znw. m. Pottebakkersoven.

Potreinen, jboier-, pout., - innen, -treyen, zw.
ww. intr. Naam van een dobbelspel.
Potechnver, znw. in. Hij die eene „pot' (7)

boomt.

Potse, znw. Kuur, streek.
Potseel, -zeel, zuw. o. Het touw waaraan eene
pot hangt, ook: pothengsel.
Potshovet. Zie botshovet.
Potspise, znw. vr. i) Hetz. als potage. z) het

metaal waarvan een pot gegoten wordt.
Potstove, znw. vr. Badstoof; ook waarschijnlijk:
logement.
Potsuker, znw. Meel -, poedersuiker.
Pottaerde, Pottage . Zie p o t a e r d e; -age.
Pottecarijs, -is, znw. m. Apotheker, drogist.
Potteeasse, znw. vr. Hetz. als p o t h u u s.
ju tter, znw. m. Pottebakker.

Potter,
Potteri e, znw. vr. Pottebakkerij.
Ponder, Pour. Zie poeder, poer.

Pourpris. Zie p o r p r ij s.

Poursievant.

Zie p o r s e v ant.

Poutenier, poutier. Zie p a u t e n i e r, p u t i e r.
Pover , bnw. Arm.
Praechseh, Praesch, bnw. Praagsch ; Praeclzsche,

jbraessche finesse.
Praem, j rame, znw. m. (en vr.). Eene platte open
schuit. — Praemkerl8 knecht op een schuit.
; redeneering.
Praat, znw. m. Gesnap

Prayeel, ftraeyeel, firoyeel, jhrieel, znw. o. i) Gras-
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veld; boomgaard, bloementuin; lusthof, aangelegde
tuin. 2) liefelijk oord, paradijs; ook op een godde.
lijk wezen of een heilige toegepast.
Prayeelbloeme, froyeel., znw. m. Gekweekte
bloem.
Prayerie, znw. vr. Landouw, beemd; liefelijk
oord, mooie streek.
Practike, j5ratike, -i/c, znw. vr. Praktijk ; de
wijze om zaken, ook: rechtszaken, te behandelen;
list, kunstgreep ; ook j5racts'satie.

Practikeren, -eeren, zw. ww. — I. Intr. Eene
(rechts)zaak behandelen. — II. Trans. Bedingen.
Practiseren, -eeren, zw. ww. intr. (Rechts)zaken
(kunnen) behandelen, verstand van zaken hebben.
Praetiserer , - eerre; middelen en kunstgrepen be.
ramen of bedenken.
Pralen, zw. w,w. intr. Brallen, snoeven.
Pramen, zw. ww. tr. Prangen, benauwen; dwingen.
Prange, znw. Een stok met een klem aan de
punt, of ook: knuppel.
Prangen, zw. ww. — I. Trans. Knellen, persen,
drukken. — II. Intr. Worstelen, vechten, kijven
(oostmnl.).
Pranger, znw. m. Worstelaar (oostmnl.). —

Prangstede.
Prane ftrang, znw. m. Twist, oneenigheid.
Prasen, zw. ww. intr. Mompelen, morren, bab.
belen, snappen, leuteren. — Prasinge.
Prasine, znw. Smaragd.
Praten, zw. ww. intr. Babbelen; spreken.
Prater, znw. m. Weideopzichter, boschwachter.
Praterie, znw. vr. Het door den „prater" uit.
geoefende recht; het ambt zelf; de persoon of personen die het recht uitoefenen. —Praterschap,
-toren, het koren dat hij jaarlijks voor loon ontvangt.
Pratike. Zie p r a c t i k e.
Pratse, znw. vr. Dappere daad, heldendaad.
Pratten , zw. ww. intr. Pruilen, mokken.
Pravande. Zie p r o v a n d e.
Precieus, -tieus, -oos, bnw. Kostbaar; dierbaar;
van personen, voortreffelijk, edel; ook precieusich.
Predieade, Predecade, znw. vr. Prediking; gods.
dienstprediking; preek.
Predicaert, znw. m. Prediker; ook: ziener.
Predicant, znw. m. Prediker; ook: priester.
Predicare, : aer, znw. m. Prediker, godsdienst-

prediker; Dominicaan; ordebroeder, priester; ook:
waarzegger, ziener.
Predieatoor, znw. m. Predikheer.
Predicdach , znw. m. Heilige dag, waarop eene
bepaalde kerkdienst gehouden wordt.
Predike, -eke, znw. vr. Preek.
- icken, preken, zw. ww. tr. Prediken,
verkondigen, vooral: het woord Gods. — Predi-

Prediken,
kinge.
Prediestoel, znw. m. i) Preekstoel, kansel; ook:

eene verhooging van waar men iets af kondigt. 2)
vouwstoel.

Preeuwen, zw. ww. tr. Heimelijk stelen (16de e.).
Prefaeie, znw. vr. Inleiding, voorrede.
Preiignreren, zw. ww. tr. Voorbeduiden, doelen
op (Christus of Maria, in het O. T.).
Preit, znw. m. Weide, weiland.
Procarie, znw. vr. Brief waarbij aan iem tegen

jaarlij ksche betaling van eene bepaalde som het
levenslang vruchtgebruik van een aan de kerk be.
hoorend goed wordt toegekend; inkomsten uit geestelijke goederen die aan iem. tot wederopzeggens
toe (lat. .precario) worden toegekend.
Prekel, znw. m. Prikkel, eig. en overdr.
Prekelen, herkelen, zw. ww. tr. Prikken, eig.;
geeselen, tuchtigen; overdr., prikkelen, ten goede
en ten kwade; aanstoken, aansporen; boos maken.
— Prekelinge; ook: prikkel.
Prelate, Prelaet, herlaei, znw. m. i) Bekleeder
van een hoog kerkambt. 2) wereldlijk hoofd (zeldzaam). — Prelatie,
Prelature,

Prelatuurschap.

Prelaatschap,

PRESUMPTIE.

Prelaterse, znw. vr. Bestuurster van een stift.
Prence, Prenchier. Zie prince; p r i n c i e r.
Prenden, Prinden, zw. en st. ww. tr. z) Beet-

pakken, vastkrijgen; nemen, krijgen; opnemen, in
een kring en van den grond. 2) nemen, wegnemen,
rooven; berooven (enen Pr. van, zeldzaam).

Prender, znw. m. Roover.
Prente n j5rinte, znw. vr. i) Een werktuig, waar

iets in of op iets drukt, b.v. een boden-men
plaatje op laken. 2) een door indrukken, stempelen
enz. verkregen beeld ; beeldenaar; afbeelding; vorm,
gedaante ; gewrocht der drukkunst (z 6de eeuw).

Prenten, printen, j5reinten, zw. ww. —1. Trans.

i) Drukken, persen, knellen. 2) met een werktuig
een figuur in of op iets drukken ; ook in de lakenweverij ; gekrent sin in, een kenmerk van iets zijn.
3) drukken in iemands gemoed of op iemands hart.
4) . drukken als term der drukkunst. 5) een figuur
of voorstelling op iets aanbrengen; afbeelden door
schilderen, teekenen, borduren, ook van portretten ;
schrijven, Lucas frent van den riken man. 6) in
een vorm drukken of gieten ; vervaardigen ; schep.
pen, vormen, ook met God als ondw. 7) versieren,
optooien ; naechden gebrent met costelheden. 8) graveeren. — II. Intr. Ineengedrukt worden, inkrimpen.
Prenter, printer, znw. m. i) Beambte die waar
aanbrengt op laken. 2) (boek)drukker. 3)-merkn

figuurschilder, teekenaar.
Prenterie, znw. vr. i) Het aanbrengen van een
waarmerk op laken. 2) het aanbrengen van figuren
of schilderwerk op perkament of papier. 3) de aan
een gebouw aangebrachte figuren of lofwerk.
Prentinge, znw. vr. Afbeelding; beeld, ook:

spiegelbeeld.

Prentiser,, znw. o. IJzer om een waarmerk of
stempel op iets aan te brengen.
Prentsnider, znw, m. Plaatsnijder, graveur, of
ook: houtsnijder.
znw. vr. Toebereiding; ook: toebe.
reid geneesmiddel, praeparaat.
Preparatijf, znw. m. Voorloopig geneesmiddel.
znw. vr. Verjaringsrecht.
s rece, znw. vr. Prijs.

Preparatie,

Proscriptie,
Prese f
Present, lrosent, firisent, fter sent, znw. o. i)
Geschenk, gift, vereering; P. bringer; te Presente.

gave, ook: van den geest, gave of geschenk van
God.
Present, bnw. i) Aanwezig. 2) tegenwoordig;
in ft -e, in persoon.
Presentatie, znw. vr. i) Recht van voordracht.
2) voorstelling, vertooning. 3) plechtige ontvangst
of begroeting (met aanbieding van geschenken).
Presenten, zw. ww. tr. i) Enen P., beschenken,
begiftigen. 2) zet P., iets ten geschenke geven of
2)

aanbieden.

Presenteren

, ftro-, zw. ww. tr. i) Ter hand
stellen, overhandigen; overleveren; in iemands tegen woordigheid brengen. 2) aanbieden; enen ene bede ft.,
een bede tot iemand richten. 3) voorstellen, presenteeren, iemand aan een ander. 5) beschenken,
iem.; ten geschenke geven, iets. — Presenteringe.
znw. vr. i) Tegenwoordigheid. 2)
presentiegeld.
Presentiemeester, znw. m. In een klooster, hij
die belast was met de zorg der dagelijksche uitdeelingen aan hen die bij bepaalde kerkdiensten diensten verrichtten; vr. ftresentiemeesterse.
Presenteanne, znw. vr. Eene kan die als geschenk moet dienen; zoo ook -kerse (kaars),
Presentmeester, znw. m. Ambtenaar belast met
het koopen der geschenken (en het beheeren van
het fonds daarvoor), die door eene stad herhaaldelijk aan vorsten enz gegeven werden.
President, znw. m. Hoofd, bestuurder.
Pressoor, -ure. Hetz. als p e r s o o r.
znw. m. Leening, vooral: ran geld.
Presumptie, znw. vr. i) Vermoeden, gissing. 2)
laatdunkendheid, eigenwaan. — Presumptuous.

Presentie,

-Wijn.

Prest,
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PRETER.

Preter, preterie . Zie p r a t e r, -i e.
Prees jhreeus, Prues, proys, bnw. i) Edelaardig,

braaf, trouw; kuisch, ingetogen, zedig ; trouw jegens
(met een dat.). 2) moedig, stout, dapper. 3) fier;
trotsch. 4) dartel, levenslustig. — Prenselike,

preusheit, ook: ridderdaad, heldenfeit.

Prenve . Zie proeve en proven de.
Prevande, ende Zie provende.
Prevoost . Hetz. als provoost.
-

.

*Priamel, znw. Naam van eene bepaalde soort
van kleine spreukgedichten.
Pride .Prië, br, znw. vr. i) Prooi, aas; krijgsbuit. 2) (een tot bederf overgaand) dood dier, kreng;
ook gebruikt van een verachtelijk mensch.
Priden, zw. ww. intr. Buit maken.
Prië, znw. vr. Vechtlust, strijdlust.
Prieel . Zie prayee1.

Priemdrager, -dreger, znw. m. Moordenaar,
struikroover.
Prieme, j5riena, znw. m. Priem ; ook : pin ; verklw.
friemkijn ; schrij fstift ; haarnaald; moordpriem, stilet;
weefspoel.
Priemen, zw. ww. tr. Met een puntig voorwerp
doorsteken of vaststeken.

Priën, zw. ww. intr. Belust zijn op, streven naar;

j5. om, begeeren.
Priester, p reester, znw. m. Priester, gewijd geesteliike; vr. f raesterinne. — Priesterhuus, - schap,
1' c, bnw.

Priestrage, znw. vr. Priesterhuis.
Prieuse, znw. vr. Priores.

Prigen, zw. ww. intr. i) Zich beijveren, zijn best

doen; de hoogte in willen, ook met omme en te
(zich zetten tot, zijne kracht besteden aan). 2) zich
schrap zetten of verzetten tegen, ook met wapenen
en in een wedstrijd (ook met jegen).

Prijch, znw. m. i) Ijver, lust, vuur, begeerte;

strijdlust; met (groten) Prige, met verbittering; te
j5rige, hetz. 2) gevecht; ook: een verbitterde strijd,
op leven en dood; p. houden jegen, zich met geweld
verzetten tegen 4) krijgsroem; roem. 4) wedstrijd; te
Prige, om strijd, om het hardst.

Prijehspel , znw. o. Een verwoed gevecht.

Prjm . Hetz. als prime en

priem.

Prij s, fries, znw. m. i) Prijs, waarde; bepaling

van eene waarde, taxatie; betaling, geldelijke uit keering of vergoeding. 2) van pr is e: a) uitstekend;
aanzienlijk, voornaam, voortreffelijk. b) als bijw.,
deugdelijk, bij uitstek of uitnemendheid. 3) eer,
roem, gevierde naam; eerzucht. 4) lof, loftuitingen;
lofspraak, lofrede. 5) roem door krijgsdaden, de eer
der overwinning, de eerste rang of voorrang; .
dragen den palm der overwinning wegdragen.
Prjsbier, znw. m. Taxateur van het bier.
Prjj swert, bnw. Lofwaardig.
Prikel, znw. m. Prikkel, scherpe ijzeren punt
aan een wapen; geprikelt. — Prikelen.
Prikel . Hetz. als per i k e 1.
Priken, zw. ww. intr. i) Juichen; toejuichen. 2)
pralen, pronken, ophef maken; ook: pronken, van
den pauw.
Priker, znw. m. Snarenspeler; hij die iemands
groote daden bezingt met begeleiding van een muziekwerktuig; vr. j5rikerse.

Prikinge, znw . vr. Overwinningsfeest(i6de eeuw).

Pricke, j5ric, znw. vr. en m. Prik, lamprei. —

Prickenspit.

Pricke, Eric, znw. m. Naam van eene kleine
munt; verklw. ftrickskijn, prikje.

Prickel , Prickelen , Prickelinge.

Primaat znw. m. Opperkerkvorst.

Prime, jrieme, Prim, priem, znw. vr. i) De tijd
van zes uur i s morgens, de eerste ure van den kerkelij ken en burgerlijken dag; de kerkdienst op dat
uur; het deel van den kerkelijken dag dat met
„prime" begint; enen die p. lezen, iem. de les lezen.
2) de eerste dag van een raaansomloop, waarop de
maan aan den hemel zichtbaar is.

Primegelt, priemn-, znw. o. Belooning van of

extratje voor een schipper; premie.
Primelnaect, bnw . Spiernaakt.
Primen, j5riemen, zw. ww. intr. z) Schemeren.
2) op den eersten dag aan den hemel zichtbaar zijn,
gezegd van de maan.
Primetijt, j5 rienz -, znw. vr. (en m.) De tijd van
„prime", de vroege morgen.
Prince, j4renee, £rinche, znw. m. i) Vorst, gekroond hoofd; ook van Christus. 2) hoofd, (geestelijk) opperhoofd; krijgsoverste. — Prineelije, -lijc-

heit, -like; Princerse, -esse, -ester.
Princier, f renchier, znw. m. i) Groot heer, rijks
gekroond hoofd, vorst.

-grote.2)

Principael, -chi25ael, -ceftael, bnw., znw. en

bijw. — 1. Bnw. i) Voornaam, aanzienlijk; opperste;
belangrijk, voornaamste, van zaken ;,trincihall brief;
ook ^rinci^aelljc. — II Znw. a) m. i) Hoofd, opperhoofd. 2) aanzienlijkste. 3) hoofdaanlegger, - persoon,
-schuldige. 4) hoofdpersoon in eene zaak uit een
rechtelijk oogpunt; lastgever, principaal. b) o. z)
Een voornaam deel, het belangrijkste deel, vooral
in den superl.; de eigenlijke zaak in quaestie, de
hoofdzaak. 2) kapitaal, hoofdsom. — III. Bijw. Voor
hoofdzakelijk, met name ; ook .Princitael--namelijk,

like, -alike.

Prineipaelbrief znw. m. De oorspronkelijke
brief, de hoofdbrief waardoor een andere gestoken
is, die daarin iets wijzigt.
Principaet, znw. o. Naam van een deel van
,

Zuid-Italië.

Principaetschap, znw. vr. en o. De eerste rang.
Printen . Zie prenten.
Prior, -oor, znw. m. Prior, kloostervoogd. —

Prioraet, Prioresse, -inns, -sche; Priorschap,
Priorinschap.
Prioreit , znw. o. Een klooster aan welks hoofd

een prior of priores staat.
Prise, Erne, znw. vr. Het maken van buit, roof;
ook: de buit.
Priselijc, bnw. i) Pass. Lofwaardig, te prijzen;
eerwaardig; loffelijk, prijzenswaard, van zaken. Pri-selticheit, -like. 2) act., prijzend, lofsprekend.
FriseII driesen, Jre(i)sen, zw. en st. ww. tr. i4

Schatten, ^taxeeren. 2) schatten, waard achten, als
niet - ambtelijke handeling; met een comp., hooger,
lager stellen dan; met boven, stellen boven. 3) prij zen, roemen, loven; gelukkig prijzen;; gehriset, van
waarde. 4) aanprijzen, aanbevelen; goedkeuren. —

Priser, Prisinge.

Prisie, znw. vr. Schatting, taxatie, vooral om te

weten of daarmede eene schuld of belasting kan

worden betaald.

Prisoen, ^ risuyn, znw. m. en o. Gevangenschap;

gevangenis .

— Prisoenmeester.
Prisonier, znw. m. Gekerkerde; ook: krijgsge-

vangene; vr. f risoniere.
Privaat, bnw . en znw. — I. Bnw. Bijzonder, parti.
culier, eigen. — II. Znw. m. en o. Bestekamer; riool;
ook f riveye, j5roveye. — Privaetmaker, -veger.
Priveyegat, znw. o. Riool.
Priveren, - eeren, zw. ww. tr. Berooven.
Privilegie, rev-, -lege, znw. o. Keur, een toegekelid bijzonder recht; voorrecht; de daarvan opgemaakte akte.

Privilegeren,

-

eeren, zw.

ww. tr. i) Aan iem.

een bijzonder recht toekennen; iem. bevoorrechten.
2) den voorrang aan iets verleenen.

Probatie, -cie, znw. vr. i) Bewijs. 2) proeftijd,
Probe, znw. vr. Proef.
Proberen, eeren, zw. ww. tr. i) Bewijzen. 2)

novitiaat.

-

beproeven, onderzoeken. —

Proberinge .

Procederen, -eeren, zw. ww. intr. Den weg

van rechte opgaan of zoeken.

Proces, znw. m. ij Voortgang, beloop eener zaak;
het aaneengeschakelde verhaal van iets. 2) in rechte,
geding, proces.
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Processie, znw. vr. Processie ; p. dragen, p.
houden met kruisen, vanen enz., die men plechtig
omdraagt; ook gezegd van andere dan kerkelijke
omgangen. — Proeessiegewise.
Proehiaen enz. Zie parochiaen.
Prodnetiegelt, znw. o. Geld voor het voorbrengen of oproepen van getuigen.
Pro e aer, j5rouf-, znw. o. Proeftijd van een jaar.
Proefmeester, f roef-, - meisier, znw. m. De
ambtenaar door de gilden aangesteld tot het examineeren van hen, die als lid willen worden opgenomen.
Proefsel, fruef-, znw. o. Proefneming, proef.
Proel, znw. m. of o. Mooie woorden, woordenpraal.
Proescase, j5roiskese (oostmnl.), znw. m. Dikke
melk, roomkaasje.
Proesten . Zie pruusten.
Proeve, prove, f reeve, f reeve, vnw. vr. ; droef,
vr. en m. i) Bewijs; voorbeeld als bewijs; bewijsgrond ; twistgesprek, dispuut ; maatstaf; bewijs in
rechte. 2) bewijsstuk, proefstuk, proef, voorals als
middel om in een gild te worden opgenomen. 3)
onderzoek, proef, beoordeeling, oordeel in en buiten
rechte ; toetsing; enen ier p. doen, iem. aan een
onderzoek onderwerpen. 4) eerste staal of maaksel
van iets. 5) proef, voorproef van spijs en drank. 6)
proefneming; proeftijd der kloosterlingen.
. Proeveljjc, bnw. Bewijsbaar; blijkbaar, duidelij^k.
k. — Proevelike.
Proeve]jaer, frond-, znw. o. Proefjaar.
Proeven, ftroven, prueven, Prouven, zw. ww. --1. Trans. i) Bewijzen, aantoonen; duidelijk maken.
2) door overweging, ook: door voorbeelden, tot het
inzicht van iets komen; inzien, als bewezen of zeker
beschouwen, van iets overtuigd zijn; verstaan, begrijpen; iets uit iets anders afleiden. 3) beproeven,
een onderzoek instellen met betrekking tot iem. of
iets; eene zaak keuren, probeeren; zich wagen aan;
ene aventure j., eene gevaarlijke onderneming beproeven ; door onderzoek, proefneming, navraag, te
weten komen; examineeren; op de proef stellen;
ge,broevet, beproefd; beproeven, verzoeken. 4) probeeren. 5) ondervinden, ervaren; in praktijk of beoefening brengen; iem. leeren kennen. 6) proeven,
keuren, eene zaak. — II. Intr. i) De proef nemen
(met omme). 2) een onderzoek instellen (met ok en
omme). 3) moeite doen, zich toeleggen (met omme).
— III. Wederk. i) Zich betoonen, zich gedragen.
2) zijne krachten aan iets beproeven; met met, een
tweekamp aangaan met, zijne krachten met iem.
meten; ook intr. (roeven en het (roeven.
Proevenesse, Groef- , 4ruef- , Prof-, -misse. z)
Bewijs. 2) onderzoek. 3) beproeving, het op de proef
stellen van iem.; ook: beproefdheid, van het gemoed.
• Proever, . znw. m. i) Keurmeester; examinator.
2) hij die spijs en drank keurt aan de hoven, voor,

,

proever.

-

PROPONEREN.

PROCESSIE.

Proevinge, znw. vr. i) Het bewijzen, bewijs
ring. 2) gezette overweging. 3) onderzoek. 4)-voe
het nemen van eene proef of probeeren van iets,
proef. 5) beproeving, van den mensch door God. 6)
verzoeking, verlokking ten kwade.
Profes, znw. m. en vr. Hij of zij die eene kloostergelofte heeft afgelegd, geprofest is.
Profes, znw. o. Aflegging eener kloostergelofte;
ook irofessae.

Professiën zes. ww. tr. Iem. na den proeftijd

zijne gelofte lat
en doen en in een klooster opnemen;
deeles. Professj/t, als znw.
Professoor, znw. vr. Leeraar.
Profete . Hetz. als prophete.
Proffen, zes. ww. tr. Proppen, persen, stoppen;
in den grond stoppen, een wijnstok.
Pro$er. Zie porfier.
Profijt, trof-, Prouf., znw. o. Voordeel, nut.

— Prof telijc, -heit, -like.

Profilen, ftroeffalen, zes. ww. intr. Eene lijst of
boord van eene bepaalde stof op iets zetten.

Profiten, zw. ww. intr. Voordeel doen, baten.

Profiteren , -eeren, zw. ww. intr. r) Hetz. als
p r o f i t e n. 2) voordeel trekken, met iets verdienen.

Pro$tieh, bnw . Voordeelig.
Prohemium, znw. o. Inleiding, voorafspraak.
Proy, proyeel. Zie prooye, prayed.

Proys. Zie p r e u s.
Proclameren, - Beren, zw. ww. tr. In het openbaar bekend maken, vooral: den naam van iem.,
tegen wien men iets heeft in te brengen ; beschul.
digen, aanklagen.
Proeuracie, znw. vr. Lastbrief.
Procuratoor, -cratoor, znw. m. Hij die aan het
hoofd staat van Bene inrichting of huishouding; administrateur, bewindvoerder, hij die eens anders belangen behartigt; ook : Procurerer, -reerre; vr. jbrocuraterse, -toorster. — Procuratoorsehap .
Proenreren, -eeren, zw. ww. — I. Intr. Zijne
zorg aan iets besteden. — II. Trans. i) Verschaffen, bezorgen. 2) iets door inspanning gedaan krijgen.
Prollen, zw. ww. intr. Brommen, grommen.
Prolo e. znw. m. en o. Voorrede, voorafspraak.
Promissioen, znw. vr.; dat lant van h., het
beloofde land.
Promotie, -cie, znw. vr. i) Vorderingen in een
vak van wetenschap of kunst. 2) opklimming in rang,
het vooruitkomen in zijne loopbaan.
Promoveren, -eeren, zw. ww. tr. Bevorderen,
ook : in rang; vooruitbrengen, iets.
Prompt, bnw. Gereed, vaardig, vlug. — Promp telike ; ook: contant (bij betalen ").
Pronde , znw. vr. Buit.
Prondel, -ele, znw. m. Rommel, zoo; ook prondelinge.
Pronden, zw. ww. tr. Buit maken, zich ver,

werven.

Prone, bnw. Stuursch, hoog in zijn wapen.
Prone, znw. m. Misnoegd gelaat, boos gezicht.
Pronken, zw. ww. — I. Intr. Pruilen, knorrig
zijn; een ernstig gezicht zetten; betrokken zijn, van
de lucht. 2) vertooning maken, pralen, pronken;
zich oppronken of optooien. — II. Trans. Tooien,
versieren.

Pronosticatie, znw. vr. Voorspelling.

Prooye, f rove, Troy, znw. vr. i) Prooi, buit, aas
van een dier; ook: buit van een mensch. 2) troep,
bende.

Prooyen, froyen, zw. ww. intr. Op prooi of buit

ui tgaan.
Proost,

Proper,

Proostinne. Zie p r o v e s t.

bnw., bij w., vnw. en znw. — l Bnw. i)
Eigen. 2) eigenaardig, bijzonder; voor een bepaald
doel geschikt, toepasselijk. 3) bijzonder, keurig, fijn,
uitnemend. — II. Bijes. i) Eigenlijk, meer bepaald,
in het bijzonder, ook in den superl. 2) op eene
eigenaardige, ook: keurige, nette wijze. — III.
Voornw. Zelf; also ghi 15. moghet verstaen; 4. selve,
in eigen persoon. — IV. Znw. Eigendom; geld.
Properheit, znw. vr. Eigenaardigheid.
Properlije, , bnw. i) Eigenaardig, bijzonder. 2)
juist, nauwkeurig. — Pro pterltjeheit .
Properlike, bijw. t) n eigen persoon, zelf. 2)
eigenlijk, in het bijzonder, speciaal. 3) eigenaardig.
4) onomwonden, zonder te verbloemen ;.p. met haren
name die dine noemen. 5) nauwkeurig, juist, precies. 6) zooals iets wezen moet; keurig, schoon,
netjes.
Properteit, znw. vr. i) Eigenaardigheid. 2) eigendom, geld.
Prophetie, frofecie, znw. vr. Prophete, vr.
f ropheterse, -iesse, -tisse, - tinne, Propheteljje,
,

Propheteren; ook Propheten; Prophetiseren.

Propijs, bnw. Gunstig, geschikt (lode eeuw). —

Propijs, bijw.

Pro p ine f ro yn, znw. vr. Geschenk, drinkgeld;
ting (z6de eeuw).
vrijwilligebelas
roponeren, -eeren, zw. ww. tr. Voorstellen.

-- Proponeringe.

Pi'opoost, ,poos, -dost, znw. o. Doel, streven,
voornemen; behandeling van een onderwerp, uit
ten j5-e, ter zake dienende.
-enztig;
-

Proportie, znw. vr. Evenredigheid.
Propositie, znw. vr. Voorstel.
Prflppe, ;fro, znw. vr. Prop, stop; een voor

dat in den loop van een werptuig sluit en-werp
daaruit geschoten wordt.
Proppen, zw. ww. tr. Proppen, volstoppen; hem

vol

P., met eten.

Propriëteit, znw. vr. i) Eigenschap. 2) eigen-

dom.

Proprjs . Zie porprijs.
Prose, znw. vr. Proza; iets dat in proza is op-

gesteld; doorloopende tekst; (16de eeuw) zinspreuk,
devies.

Proselike, bijw. In proza.

Prosser znw. Gagel; zie p o r s e.
Protelen, zw. ww. intr. Pruttelen.

Proten, zw. ww. intr. Babbelen, kallen.
Protestacie, znw. vr. Uitdrukkelijke verklaring.
Protesteren.
Protocol, - collo, znw. o. Cedel, akte.
Provaetse. Zie provetse.
Provance•; - oeren . Zie provande, -eren.

Provancien. Zie provanden.
Provande, ftrav-, Prev-, j5riv-, -ende; ook:

f rovance, -vanche, Per-, j5our., -ehie, znw. vr. Pro.
viand, levensmiddelen, mondkost.

Provanden zw. ww. tr. Proviandeeren; ook
wederk.; ook j5rovanciën, frovanderen.

Prove . Zie proeve en provende.
Proveye . Zie bij p r i v a e t.
Proven, znw. en ww. Zie p r o v e n d e en
p roeven.
Provenaer, provenoenaer, provendaer. Zie
proven denaer.
Provenche. Zie provande.
Provende r (revende, jrovonde, f ravande, f ra -

vende (oostmnl.); Provene, groven, (rove, znw. vr.

i) Het recht op eene dagelijksche uitkeering van
eene bepaalde hoeveelheid spijs en drank; rantsoen,
portie eten en drinken; ook: het recht op de renten
voortvloeiende uit een kapitaal of een goed, vastge.
zet op eene geestelijke stichting, prebende. 2) inkomsten van eene geestelijke stichting, een klooster;
een vast goed uit welks opbrengst eene .,,provende"
wordt bekostigd; eene plaats in een geestelijk gesticht, waaraan eene „provende" is verbonden; geestelijk ambt of gave; geestelijke stichting; altaar aan
welks bediening eene „provende" verbonden is.
Provendegever, znw. m. Hij die eene „provende" of prebende sticht.
Provendehere, znw. m. Hij die eene „provende"
geniet.
Provenden, zw. ww. tr. Met eene „provende"
voorzien, ze aan iem. toekennen; deelw. gef rovéni,

gepróvent.

Provendenaer, provender, Provendaer, froven
dier; ook. jbrovenaer, znw. m. Provenier, hij die in
-

het bezit is eener „provende" of prebende, hij die
geniet van uitdeelingen of voordeelen, voortspruitende
uit een geestelijk goed; hij die in een geestelijk gesticht, waaraan „proven" verbonden zijn, een „proveniershuis", is opgenomen; vr. Provenerse.
Provenhuus, Proeven -, -huys, znw. o. Prove niershuis, eene stichting, waaraan „provenden" verbonden zijn, een liefdadigheidsgesticht, waarin men
voor eene bepaalde som huisvesting en verzorging
kan koopen. — Provenie, het recht om er in te
worden opgenomen.
Proventpriester, znw. m. Een priester die eene
„provende" geniet.
Prover. Hetz. als p r o v e n d e n a e r.
Proverbie, -verbe, znw. o. Spreekwoord; spreuk.

Proveren, -eeren, zw. ww. tr. Bewijzen.
Provesehe , f roofsche, j5roossche, znw. vr. Het

gebied van een „provest", proostdij.
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PUMEGARNATE.

PROPOOST.

Provost ,profest, frovoost,j5roofst, j5rofst, proost;
(oostmnl.) Iravest, Praest, znw. m. — A. Als naam
van een geestelijk ambt. i) Proost, hoofd van het
kathedraal kapittel. 2) kloostervoogd, plaatselijk over
ste van den tweeden rang, belast met de handhaving der kloostertucht, en bijwijlen den abt in diens
afwezigheid vervangende ; vr. frovestinne, in een
nonnenklooster. — B. Naam van een wereldlijk
ambt. i) O pziener, hoofd, voornaamste ; aanvoerder.
2) een rechterlijk ambtenaar, ongeveer hetz. als
„ambtman" of ,,baljuw".

Pr09est^oet , znw. o. Proostdijland.
Provest1e, provost-, Prevost-, frovfstie, jSroosiie,
proos(i)die ; (oostmnl.) Travestie, f raestie, znw. vr. t)

De waardigheid van proost. 2) het paleis of huis
van den proost. 3) de rechtsmacht en het gebied
van den proost; de kapittelgoederen waarover de
proost het beheer had.

Provetse f rovaeise, j4roveetse, f rouétse, f ruëche,

znw. vr. Dapperheid, ridderlijk gedrag; dappere daad, heldendaad; zedelijk groote of edele
iervaeise,

daden.

Proviancie . Zie provande.

Provineiaelsch , znw. o. Het Provenráalsch.
Provincie, -chic, znw. vr. Gewest, streek.

Proviserer, -eerre, znw. m. Spijsmeester.

Provisie, znw. vr. i) Provisie, voorraad; mond.

voorraad.

2) als rechtsterm, voorziening.

Provisoor, znw. m. Groot- vicaris, vicaris-gene-

raal.
Provoost, -ie. Zie provest, -ie.
Prae$jje, - nesse. Zie proevelij c, proe-

venesse.

Prues, -heit. Zie p reus, -heit.
Pralen, zw. ww. intr. Pruilen, humeur toonen.

Prume, f ruyme, Pruum, znw. vr. Pruim. —
Prumelaer, -larjjn, -eren, van pruimeboomen.

Pramerboom, frme-, fruum-.
Prumegarnate. Zie p u me - .

hout;

Prumeren, -eiren, -uren; j5urmeren, -uren, zw.
ww. tr. Met puimsteen glad maken.

Prunde, prunden . Zie p ronde, p r o n d e n.
Praasschen, fruschen, zw. ww. intr. Snuiven,

snoeven, snorken. — Pruusschaert.
Pransten, fruysien, zw. ww intr. i) Niezen. 2)
uitspatten, ergens uit spuiten. — Pruustinge,

Prnnstcrant.

PB", bsallem, znw. m. Lofzang. — Psalmiste,

Psalmmaker . Zie ook sal m.
Psalmodie . Zie s a l m o d i e.

Psalter j selier, znw. o. Het boek der psalmen.
Psalterie, Psalter, znw. vr. en o. Eene soort
van cither.
Pablieaen, 5uj5tli-, znw. m. Tollenaar, iem.
wiens omgang men mijdt.
,

Pudse, Poeder . Zie p u t s e, poeder.
Paent, Puerper . Zie p o e n t, purper.
Pu! , tusschenw. van geringschatting. Bah I

Pu$e, znw. Naam van een broodje, bol.
Puffen, zw. ww. intr. Puffen, blazen.
Paggen, znw. o. Bigje.
Puy c, Puyr, Payt. Zie p u u c, enz.
Pukes, buken, zw. ww. intr. Met loog reinigen
of wasschen.
Palen, Puylen, bullen, zw. ww. intr. Puilen, uit
-puilen.
Palle, jul, znw. vr. Pul, kruik, vaas.
Pulment, j5oel-,joie-, j5ule-, znw. o. Brij, moes, pap.
Pulpit s putPul j5ulvit, ook julmter, znw. o.
(Kerk)lessenaar, preekstoel.
Pals, Pulsen . Zie pols, polsen.

Pulver jolver, znw. o. i) Stof, asch; te j5ulvere
(bernen e., a.). 2) poeder; specerij. — Pulverbusse,
-maker, Pulveren, Pulveriseren, tot

poeder

of fijn stampen.

Pameel, znw. Knop aan een stok.

Puma g" arnate, f rune-, -gernate, znw. m. Granaatappel.
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Punieie , znw. vr. Straf. — Punieren, - eren.
Punt. Zie pont en poent.
Pupille, p upil, znw. vr. Oogappel.
Puren, jtueren, zw. ww. tr. i) Zuiveren. 2) rei nigen, louteren. — Pureren .

Puren, tueren, zw. ww. tr. Wroeten in (het
kwaad van een ander) ; zich verdiepen in (iets) ; zich
toeleggen op (iets).
Purgatie, znw. vr. i) Zuivering; maandstonden.
2) het zich zuiveren van eene verdenking, b. v. door
een eed.

Purgatorie, znw. vr. en o. Vagevuur.
Purge, jbuurge, znw. vr. Zuivering; hem ter ft.
stellen, zijne zaak aan een rechtelijke uitspraak onder werpen.

Purgeren, ftuerg-, zw. ww. — I. Trans. i) Zuiveren, louteren; deelw. gefturgeert, gezuiverd; fijn,
uitgelezen. 2) genezen. 3) reinigen. 4) verzoenen, uit
schuld. — II. Wederk. en Intr. t1 Zich-wischen,
zuiveren, zich reinigen; ook: zich zuiveren van eene
schuld, zich reinigen vanschuld. — Purgerer, - eerre,
hij die reinigt; Christus die een p. der sonden was.
Purificatie, znw. vr. Reinmaking, reiniging.
Purper, fturftur, znw. m. Purper, als verfstof;
eene met purper geverfde stof, staatsiegewaad, koningsmantel. — Purperachtieh, purper"n, pur-

persch • purpercleet, - laken, -mantel; -werker ,, bewerker van purperen stoffen.
Purperbloedieh, bnw. Purperrood; ook fturftergrau, -root, -sanguijn, -vaer.
Purpervaruwe, -verve; -varuwer, -varzewer.
Purre, purren enz. Zie p o r r e enz.
Purse, znw. vr. Hetz. als b o r s e. Beurs.

Purseme, -ier. Zie p e r s e m e enz.
Pusoen, -uyn. Zie poesoen.
Put jut, diet, znw. m.; putte, pitte, m. en vr. i)
w. ftuttekijn ; der vonten ft., het water in
Put; verkl
de doopvont, van den doop. 2) kuil, groeve, poel;
der hellen ft., die helsehe ft.; kuil zonder water;
verklw. hutiekijn, putkijn ; graf kuil; P. ende galge,
halsrecht, het recht van toepassing van doodstraffen
(b.v. levend begraven en ophangen); ob den jbut, op
straffe van levend begraven te worden. 3) greppel,
goot; ft. ende tael (ftale), aanwijzing der grenzen
van iemands eigendom; P. ende doel. 4) put, holte,
kuiltje; gaatje, ook in het menschelijk lichaam;
verklw. putiekijn, puiken. 5) diepte; ook: afgrond;
ob den ft. setten, op den rand van den afgrond
brengen. 6) hol; onderaardsche gevangenis.

Putakers, bnw. Hetz. als p a k e r s.
Pute, znw. vr. Hoer, lichtekooi; ook als scheld-

woord. — Putenkint, -sone.

Putertiere, P euter-, poeter-, bnw. i) Verdorven,

boos, snood, gemeen; kwaadaardig; ook: liederlijk,
wulpsch. 2) onhandelbaar, onmenschelijk, hardvochtig, wreed. 3) lastig, barsch, norsch. 4) leelijk, terug stootend. 5) van zaken, fel, erg, gevaarlijk, van temftaeie, stralen (pijlen), jsgane. Putertierheit,

-tierich, -heit i -Berl c, -heit.
Patgereetschap -hake - katten, -cups watertobbe, -line, - stengel
s
water, -windel, hetz.
putrat.

als

Putter, peuiier, ftoytier, znw. m. i) Hoer-

eerder, wellustige; boel, pol. 2) hoerewaard; hij
die leeft van de ontucht van anderen, hij die
vrouwen tot ontucht brengt. 3) nachtbraker, straatschender, vagebond. — Putierachtich, -heit;

1"c^ -like.
Putiererse, znw. vr. Hoerewaardin.
Patierinne , znw. vr. Lichtekooi; echtbreekster;
ook: ftutierstrigge (vla.).
Putierschap, Poytier-, znw. o. i) Het houden

van een huis van ontucht, het leven van de ontucht van anderen.

Putiersch, bnw. Onkuisch; tot wellust prikke-

lend.

Potoor, ftittoor,

znw. m. Roerdomp.

Putrat, znw. o. Putrad, wiel aan de putgalg.

Putse, ~udse, znw. Scheepsemmer, lederen emmer.
Putseel, znw. o. Het touw aan den putemmer.

Patten Pitten, Petten, zw. ww. — I. Trans. i)
pen. Putting e. 2) in een put doen,
Putten, schep
visch (om te bewaren). — 1I. Intr. Kuilen of greppels
graven; P. ende palen, ftuttehalelz, Ritte -, grenzen
trekken, afbakenen.
Putter , znw. Hij die water put; vr. ftutstrigge,

Pit- (vla.).

Putter . Hetz. als potter.
Puuc , f uyc, znw. o. De (eene) beste soort van

laken

of wol; puuclaken, - volle.

Puucgoet, bnw. Opperbest.
Puur, ft uer, bnw. i) Zuiver, louter, onvermengd.
2) zuiver, rein, onbesmet. 3) zuiver, niets meer ot
niets anders zijnde dan, louter; een ft. mensche, leke.

— Puurheit, puurlij c, -like.

bijw. Geheel en al, in alle opzichten.
Puurmentelike, bijw. i) Op eene duidelijke

Puur,

wijze, zoo dat alle twijfel onmogelijk is; geheel en
al. 2) louter, enkel, alleen.
Puuschet, puusket, bnw. ; ftuuschede boter, boter

van biest.
Puust, ftuyst, pust, -e, znw. m. en vr. i) Uitwas,
bult, bobbel. 2) puist, zweer; verklw. puustkijn;
ook van zedelijk kwaad. — Puustich, -heit.

Puterle, fteuterie, znw. vr. Hoererij, het najagen

Puusten, ftuysten, zw. ww. intr. Blazen. — Puuster (blaasbalg).
,punt, P uyt, znw. m. Kikvorsch.

uabbe . Zie q u a p p e.
uabbelen , zw. ww. intr. Trillen, heen en

• Quadertiere, - tieren, bnw. Slecht, boos, verdor
ven; wreed, hardvochtig, kwaadaardig, ook van eene
ziekte . — Quadertierenheit, -tierlike.

Pate, ^bnw. Verdorven; ook: wulpsch.

.

van oneerbare vermaken.

weer gaan (van vetkwabben aan het dierlijk lichaam).
nadader . Zie q u a e t d a d e r.
nadele, znw. vr. Pukkel, puist.
IIaden, zw . ww. — I. Intr. Slecht worden, in
waarde verminderen; erger worden (met het als
ondw.); achteruitgaan, naar het lichaam en den geest.
— H. Trans. Slecht maken.
Quaderhande, -ands, bnw. Slecht, boosaardig;
kwaadwillig, slecht gezind; ook: kwaadaardig, van
eene ziekte.
Quaderse, znw. vr. Slecht wijf, snood vrouw
-mensch.

-

Quadie, znw. vr. en m. i) Slechtheid, ondeugd,
boosheid. 2) als verzamelw., geboefte, gespuis, bandieten ; de boozen, slechten. 3) deugniet, schelm,
nietswaardige; misdadiger, booswicht; boosdoenster;
mv. quadiën — quadie, 2).

uadragene, znw. vr. Veertigtal.

Quadrant, znw. i) Vierde deel. 2) uurwerk.

uadrivie, -druvie , znw. o. Een deel (vier) van
de zeven vrije kunsten (of wetenschappen).
^

Quaeebert, queer-, queke-, quec-, quic-, -brei,

znw. o. Een bord voor een spel, eene
van triktrakbord; plaats waar men op het

-bort, -bart,

soort

QUAERTE.
„kwaakbord" spelen kan ; ook quaecschole. — QIIaec-

bortspel, QIIaecspel.
naerte e. a. Zie qua rte.

qwaei, bnw. — A. Van levende wezens.
I) Slecht, kwaad, boos ; misdadig; kwaadaardig, van
dieren; karakterloos, nietswaardig. 2) slecht in zijne

soort, waaraan iets ontbreekt; een q. gebuer ; een
quade herde. 3) slecht voor iem., zijn nadeel bewerkende ; q. jeghen hem seleen. 4) in een slechten
toestand, ellendig, rampzalig. 5) gering, onaanzienlijk, den quaetsten knecht. 6) leelijk. — B. Van zaken. i) Slecht, kwaad, verkeerd. 2) slecht in zijne
soort, kwaad ; q. cruut, onkruid ; ene quade not, een
slechte, oneetbare noot; quade herberge, eene herberg met een slechten naam. 3) gering, waardeloos,
slecht. 4) ongelukkig, rampspoedig; quade aventure ;
quaden dach, een quaet jeer moet gi hebben ; ter
quader 10 ; quader dooi sterven, op eene ellendige
manier om het leven komen. 5) nadeelig, slecht,
schadelijk. 6) moeilijk, lastig, bezwaarlijk. 7) boos,
,kwaad, toornig. 8) onaangenaam; ic en seit u niet
ob dat, dat u wezen sonde quaet. — C. Als znw. a)
vnl. en vr., die quade, de slechte, booze ; ook snoodaard ; ook van den duivel. b) onz., dat quade, het
zedelijk kwade; hetgeen voor iem. slecht is; slechte
gevolgen van iets; enes quaelste, het grootste kwaad
voor iemand; ten quaetsten trecken, tien, zoo slecht
of ongunstig mogelijk uitleggen; ten quaetsten ver gaen, zoo slecht mogelijk afloopen (voor iemand).
QAaet,znw. o. i) Zedelijk kwaad; eene daad die
verkeerd is
i of waaruit nadeelen of slechte gevolgen
kunnen voortspruiten. 2) kwaad als bejegening; met
quaden lonen (vergelden); nadeel, lichamelijk letsel;
te quade, ten nadeele (van iemand). 3) kwaad als
feit, onheil, ramp; ongemak; wederwaardigheden.
4) erg, kwaad vermoeden; enes wille doen sonder
enich q. 5) iets dat niet goed is, niet deugt; no
Boet no quaet enen geven, niets.
QIIaet, quade, bijw. i) Op eene zedelijk slechte
wijze, verkeerd. 2) kwaad, slecht, als uitdr. van een
toestand; ic crjcht so langer so quader. 3) kwaad,
slecht, als bejegening; nu wildi quade jeghen mi
streken ; si daden mi quader, behandelden mij slechter.
QIIaet, znw. m. (en o.). Booswicht, kwaaddoener,
ellendeling; misdadiger; van eene vrouw; van den
duivel.
Quaet, znw. o. Vuilnis, vuil, drek; vegelquaet,
opgeveegd vuil; diuve(n)quaet, duivendrek; verklw.
quadekijn, vuiltje.
Quaetdachtich, bnw. Ergdenkend; ook quaetgedachtich.
Quaetdader, qua., - doder, znw. m. Boosdoener;
ook quaeldoener.

QIIaetdadich, qua-, -dedich, bnw. Snood, mis
-daig.
naetdadinge, znw. vr. Snoodheid; euveldaad.
aetg emoet, bnw. Boosaardig, snood.

U aetheit, -bede, znw. vr. i) Subjectief, zedelijk
u
kwaad; slechtheid, verdorvenheid; laagheid, karakterloosheid. 2) obj., kwaad dat men anderen aan
kwaad als feit, kwaad dat men doet; mis-doet.3)
ondeugd, eene zonde. 5) nadeelig of-da.4)en
schadelijk gevolg. 6) slechte toestand; die q. des
vadems. 7) kwaadheid, toom, spijt (zeldzaam).
^

naethertich, bnw. Kwaadaardig.
ijuactlistich, bnw. Arglistig . — Quetlistichheit.
QIIaetlustieh, -los/ic/i, bnw. Verkeerde lusten

hebbende; ook: wellustig.

Quaetmoedieh, bnw. i) Hetz. alg q u a e t gem o e t. 2) neerslachtig.

IIaetsohalc, znw. m. Booswicht.

IIaetseggen, zw. ww. intr. Vervloekingen uiten
(tegen, met op).

naetspreker, znw. m. Lasteraar.
uaetwillende, znw. mv. Kwaadwilligen; ook

quaetwiller.

QIIaet willich, quaetwillicheit.
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Quagel, znw. Stremsel.

IIahier, quayer, -ier, znw. o. Opschrijfboek;
geschrevenboek, handschrift; gebedenboek; verklw.
quayerkijn.
Quac, znw. m. Geluid veroorzaakt door een val,
kwak, smak.
Quakelbert . Hetz. als q u a e c b e r t.
Aakelbrugge, znw. vr. Smal en hoog trap.
bruggetje, kwakel.
QIIaken, queken, zw. ww. intr. Naam van een
met dobbelsteenen gespeeld spel, zie q u a e c b o r t.

— Quaker, queker.

QIIacke, znw. m. Nachtreiger, nachtraaf; ook

quacreiger.

IIackel , znw. m. Kwakkel, kwartel.

Aackelen, zw. ww. intr. i) Schudden, trillen,
popelen (16de eeuw). 2) beuzelen, kletsen.— QIIac-

kelaer, quackelinge.

Quacken, quaken, zw. ww. intr. Kwaken, kwakken, kwekken.
naesalven, zw. ww. intr. Lapzalven, met huismiddeltjes opknappen. — Quacsalver.
nalachtieh, quael-, bnw. Sukkelend.
Aale, quael, znw. vr. i) Subjectief, een treurige
toestand ; ellende, leed, lijden ; minnepij n ; lichaamslijden; pijn, ongemak, eene onaangename lichamelijke
aandoening; een zedelijk gebrek, kwaal; vrecheit is
ene sware q.; epidemische ziekte, plaag. 2) obj.,
leed of kwellingen die men een ander aandoet.
Qualebedde, znw. vr. Langdurig ziekbed, bedlegerigheid.

Qnalen, zw. ww. — I. Intr. Lijden, hartzeer of
lichamelijk lijden hebben; doen q., mishandelen of
smadelijk bejegenen; als znw., lijden, leed, smart.
— II. Onpers. ,ni qualet, ik lijd.
QIIalj] e 2 qualic, bnw. Krenkend, hoonend, of:
ongepast ; qualike of confuuslike woorde sjbreken oft

dat gerecht.

Qualij Cheit, bnw. Ongesteldheid, onwelheid ; ook
(16de eeuw).
Qualij cvaert, znw. vr. Tegenspoed, achteruit -

gzial cte

gang; ongeluk, ondergang, verderf; ook qualjczva-

ren, ook gebruikt van een treurigen lichamelijken

en zedelijken toestand.
quellike, quelike, bijw. i)
Qualike,
rdelijk; q. sayt, q. mayt, wie op eene
Slecht, verke
verkeerde wijze zaait, zal met eene gebrekkige uit komst (zie 5) maaien. 2) op eene zedelijk slechte,
laaghartige wijze; - dat sere ende q. es gelogen. 3) op
eene onrechtmatige wijze; die scat es q. gewonnen.
4) in een slechten staat of toestand, in een treurigen,

ziekelijken lichaams- of geestestoestand; q. om sin
herte, misselijk; er niet best aan toe. 5) slecht, niet zoo.
als men hoopt of wenscht, ongelukkig; q. varen, bederven; q. comen, sin, ergens gekomen zijn tot zijn
ongeluk (tegenover wel comen sin). 6) slecht, naar,
leelijk; q. rieken; q. si/ten, niet passen, slecht staan.
7) kwalijk, niet licht, moeilijk; ondogede die vele
liede q. laten ; q. nemen, moeilijk kunnen verdragen,
onder iets lijden; nauwelijks, ternauwernood, niet
dan met moeite; q. geliken, allesbehalve aanstaan.

8) op eene smadelijke, hoonende, kwetsende wijze,
slecht, leelijk, q. spreken op enen; enen q. handelen.
Qualinge, znw. vr. (Lichaams)lijden ; zedelijk

gebrek.

IIaliteit,

-let,

znw. vr. Hoedanigheid.

Qualm, znw. m. i) Dikke damp, verstikkende of

benauwende rook. 2) kwelling, verdrukking.
1Qualm, znw. m. Opwelling uit den grond, opborreling. — Qaalmen.
Qualster, znw. m. Dik slijm, rochel, fluim. —

Qnalsteren.

QIIang quans^s, quamsijs, quansuus, quansuys,
quantses; quins(e)quans, bijw. i) Voor de leus, in
schijn, kwansuis, kwanswijs, quasi, zoogenaamd, om
den schijn te redden; van elken goeden saken, die
si gherne quans (quansw ijs) souden doen, hindert
hem enich valsch occusoen (uitvlucht) ; ook: wel te

QUANT.

QUELEN.

verstaan, nota bene (met en zonder ironie) ; neem
eens voor een oogenblik aan, stel het geval. 2) met
als verbonden, als of hij zeggen wilde, als dacht hij
bij zich zelf (hetz. als recht als, fra. comme si) ; die
coninc onfinc dat stro (het zinnebeeld van den
schat) ende dancte Reinaerde so, alle quanss^s: due
maect mi here!
Quant, znw. m. Gezel, kameraad.
aantelaer, znw. m. Knoeier, bedrieger; vr.
quanteliggge (vla.). — Quantelen.
uantitelt, -jet, znw. vr. Hoeveelheid.
IIap pe• znw. Naam van verschillende visschen.

o. a. belast met het toezicht over de elkander af-
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Puitaal? elft ? of ook: kwab, kwal.

QAaranteine, znw. vr. Wapenstilstand (eig. van
veertig dagen).
netdel. Zie querdel.
nareel, cat-eel, cored, znw. m. Tichelsteen, ge
steen. — quareelmaker, - tegel, -oven,-baken
-steen uareelijn, -en, bnw.
Quareel, znw. m. en o. Pijl met een korte dikke
cht die uit balisten, katapulten enz.
vierkante scha
werd geschoten. — Qnareelhout, - iser, -schacht,
-vlieke (de gevederde schacht er van).
naren.. Zie querne.
nartane -aine, -clue, znw. vr. Derdendaagsche koorts. - Quartaencoude .
Quarte, quaerte, znw. vr.; quart, quaert, m.
Vierendeel; vierde deel van eene zekere maat, vooral
van vloeistoffen (twee pinten, elder. drie pinten), doch
ook van meel.
Quarte, quaerte, znw. vr. Kaart; ook: speel-

kaart.
Quarteel, carted, znw. o. Naam van eene maat
voor natte en droge waren.
QIIarteleren, -eeren, zw. ww. tr. Vierendeelen;
een terechtgestelde; in (vier) stukken snijden; doorhouwen; als heraldische term, gequarteleert, door
eene staande en eene liggende lijn in vier kwartieren verdeeld.

Quarters quaerten, zw. ww. intr. Kaartspelen;
e
quark
ook: quart.len,
Aartenler. Hetz. als q u a r t i e r.
marteroen, quaert-, quartroen, znw. m. Een
vierde deel van eene bepaalde hoeveelheid, eene
maat of gewicht; verklw. quartroenkijn, een vaatje
of tonnetje, 1 14 ton.
Qaarteviesge e,

znw. vr. Eene fiesch van een

„quarte" inhoud.
Qu rtier, znw. o. z) Het vierde deel van iets;
a) van eene tijdruimte, kwartaal; een vierdedeel van
den omloopstijd der maan. b) van eene lengtemaat,
vierendeel, verrel, '(s el. c) van eene inhoudsmaat,
last. d) van eene geldswaarde, het vierde deel van
verschillende munten, van een gulden, een nobel enz.
e) van het dierlijk, ook: menschelijk lichaam, vooral
van den romp van een terechtgestelde. Qaartieren
(_ quarteleren). f) in de wapenkunde: een kwartier; een der vier vakken van een gequarteleerd
wapenschild; bep. de rechter bovenhoek, het eerste
kwartier van een schild. g) in de geslachtkunde,
kwartier van eene stamtafel, of: kwartierstaat, ter
aanwijzing van de afstamming van vaders- en
moederszijde, vooral ten bewijze dat iemands kwartieren adelijk zijn. 2) eene bepaalde maat, landmaat, gewicht, vochtmaat; een stuk van de eene
of andere stof. 3) een deel van het geheel, doch
niet juist een vierde deel, van de afdeelingen
waarin de versiering van een schild verdeeld is;
gedeelt was die schilt in drien quartieren ; stuk,
brok; een gedeelte van een gebied, district; afdeeling eener stad, wijk, kwartier; hoek, eindpunt eener
ruimte; dat cloof die erde ende onidede in vier
quartiere (hoeken, punten). verblijfplaats, woonstede (16de eeuw).
-

QIIartiermeester, quarter-, - meister, znw. m.

i) Ambtenaar belast met het toezicht over eene bepaalde streek, schout over een district. 2) op een
zeeschip, benaming van een onder- of dekofficier,

wisselende wachten.

Aas, znw. m. Kwak, smak.
IIasennette, znw. o. Vliegen- of muggennet.
naspel . Hetz. als q u i s p e 1.
IIasseren, -eeren, zw. ww. tr. Te niet doen,

eene schuldvordering.
Quast, znw. m. I) Tak met bladeren; pluim. 2)
sprengkwast, kwispel. 3) kwast of knoest in een boom.

— Qnaatich.
te

9Üat, quad, znw. m. Kwak, klodder; te quatte,
loor, weg (C).
uater, znw. De vier op den dobbelsteen.

q

aaterne,

-eerne, -aerne,

znw. vr.; quatern, o.

Een viertal vellen perkament of papier, die in elkaar
zijn gevouwen en tot een boekje vereenigd; opschrijf-, aante^keningboek; verklw. quaternekijn.
Quaternelle, znw. vr. Uitstel van betaling aan
een schuldenaar gegeven voor vier jaren, ook : de
akte daarvan.
Quatertemper, znw. m. mv. De vier bepaalde
tijden in het jaar, en wel ééne week in ieder kerkelijk vierendeeljaars, waarop door de kerk vasten was
voorgeschreven. — Quatertemperdaoh, -weke.
Quattel, -ele, znw. vr. Kwakkel, kwartel.
Quedden, zw- ww. tr. Aanspreken, groeten, het
woord tot iem. richten; iron. gebruikt van een vijandelijken aanval.
Quede, quedene, q%eden, znw. vr. Kwee. — Que -

deappel, -boom, -Brunt (mOes), -vleesch, inge-

maakte kweeën.
QAedelen, zw. ww. intr. Kweelen, kwinkeleeren,
snappen, kakelen; kwetteren. — QIIedelinge .

Queeobert, -sohole. Zie q u a e c b e r t enz.
Q ueelsocht. Zie quelsocht.

Queesten. Zie q ít e s ten.
QAeillote. Zie c u 1 i o t e.
Qneiken, queinken . Zie queken, quinken..
Queke, znw. vr. Steek, stoot; eig. het drillen der
lans.

Queke, quecken, queken, znw. vr. Kweek, tarwegras, kruipende tarwe.
Q ueke, quekelbart . Zie qua e c b e r t.

IIekelhovet, -hooft, znw. o. Iemand met een
zwak hoofd, domoor.
QAeken, queecken, queiken, zw. ww. — I. Trans.
i) Met kracht schudden, slingeren, drillen; ook:
heen en weer laten gaan, het hoofd; den siert q.,
kwispelstaarten. 2) naam van een dobbelspel, hetz.
als qua k e n. — II. Intr. i) Met kracht of geweld
geslingerd, geschud of gedrild worden. 2) bengelen,
bungelen; q. ander galgen (16de eeuw).
Queken, queecken, zw. ww. — I. Trans . i) In
het leven houden, onderhouden; houden, een dier,
tot nut of genoegen; voeden, voedsel geven aan
(eene ondeugd). z) koesteren, zorg aan iem. of iets
besteden. 3) opvroolijken. — II. Intr. Vroolijk of
opgewekt zijn. — Quekinge .
Aekenoot. Zie quickenoot.
weker. Zie bij quaken.
IIel, znw. Kwelling, leed, verdriet.
IIelachtich . Hetz. als qua l a c h t i c h.
weldam, znw. m. Kweldam.
znw. vr. i) Ellende, lijden; kwaal, lichaamsp ijniging,
g,, gri evende behandeling
lijden.
g; PJ
ging
^ n. 2z) kwelli n g^
foltering.
Quelen, st. ww. — I. Intr. i) In een treurigen
toestand verkeeren door ziekte en gebrek; lijden,
aan het ziekbed gekluisterd zijn, sukkelen; wegteren, verkwijnen; ook: door de min gekweld worden; met eene bep., naar iets smachten. 2) in eene
treurige stemming zijn, droef te moede of neer slachtig zijn; als znw., droefheid, hartzeer, ziele lijden. 3) zich aan eene zonde schuldig maken, zede lijk ziek zijn. — II. Trans. Kwellen, plagen; mis
pijnigen; gebrek of honger doen lijden;-handel,
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QUELEN.

QUILLIOTE.

doen smachten of kwijnen (met ,,minne" als ondw.) ;
bedroeven.
Quelen, zw. ww. intr. Hetz. als q u e d e 1 e n.
QIIelike, quelke. Zie q u a 1 i k e.
Quelinge, znw. vr. Ziekte, kwaal; ziekelijkheid.
quellage, -agree, znw. vr. z) Kwellingen, onaangenaamheden die men iem. aandoet. 2) kwaal,
lichaamsgebrek.
Quelle, znw. vr. i) Hetz. als que 11 a g e, i).
2) lijden, pijn, de pijnen der hel. 3) zelfkastijding;
inspanning, moeite.
Quellen, zw. ww. — I. Trans. i) Pijnigen, folteren; mishandelen; als znw., martelingen. 2) iem.
last of moeite aandoen, iem. bedroeven ; iem. niet
met rust laten ; verontrusten ; in beweging of beroering brengen, water. — 11. Wederk. x) Zich zelf
kwellen of pijnigen. 2) zich ontberingen opleggen.
3) zich inspannen; als znw., inspanning. 4) zich afpijnen, tobben of zich kwellen over iets. — III.
Intr. Vgl. q u e 1 e n. i) Lijden aan eene ziekte,
sukkelen; kwijnen, uitteren; pijn lijden; minnepijn
hebben. 2) lijden naar den geest, leed gevoelen, in
droefheid zijn. 3) zich aan eene zonde schuldig
maken, zedelijk ziek zijn. 4) zich afsloven of aftob ben; zich opmaken, zich begeven (met eene bep. van
richting of doel) ; vgl. pin e n.
QIIellen, st. of zw. ww. intr. Opborrelen, opwel
uit den grond ; zich uitzetten. — Quellinge-len, .
IIellen, zw• ww. tr. Wellen, even laten koken.
nellen, znw• m. i) Beul. 2) hij die iem. kwelt
of verdriet aandoet.
QIIell u c, bnw. Lastig, het iem. lastig makende;
onhandelbaar (16de eeuw).
Quellinge, znw. vr. i) Pijniging; kwelling, het
doen van overlast aan iemand; droefheid, kommer;
kwelling des geestes of van het gemoed; pijn; min.
nepijn. 2) lijden, ziekte, kwaal; schuldgevoel; de
zonde.
IIelloot. Zie culiote.
IIelln quellem, znw. in. Vgl. q u a 1 m. Bron wel, bron; losse grond, kwelmgrond (vla.); water in
den bodem; hoogte van het water, waterpas.
Qttelni88e, .quellenesse, znw. vr. i) Pijniging,
foltering; kwelling. 2) lijden, kwaal.
Aelsoeht, queel-, znw. vr. Ziekte, kwaal.
endel, znw. vr. Wilde thijm.
'LCIIC, queen, znw. vr. i) Eene vrouw op leefU
tij d; een vrouw van ervaring en levenswijsheid:
ook: eene vrouw die met de (op)leiding van een
jong meisje wordt belast; oud wijf, wijf; %tabel,

QIIesten, queesten, zw. ww. — I. Intr. Avonturen najagen. — II. Trans. Onderzoeken ; ook : na-

I

-

die yule q.; die quade q. diepe vere rac ; sprw. noot
doet oude q-n draven. 2) onvruchtbare koe.
Quenicum, quenecom, znw. o. Comisch latijn.

Oudewijvenpraat, zotteklap, nietsbeteekenende volkswijsheid (medische term).
gpiakeren . Zie quinkeren.
nero bnw. Dwars. Zie q u eren.
Querdel, quardel, znw. m. Een smalle strook
leer, hielleder, hakleer; knubbel, knoest, uitwas, ook:
klier; oneffenheid, bobbel (?- in geweven laken).
Querdelinge, znw. vr. Afgesneden lap leer, leeren lap.
Quenelle, -ele, -elie, znw. vr. Klacht, beklag.
Queren, zw. ww. — I. Trans. i) Verleiden of:
tegenwerken, van het goede afhouden. 2) van zich
(verwijderd) houden. — II. Intr. Zich onthouden of
afhouden van (met van).
IIerie, znw. vr. Teef; ook guerre (?).
nerve, queerne, quaerne, queern, queren, quaren,
znw. vr. Handmolen.

QIIerneteen, queern-, queren-, quaren-, -stein,
znw. m. De kleine molensteen.
Quest, znw. m. Winst.
Queste, queeste, znw. vr. Nasporing, opsporing;

een tocht tot opsporing van den eenen of anderen
op avontuur uitgetogen ridder of van de eene of

andere kostbaarheid, bovenal:

van het graal.

sporen. — Questinge.

Resteren -eeren, zw. ww. intr. Geld bijeenbrengen, (liefde)giften inzamelen. — Questerer, : eerre, hij
die geld ophaalt of inzamelt; vr. questerrge (via.).
QAegtie, znw. vr. Vraag, moeilijke vraag, vraag
-stuk;verchil(pn).
Veteren. zw. ww. intr. Snappen ; beuzelpraat
aan. — IIeterine• ook : geknoei(?).
e8 ^znw. m. en ^o.) K
Kwetsi
i
n g,
g verwo n di ng
g;
het bezeeren van een lichaamsdeel. z) ongemak,
lijden. ziekte, kwaal. 3) het toebrengen van nadeel
of schade. 4) onaangename of ongelukkige toestand;
ook: eene vreeselijke gebeurtenis (16de eeuw).
Quetael jc, bnw . — A. Act. Kwetsend, van een
wapen ; schadelijk, nadeelig ; wreed, hardvochtig.
--B. Pass. Kwetsbaar; breekbaar, teer. — Quet-

uitsl

selike.

Aetselioheit, znw. vr. Nadeelige invloed.

IIetsen, quetschen, zw. ww. — I. Trans. i)
Kwetsen, (ver)wonden; pijnigen, martelen; pijnigen,
kwellen. 2) stuk maken, bederven, verbrijzelen, ver
kwaad doen aan (iem. of-pletrn.3)bad,
iets); beschadigen; de kracht ontnemen aan, verzwakken (eene akte); grieven, leed of verdriet doen
aan iem., iem. terneerslaan ; ook : iem. benadeelen
in zedelijken zin. — II. Wederk. Zich -kwetsen of
bezeeren. — III. Intr. i) Eene wond of kwetsuur
krijgen. 2) breken, stukgaan. 3) schade Iijden, beschadigd worden.
Qnetsene, -ice, znw. vr. Kwetsuur, verwonding.
Quetsenisse, znw. vr. Vermindering der kracht
eener oorkonde.
QIIetsinge, quessiuge, znw. vr. i) Kwetsing, verwonding; lichamelijk letsel, kneuzing; pijniging. 2)
wond, kwetsuur, ook: eene wond toegebracht aan
iemands gemoed. 3) nadeel of kwaad, iem. aangedaan; krenking, schennis; van eene zaak, bescha-

diging.

QIIetsure, znw. vr. Hetz. als q u e t s i n g e, 2);
ook: kwaad aan het gemoed gedaan door de zonde.
Queue (fust, wijnvat). Zie c u w e.
IIijl, znw. o. Kwijl, zeever, slijm.
IIjjtbaer, bnw. Afkoopbaar, losbaar, van ren -

ten. — QIIjjtrente.
Qnjgtbrief, znw. m. r) Quitantie. 2)

een brief
waarin over vrijlating van een gevangene of veroordeelde wordt gehandeld.
Qu tschelden, -inga. Zie q u it e, q uit es c heldin ge.

Quic, quec, bnw. Levendig, vlug.
Q uic, bijw. Snel, spoedig, q. ende rasch.

Quic,quec, znw. o. (en m.). i) Een levend dier;
een stk vee, groot en klein; een jong dier, het
jong van een stuk vee; een last- of trekdier. 2) vee;
zoowel groot als klein, als verzamelwoord; slachtvee.
Quic, quec, bijw.; al q. gaen, op en neer gaan,
in gestadige beweging zijn.

IIicbeeste, znw. vr.; mv., vee, hoornvee.
uicborn, znw. m. Springbron, fontein.

IIieke, quecke, znw. vr. Vleezige deden van het
dierlijk lichaam, wit vleesch.
Rieke quic, znw. m. Gezel, kwant (16de eeuw).
Quicken quecken, zw. ww. — I. Trans. i) Schudden, slingeren, drillen. 2) op en neer doen gaan,
(den staart) kwispelen. — II. Intr. Wenken, pinken
met het oog.
•Quicken, quecken, zw. ww. — I. Trans. i) verlevendigen, opvroolijken. 2) verkwikken, verfrisschen.
— II. Intr. (Op)wellen uit den grond, van water.
Qnickenoot , queclee-, queke-, kueke-, quekenhoot,
ook quicgenoot, znw. o. Vee; een stuk vee.
)

Quicgant, znw. o. en m. Drijfzand.
Qaicsilver, quecselver, znw. o. Kwikzilver, kwik.
uilen, zw ww. intr. Kwijlen, zeeveren.

II1lliote. Zie culiote.

3'

QUINANCIE.

RABAT.

Qninaneie . Zie s q u i n a n c i e.
Quine, znw. vr. Ziekte, toestand van kwijning.
— Quinen (zeldzaam).
Qninken, quenken, queincken, zw. ww. intr. i)
Zich snel bewegen, op en neer gaan; flikkeren,
schitteren. 2) kwinkeleeren.

verstoken van (eene gewenschte zaak). 3) q. bidden,
verzoeken om van iets vrijgesteld te worden; q.
dedingen, d.sg n, vrij pleiten ; q. doen, vrij maken;
hem q. doen ere dinc, zich van iets afmaken; q.
gaen, vrij gaan, loskomen ; ontkomen aan eene
straf; q. geven, vrijlaten ; q. halen, vrij krijgen ; q.
hebben, vrijgesteld worden van de gevolgen van
iets ; q. houden, vrij houden (ook met van) ; q. laten;
q. maken ; ook : berooven ; ontvreemden ; hem q. m.
van, zich ontdoen van ; q. schelden, vrij verklaren,
een schuldige of gevangene, zich voldaan verklaren
ten opzichte van eene (geldelijke) verplichting; iem.
vrijstellen of ontheffen van de gevolgen van een
vergrijp; ontslaan, laten loopen, iem.; kwijtschelden,
iets; afstand doen van iets; (een recht) opgeven of
laten varen ; een gelach q. schelden, een feest sluiten,
aan iets een einde maken (met God als ondw. en
gezegd van het aardsche leven); q. seggen, vrij verklaren ; quite sijn, werden ; q. wisen, vrijspreken.
IIitelij o, bnw. Hetz. als q u ij t b a e r.
Alten, qutten, zw. ww. — I. Trans. r) Vrij
maken, -spreken, -laten, -stellen, bevrijden, verlossen. 2) lossen, inlossen, af koopen ; sine trouwe, sin
gelóf q., zijn eerewoord inlossen, door eene belofte
te vervullen; ere q., eervolle daden verrichten. 3)
iem. vrijwaren voor de schadelijke gevolgen van
iets; enen schadeloos q. 4) iem. iets kwijtschelden;
ontheffeti, ook: van eene geldelijke verplichting, iem.
vrijhouden; iem. iets niet toerekenen, eene schuld.
5) betalen; sine scout q.; ook: den tol betalen aan
de natuur. 6) vergoeden, schadeloosstellen, iets goedmaken. 7) een plicht, volbrengen. — U. Wederk.
i) Zich verlossen of bevrijden. 2) zich kwijten (van
iets); hem q. in enen, zich jegens iem. kwijten van
zijn plicht; zijn plicht doen; zich inspannen; zich
ontheffen van eene geldelijke verplichting, betalen
hetgeen men schuldig is; wel gequijt, zich uitstekend gedragende, voortreffelijk.
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Quinkeeren, quenkieren, zw. ww. intr. Eene

bepaalde wijze

van zingen, op en neer gaan met

de stem.

nincslach, znw. m. Zet, stekelige opmerking.
ningnagene, znw. vr. Een vijftigtal kralen aan
,

een rozenkrans; ook v jftich.
Quinquenelle, znw. vr. Uitstel van vijf jaar,
toegestaan aan een schuldenaar.
Quinsiquans, quinsquans. Zie q u a n s.
Quintaenge, quinteine, znw. vr. Eene draaibare
figuur waarop jonge ridders zich in het tornooien
oefenden en waaromheen carousel werd gereden.
te l quint, znw. vr. Quint, in de muziek.
Quinterne, -eerne, znw. vr. Gitaar. -- agin-

ternenslager, quinternier.
Quinterne, znw. vr. Tien bijeengevoegde of
samengebonden boekbladen of vijf dubbelbladen.
Quintessense, quinta essentia, znw. vr. Een term

der vroegere chemie ter uitdrukking van de verborgen kracht der dingen, die naast de vier elementen als „vijfde kracht" werd aangenomen.
Quintjjn, quent jn, znw. Naam van een vijfde,
ook : vierde, deel van eene maat.
Quispel, quesbel, znw. m. i) Sprengkwast; verklw.
quzsjbelk j n, kwastje. 2) tak met loof; ook: pluim. 3)
kwast, kwispel, als sieraad.
Quiet . znw. m. of vr. In te quiste. Te 'q. gaen,
te niet, te gronde, te loor, verloren gaan; ook te q.
varen, werden; te q. maken, doen verloren gaan,
te loor doen gaan; ie q. laten (gaen), te loor laten
gaan, verkwisten.
Quistegoet, znw. m. i) Verkwisting, verspilling,
het doorbrengen van vermogen of geld. 2) verkwister, doorbrenger; verklw. quistgoedekijn, -ken.
Quisten, zw. ww. — I. Trans. Spillen, verspillen, te loor doen gaan; ook: verkwisten, onnut uitgeven (geld). -- II. Intr. Te loor gaan; verloren, te niet
gaan. — Quieter, qulstich, spilziek. Quistinge.
'ie^ znw. vr. KwiJtingsbrief ^• ook: kwiJ tQAltan
schelding eener straf of vergeving eener schuld. —

Qnitantiebrief.

Quite quijt, quit, bnw. — A., Attributief (zeldzaam). i) Rustig, gerust, vreedzaam. 2) in rechte,
vrij van straf of boete; een q. man. 3) vrij, onbezwaard, onbelast; quite Zant. 4) vrij, zonder dat men
iets behoeft te betalen; q. gelach (vrije vertering,
16de eeuw). — II. Praedicatief. — I. Van zaken.
i) Vereffend. 2) niet meer bestaande, weg; dat nemmer ne Si quite (voorgoed zal blijven bestaan) onse
vrientschajb. 3) nietig, van onwaarde. 4) vrij, zonder
voorbehoud; q. ende vn; ic geve u op herte ende sin
q. e. v. — II. Van levende wezens. i) Vrij, vrij van
straf of boete; vrij, niet belemmerd; uit eene gevangenis ontslagen, van eene (geldelijke) verplichting
bevrijd. 2) van iemand ontslagen, van iemand af
(met van of een gen.); vrij van eene beschuldiging
of vordering; van iets ontslagen of vrij; beroofd of

Ra, raa, ree, re, znw. m. en vr. i) Staak, stang;
ook: waarmede land gemeten wordt; ra ende roede,
symbolische uitdrukking voor: het meten van land,
het trekken der grenzen van landeigendom,; rooilijn.
z) ra op een schip.
Rabant , rebant, rubant, znw. m. Touw waar-

mede de riem aan de roeipen wordt verbonden.

Quitenisse, znw. vr. i) Kwijtschelding, vrijstel ling. 2) kwijting, het voldoen aan eene verplichting,
het vervullen eener belofte.
Quiter, znw m. i) Hij die eene rente lost of
aflost. 2) hij die zich van eene schuld, ook: van
eene geldelijke verplichting, kwijt.
:

Quiteren, -eeren, zw. ww. tr. Aan iem. quitantie geven; iem. kwijtschelden, of vrijstellen van eene

straf. — Quiteringe.

niteschelden . Zie bij quite.

nitesehelder, znw. m. Hij die iem. iets kwijt
ook: iem. eene schuld vergeeft.

-scheldt,

Qniteseheldinge, . quit-, -schellinge, znw. vr.

i) Kwijtschelding, vrijstelling van eene (geldelijke)
verplichting; vergiffenis. 2) quitantie. 3) het afstand
doen van een recht, een' goed e. a.
Quitinge, znw. vr. i) Vrijmaking, lossing, van
eene rente, ook: van een in pand gegeven goed.
2) kwijtingsbrief, quitantie. 3) betaling, voldoening.
4) kwijtschelding eener straf.
Qnohier (cohier). Zie qua hier.
Quote, znw. vr. Aandeel in een hoofdelijken om

Qnoteboec, znw. o. Landboek, erfregister, ka

Rabarber, rebarber, - barbe, znw. Rhabarber.

-slag,quote.
-daster.

Rabat, rebat, robat, rab(b)ot, znw. o. i) Rumoer,
opschudding, kabaal; sijn r. houden, uitspatten; 2)
twist, ruzie. 3) twistzoener, rustverstoorder. 4) vermindering, afslag. 5) kaatsbaan. 6) sponning. 7) sluitboom, slagboom af: bout, pin. 8). sluisje. 9) smalle
geplooide strook boven een gordijn, schoorsteenval.

RAET.

RABBELEN,

Rabbelen, zw. ww. intr. Rammelen, raffelen,

snateren, brabbelen.

— Rabbeline.

Rabooy, raboy, znw. o. De drükte en het ge-

woel

der wereld.

Rachine, recht. Zie racin e, recht.
Rachter, rafter, rechter, znw. m. Paal, balk,

ligger,

spar.

Racme, rasine, reisine, znw. vr. Wortel van eene

plant;

eetbare

wortel, geneeskrachtige wortel of

kruid.

Radadich. Zie raetdadich.
Radebraken, raed-, raet-, ray-, ra -, zw ww.

tr. Radbraken, verbrijzelen
rad. — Radebrakinge.

of uiteenrukken op het

Radehele, -heile, radéle, znw. Smeerwortel,

wondkruid.

Radeles. Zie ra etse1.
.Radelij e, bnw. Meesleepend, overtuigend.

Radeloos, bnw. Zonder „raad" of middelen.
wagenmaker.

]Laden, raiden, st. (en zw.) ww. — I. Intr. i)
Raad nemen over iets, - op iets peinzen of zinnen;
r. ane, aanslagen smeden tegen, het gemunt hebben
op. 2) eene meening aangaande iets hebben; gis singen maken, voorspellingen doen. 3) raad geven,
met raad bijstaan; vóór iets zijn, iets aanraden. —
II. Trans. i) Beramen, overleggen; met geraden
rade, met voorbedachten rade. 2) iem. iets aanraden;
raden, voorstellen; enen iet r., iem. iets bevelen of
gelasten; iet r., vóór iets zijn; bij iem. op iets aan dringen; aanhitsen, opstoken. 3) iem. iets inblazen,
in het oor blazen; tot iets aanzetten of aandrijven;
iem. iets ingeven, in het gemoed geven. 4) aangaande iem. eene juiste gissing maken, raden; raetten die di slaet (tot Christus). 5) berokkenen, veroorzaken. 6) enen van backten r„ iem. belagen,
verraden.
Raden, zw. ww. tr. Op een rad leggen, radbraken; enen r., ende breken.
Raden (oostmnl.). Zie rod e n.
Rader, radere, redere, znw. m. i) Raadgever,
raadsman. 2) inblazer, oorblazer. 3) wichelaar, waar zegger.

Raderen. Hetz. als r a d e n, ede Art.
$aderig, znw. vr. Het maken van gissingen aan-

de toekomst met bepaalde voorteekenen.
Radich, bnw. r) Ondernemend, doortastend. 2)
overleggend, zuinig; matig, ingetogen. 3) behulpgaande

zaam.

r a d i c.

Vgl. mee

Raemhere. Hetz. als raemvinder.
Raemhont, znw. m. Waakhond bij de droog ramen.
Raemseherer, -scheerre, znw. in. Doekscheerder, lakenbereider.
Raemsprokich, bnw. Goed zijn woord kunnende
doen, niet om zijn woorden verlegen (oostmnl.).
Raemstake, -staecke, znw. vr. Latwerk van een
wijnstok.

Raenistede, znw. vr. Plaats waar droogramen zijn.
$aemte, raemjbte, reena(fr)te, znw. o. i) Raam -,
deurkozijn. 2) span-, droograam voor laken. 3) houten stellage, katafalk. 4) staketsel, lat- of paálwerk
dat tot afschutting dient.
Raemvelt znw. o. Hetz. als r a e m s t e d e.
Raemvinder, znw. m. De ambtenaar of gezworene belast met het toezicht op de lakenbereiding
en de naleving der daarop vastgestelde verordeningen.

Rademaker, ra -, raey-, znw. m. Wielmaker,

— Radicheit.
Radio, znw. vr. Straal.
Radijs, radio, znw. Radijs. --
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Radinge, znw. vr. i) Het raadgeven. 2) inblazing; ingeving. 3) hetz. als r a d e r i e.
Raey, ray, znw. m. i) Straal, lichtstraal; ook
van Maria, gloriose raye, vul der helicheit. 2) tak,
vertakking. 3) krans, guirlande (?).
Raeyaehtich, bnw. Schel door zonlicht.
Raeybraken. Zie r a d e b r a k e n.
Raeyen, rayen, zw. ww. intr. i) Stralen. 2) in
eene rechte lijn aanloopen op iets, van eene rooilijn.
Raeyeren, -eeren, zw. ww. tr. Royeeren.
Raec, Raeos. Zie rac, rake, raex.
Raecsel,Raecsemen.Zie raex, raexemen.
Raem, znw. m.; ook rame, m. en vr. i) Omlijsting, raam. 2) raam waarop iets gespannen wordt,
vooral: span-, droog -, lakenraam; ook: het terrein
of stadsgedeelte, waar deze ramen stonden; eet van
den ramen, eed van de keurmeesters over het laken,
ook: dat college zelf.
Raem, znw. m. en vr. i) Het mikken of doelen
op een bepaald voorwerp of punt. 2) het maken van
eene gissing; oh r., op goed geluk (oostmnl.). 3)
het beramen of overleggen van iets: een listig beraamd plan, list.
Raembewarer, -aerre, znw. m. Opzichter over
de droog- of spanramen; ook raemmeester.

Raemwachter. Hetz. als r a e m b e w a r e r;
— Raemwaehterie, ook: huur
droogramen.
Raepbroot, znw. o. Raapkoek; ook raejicoeke.
Raephof znw. m. en o. Knollentuin, -land.
Raeproele, znw. vr. Eene lengtemaat, zestien

ook raemwaker.
van de stedelijke

voet.

Raepsaet, znw. o. Raapzaad.
Raepsmont, znw. o. Raapolie.
Raer, bnw. Zeldzaam; zonderling.
Raesachtich, bnw. Onzinnig.
Raescrnnt, znw. o. Bilzenkruid.
Rast, reit, raedt, znw. m. i) Hulpmiddel, hetgeen men in een bepaald geval noodig heeft. 2)
goede toestand, goede orde ; steun, bescherming;
enen (dat.) r. hebben, doen, iem. helpen, voor iem.
zorgen. 3) behoud, redding, uitkomst; enes (enen)
werdet, es r„ er is redding of uitkomst voor iem.
4) redmiddel; does ander r. ne mochte geschien, toen
er niets -anders op zat; dat hi der Baken negeenen
r. en miste, er niets aan kooi veranderen ; r. jegen
iet vinden, Boeken. 5) middel om tot iets te geraken,
maatregel; haddics r., als ik kans zag. 6) kunstgreep,
list, vond; sninlike rade, minnelisten. 7) manier van
doen, handelwijze; men doere toe desen r., men ga
aldus te werk; manier, wijze. 8) plan, onderneming;
ook; plannen; tenden rade sijn, niet weten wat te
doen, radeloos zijn; den 'r. doen, het plan volvoeren;
den r. doen dat, bewerken, maken dat; geheim plan,
aanslag; met geslegenen rade, met voorbedachten
rade; voornemen, bedoeling. 9) geheim, r. die enen
niet verelah4en en moet; in rade, vertrouwelijk, onder vier oogen. io) besluit, raadsbesluit; van God,
van een regeeringslichaam; des te rade werden, besluiten; ook: goedvinden; ritten r. set/en aen enen,
zich naar iemand richten of gedragen. ii) beraad
bespreking; het gezamenlijk opmaken van-slagin,
een besluit; bi, met rade, bi gemenen rade, in gemeen overleg, gemeenschappelijk. 12) beraad, gelegenheid of tijd om zich te bedenken; uitstel. i3)
zelfbeheersching, het geven van rekenschap aan zich
zelf van zijne daden; die gave des raets, een der
zeven gaven van den H. Geest. 14) overleg, beleid,
bezadigdheid; bi rade. i) raad, voorlichting; raad geving, consult; raad dien men inwint; enen te rade
gaen, iem. om raad vragen; gevraagd consult; geestelijke raad. i6) inlichtingen, advies; voorspraak;
voorschrift, vermaning, leering; leiding van een
deskundige; aansporing; aanstoker, aanstichter. 17)
inblazing; enen den r. geven, iem. iets inblazen;
ook van den duivel. 18) aandrift, werking der natuur of van 's menschen aanleg. 19) raadsman, raad;
vertrouwde; lid van een stedelijken raad of van een
ander met gezag bekleed lichaam. 20) raad, raad gevend lichaam; stedelijke raad. 21) raadsvergadering, zitting van een bestuurscollege. 22) overlegging,
overpeinzing; iemands diepste gedachten; meening;
gezindheid, stemming; inzicht, oordeel, overtuiging.
23) de zetel van het denkvermogen ; zin, gemoed;
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in sinen rade vinden, iets besluiten; iet in rade
vinden, iets bedenken. 24) als bnw., raadzaam,

Rake t znw. m. Een werktuig waarmee men iets
bijeenhaal: ; hark.
Bake, raec, znw. m. Gehemelte.
Raken, raecken, zw. ww. — I. Intr. i) In iets
slagen, het geluk hebben te. 2) reiken tot een bepaald punt, van zaken; het brengen tot een bepaald
punt; van personen, weck r., ontsnappen; ook: tot
zijn ongeluk ergens komen; int kelsche vier r.; geraect comets, bij geluk of bij toeval komen. — 1I.
Trans. i) Raken, aanraken, in aanraking komen met.
2) bereiken ; verwerven, bekomen ; raken, treffen,
niet missen. 3) aantreffen. 4) vaststellen, in orde
brengen. 5) treffen, roeren; mi en raect, het is mij
onverschillig. — III. Onpers. Gelukken. — IV.
Wederk. Zich zetten tot, zich toeleggen . op ; hem r •.

wenschelijk.
$aet (honingraat). Zie rate.
Raetboee znw. o. (en m.). Een boek waarin
worden opge?eekend de rechtshandelingen, voor een
stedelijken raad geschied.
Raetborgermeester, • meisier, znw. m. Een der
burgemeesters (te Utrecht) gekozen „uten rade der
hovetgilden".
$aotdach znw. m. Zittingsdag van een raad.
Raetdadich, radadich, bnw. Hanidadich ende r.,
met de daad of door aansporing medeplichtig.
Kastgave, znw. m. Raadgever, raadsman; ook
i•aetgeve, ook : geestelijk raadsman, zieleherder.
$netgever ,, rait-, -gevere, znw. m. i) Raadsman. 2) aanstoker, oorblazer. 3) een met een zeker
gezag of rechtsmacht bekleed persoon; consul (te
Rome).
$aetg e vinge, znw. vr. Raadgeving, aansporing.
Raethere raets-, znw. m. Lid van een stede
raad.
-lijken
Raethuus, -huys, znw. o. Raadhuis.
Baethnnscnecht, znw. m. Concierge.
Raeteamere,, znw. vr. De kamer, ook: het huis,
waar een stedelijke raad vergadert.
$aetclocke, raets-, znw. vr. en m. De klok die
geluid of geklept wordt om. raadsleden tot eene vergadering op te roepen.
$aetman, raeis-, znw. m. i) Raadgever, raadsman; vooral van een hoofd van regeering. 2) raadslid. 3) regeeringspersoon, lid van een bestuurscollege,
consul (te Rome). — Raetmansahap.
Raetrecht, znw. o. Het recht uitgeoefend door
een stedelijken raad.
Baetschap, znw. o. en vr. Lidmaatschap van
een stedelijken raad.
Raetsel, ook radeles, .rates, znw. o. i) Raadsel,
vraagstuk, mysterie.
ri 2) s jn r. Boeken, de wichelaars
raadplegen aangaande zijne toekomst.
Raetskiesinge, znw. vr. Het kiezen der leden
van een „raad ". -- Raetkieser.
8aetslaeh, znw. m. Raadpleging; beraadslaging.
— $aetslagen, Ww.; ook raeis¢ legen, hetz.
Raetssendebode, rades-, znw. m. Een afgezant
vanwege den raad eener stad.
Raetssolre znw. m. Te Gent, de bovenzaal
eringen der drie deelen van den gewaar de vergad
meenteraad gehouden werden.
Raetsstede, znw. vr. Raadhuis, -kamer.
$aetsstoel l znw. m. De zetel van een raadslid.
Raetsaweringe, zuw. vr. Beëediging der raadsIeden.
$aetsyrient, -int, - vrunt, znw. m. Zaakwaarnemer, zaakgelastigde, afgevaardigde.
Raeu, raeuwicheit. Zie r a u enz.
$aex, raecse, znw. m. Ketting; ook raexel.
$aexe, raexen, znw. Verhemelte.
$aexeme, raecs-, rex -, znw. m. Fluim, rochel;
uitbraaksel. — $aexelnen (raecsenien), raexemin

ge (rexeninge).

-

Raf, znw. Rif ende r., rijp en groen; als bijes.,
door elkaar, zonder onderscheid.
Rafter. Zie rachter en rechter, ede Art.
Ragen, zw. Ww. intr. Vooruitsteken, uitsteken.
Ragen, zw. ww. tr. Van spinrag zuiveren. —
Raeckquaet, ragebol.
Bakenen, zw. ww. intr. Hetz. als r e g e n e n.
$aye, ralt. Zie raeye, raet.
Rae, znw. o. i) Staak, stang; het rek waarop
jachtvogels zitten; kleerenrek, kapstok. 2) rechte
strook of streek, vooral: van land langs een water.
3) zie racke.
Rae, znw. o. Goede toestand, goede orde; in te
rake; in rake ende dake, goed onderhouden, van
gebouwen.
Rake, raecke, znw. vr. Toeval; bi rake, op goed
geluk; goed geluk, fortuintje; ook: ongeval.
,

te benitenciën.

Baken, zw. ww. tr. i) Met een » rake" bijeen

vuur, onder de asch rekenen. 2). met een-halen,
„rake" vaneen -, in stukken scheuren. 3) bijeenharken. Vgl. rakinge.
$aken, zw. ww. ; r. ende daken, hetz. als in rake
ende dake houden, goed onderhouden, een huis.
Rekenen. Hetz. als r e k en e n. — $akensohap.
Raker, znw. m. Hij die iets aanraakt.
Rachelt , raec-, znw. vr. Benoodigdheden, gereedschap, huisraad.
Rakinge, znw. vr. Het bijeenharken an hetgeen
op het veld is achtergebleven, aren, stroo; ook : het
recht daartoe..
$acke, znw. Pijnbank, folterwerktuig. — Bao.

ken (?) , racker.
$achellie bnw. Fatsoenlijk, braaf, rechtschapen.
— $ackelihe, bijes
Ballen, zw. ww. intr. Snappen, babbelen.
Ram, znw. m. z) Ram. 2) stormram; lange paal,
;

sluitboom.
Rame y. Zie r a e m.
Ramen, zw. ww. tr. Op een raam spannen, vooral
laken om te drogen.
$amen , raemen, zw. ww. — I. Intr. i) Mikken,
op iem. of iets aanleggen; eene gissing omtrent iets
maken. 2) het oog of den geest richten op, letten
of acht geven op; r. op enen, het oog op iemand
laten vallen. 3) het gemunt hebben op, streven naar.
4) zijne gedachten over iets laten gaan, middelen of
plannen beramen. s) zich ergens heen begeven. —
11. Trans. i) Raken, treffen. 2) ramen, begrooten.
3) ontwerpen, eene verordening. 4) bepalen, vaststellen, afspreken; zich voornemen. 5) iem. voor
eene bepaalde betrekking aanwijzen, +ok: aanstellen,
benoemen. 6) treffen, bereiken; ook: een deel, in iets
slagen. 7) overleggen, verzinnen, uitdenken, bedenken.
8). meenen, denken, oordeelen. 9) uitleggen, verklaren;
mededeelen, uiteenzetten; uiten, kenbaar maken.
Ramer, znw. m. De werkman die het natte laken
op het raam hangt om te drogen.
Ramich, romich, bnw. Roestig, aangeslagen.
$aminge, znw. vr. i) Ontwerp -besluit. 2) het
beramen van plannen.
Ramlam, znw. m. Mannelijk lam.
Rammelen, rambelen, zw. ww. intr. Geraas of
gedruisch maken, rammelen, ook: van de maag door
honger; zonder ophouden praten; babbelen, kwaadspreken. — Ra mmelinge, ook: oploop, tumult,
beroering.
Rammelen, zw. ww. intr. Paardrift hebben; ook
rammen.

Rammenvleesch, rams-, -vleysch, znw. o.
Kammoer. Zie rumoer.
.Ramp, rarnj5e, znw. m. z) Naam van een zieke -

lijk verschijnsel: a) vallende ziekte. b) kramp. 2)
ramp, ongeval, treurige toestand; nederlaag; te
ramfie tellen, zich beklagen; in verwenschingen:
God geve hem r.; r. moeti hebben. 3) schande; ba
(groten) ramje, door een vergrijp, een misgreep,
verzuim.
Rampant, bnw. Klimmend, op de achterpooten
staande, van een dier op wapens.

RAMPELIJC.

Ranipelic, bnw. Rampzalig. — Rampelike.
Rampen, zw. Ww. (z6de eeuw). — I. Trans.

Verwenschen. -- II. Intr. Door rampen geteisterd
worden.
Bampeneren, - fineren, oneren, zw.. ww. — I.
Trans. i) Enen r., uitschelden ; beschim»pen,_ uit
smaden, lasteren, God. 2) iet r.,. vernielen,-lachen;
havenen. — 11. Intr. Uitvaren tegen, schimpen op.
-

— Rampeneringe.
8ampeneren, remt -, zw. ww. intr. Ververschingen gebruiken. -j Ranipeneringe.
Rampeneeráehtieh, ierachticli, bnw. Smade-

lijk, hoonend.

$,ampea11Cji, bnw. Diep ongelukkig; betreurenswaardig; onzalig. — Rampsaliohitj0, -like.
psp oet ram-, -spoil, znw. m. Treurige
uk of ongeval. -- $aMpspoetoestand; een ongel

dich.
Bamshorn, Ramsyleesch.
Bane, znw. Kleine schelvisch.
Wrangell, zw. ww. intr. Worstelen (oostmnl.).
Kano, bnw. Dun, schraal, spichtig, misschien ook:

zwak, teer, van de oogen.
Ranebraken, rang-, ran-, - breken, zw. ww. intr.
en wederk. Zich uitrekken, de leden uitrekken; ook
wel: de kaken uitrekken, geeuwen; ook ranken.
Ranke, znw. vr.; ranc, vr. en m. Lange, dunne
spruit, lot, vooral van den wijngaard; nu en dan
ook: tak, dikke tak; verklw. rancskj/n, rankelkijn.
Ranke, znw. vr. Opstaande rand.
$aneoor, -core, -cuere, -keur, -cone, znw. m. en
vr. Wrok, vijandige gezindheid; mv.; grieven, uitingen van vijandelijke stemming; vijandelijkheden.
Ranse, ranse, ranise, znw. vr. en m.; rans, m.
Eene muts met een kap die in plooien langs het
,gelaat en op de schouders afhing; ook: wrong, diadeem (?), verklw. ranskj/n, rangen.
Ransen, zw. ww. intr. Worstelen (oostmnl.).
Ran sole, znw. m. Een soort van nachtuil, eig.
„sluieruil". Vgl. r a n s e.
Rant, rand, znw. m. i) Rand, omtrek, kant, lijst,
boord; belegsel of beslag van het schild; ijzeren
beslag of hoepel om een wiel. 2) rand, zoom om
het wapen, in de heraldiek. 3) omvang, oppervlak;
der werelt r., de wereld; des scliildes r., het schild.
4) krul, haarkrul. — Bantiser.
Rante. Zie rente.
Kanten zw. ww. intr. Zotteklap uitslaan, kletsen.
Rantgaer
dinge, znw. vr. Omheining; ook rantgeerde.
Rantsoen, ransoen, rentsoen, ronchoen, ritsoen,
resoen, rasoen, znw. o. i) Het redden van het leven
door het betalen van eene zekere som, lijfsbehoud;
losgeld, losprijs; sin r. maken, zich loskoopen, zin
r. betalen. 2) het afkoopen van brandschatting en
plundering. 3) (een ander woord).opcenten op de belasting, ook: eene bepaalde als emolument betaalde som.
Rantsoenen, zw. ww. tr. Op losgeld of rantsoen
stellen, tegen een losprijs vrijkoopen of ook: vrijlaten; brandschatten; ook rantsoeneren.
$ap, bnw. Gild, onstuimig, bandeloos.
Bapachtich, bnw. Scbsirftig.
Rape, raep, znw. vr. Raap, knol.
Rapen, zw. ww. tr. i) Oppakken, opnemen, van
den grond oprapen; pakken, grijpen, iemand. 2)
verzamelen, bijeenbrengen. 3) bijeenschrapen, inpalmen; afpersen, plunderen; r. aen, in, grasduinen,
zijn hart ophalen; r. aent erische god; sine weide r.,
zijn voedsel zoeken, van grazende dieren. 4) zich
verschaffen of bezorgen, scheppen, putten ; genoechte
r., genoegen scheppen; lucht r., een luchtje scheppen ; sin r., geestkracht opdoen, zich herstellen.
Raphoen, znw. o. Patrijs, veldhoen.
Rapiarijs, rabbelarj/s, znw. Excerptenboek, opschrij tboekje.
Rapiere, rafjiere, znw. vr. Lange degen.
Bapinge, znw. vr. Het bijeenschrapen van geld
en goed.
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Rappaelge, ra,bailge, rasbalge, rasf eele, resj eelle,
-ielle, znw. vr. Samenraapsel, saamgeraapte hoop,
bende; ook van één persoon, boef, landlooper, vagebond.
Rappe, znw. Schurft; ook: roof van een wond.

— Bappich, Rapaahtich.
Sappen, zw. ww. intr. Klapperen, rammelen, van
voorwerpen; lawaai maken, raaskallen. — Rappinge.
$appoort, rájbort, znw. o. Rapport. — ,p
portgelt, penningen wegens vacatiën aan de hee ren. .ern een raad betaald.
$asarie. Zie r a s e r i e.
Basch, ras, rassche, bnw. z) Vlug, snel; van den
-

tijd, schielijk voorbijgaande; rasch in den live, los lijvig. 2) levendig, opgewekt, voortvarend, strijd
dieren, luidruchtig; opgeruimd, in zijn-lustig;van
schik. 3) flink, sterk, krachtig. 4) pittig, krachtig,
van wijn.
]aoeh, rassche, bijw. Ras, schielijk; plotseling.
Baselen, zw. ww. intr. Raaskallen, ijlen.
Basen , razen, zw. ww. intr. i) Razen, dol zijn,
ook : van liefdedrift; van dieren, dol worden, 2) krank
zijn, gek zijn; ijlen, verwarde taal uitslaan-zing
in droom of koorts. 3) suffen, niet goed kunnen
denken. 4) uit den band springen. — Ragende ;
ook (in de bet. 4) rasendich.
Baseren, -eeren, zw. ww. tr. i) Scheren, gladscheren, nl. laken. 2) gelijk -, glad maken. 3) slechten. 4) (uit)schrappen.
Raserie , rasarie, rasernie, znw. vr. Razernij,
waanzin; blinde hartstocht, woede; van dieren, Bolheid. 2) krankzinnigheid, verstandsverbijstering; onzinnige meening of taal.
Raseringe, znw• vr. i) Het geëffende of gladgemaakte deel van een gewelf. 2) het uitvlakken of
uitschrappen van een woord.
Rasiere, znw. vr.; rasier, vr. en o. Naam van
Bene maat voor droge waren, vooral van graan,
van verschillenden inhoud, in Vlaanderen.
Rasine. Zie racine.
Rasine, znw. vr. Balsem.
Resin ge, znw. vr. Waanzin; wartaal.
Rasoen, resoen, risoen, znw. o. Eene som die in
evenredigheid van Bene andere a'ls emolument wordt
betaald, percenten. Vgl. r a n t s o e n, 4).
Raspaelge. Hetz. als r app a e 1 g e.
Raspe , znw. vr. Rasp. — Raspen.
Rassehaert, znw. m. Vluggerd.
Rassehelike. -Hetz. als ras c h, bijw.
Rassehen, rassen, zw. ww. wederk. en intr. Zich
spoeden of reppen (16de eeuw). .

Rasselen, zw. ww. intr. (nederr.). Worstelen. -Rasselinge.
Rasselen, zw. ww. intr. (nederr.). Ratelen, kabaal maken. -- $asselinge.
Raste, rast, znw. vr. i) Een bepaalde afstand,

mijl. 2) rust, verpoozing, verademing; de rust van
den slaap, van den dood, van de hemelsche zaligheid. 3) rust en vrede; vrede met God, zielsrust;
zalig gevoel, gelukzaligheid; genoegen, vreugde;
pleizier, pret; ook van een persoon, iemands vreugde;
het rustpunt van iemands hart (van God). 4) objec tief, enen . r. doen, iem. vreugd of genoegen geven,
hem goed doen.
Rasteliere, rastal-, znw. vr. Ruif.
Rast81ij o, bnw. i) Rustig, vredig, kalm; van personen : eene kalme stemming, een gelukkig gevoel
hebbende. 2) rustig, ongestoord, niet bemoeilijkt in
de uitoefening van een recht. — Rastelike> bijw.
Rastement, znw. o. Arrestatie, beslag.
Rasten, zw. ww. — I. Intr. i) Rusten, uitrusten.
2) rustig ergens verblijven of vertoeven; van eene
zaak, ergens blijven. 3) ophouden met iets, het staken, vooral met eene ontkenning. 4) in rust en vrede
zijn,- vrede hebben; deelw. gerast, gerust, rustig.
5) rusten op; steunen op, gesteund worden door;
uitgaan of streven naar iets, op iets gesteld zijn.
— II. Wederk. Hetz. als Intr. i), 3) en 4).
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Raster. Hetz. als rachter en rechter, 2de
Rasteren, -eeren, zw. ww. tr. i) Beslag leggen

Art.

op een persoon, iem. arresteeren, en : op eene zaak;
opeischen, requireeren. 2) betrappen; verkrijgen. —

Rasteringe.
Rastcamere, znw. vr. Binnenkamer.
Raststede, zhw. vr. Rustplaats ; legerstede, rustbank.
Rasure, -uur, znw. vr. Het uitschrappen van een
woord; woord of plek die door uitschrapping, of
ook : door slijtage, onleesbaar is geworden. -- Rasurich, zulke plekken hebbende.
Rat, rad, znw. o. i) Rad, wagenrad,_ wiel; dat

rat van avenluren, het rad der fortuin; rad als fol-

terwerktuig. . 2) draaiende of beweegbare schijf; ook:
van de zon.
znw. Zie ratte.
bnw. Rad, snel, vlug.
raet, rote, znw. vr. Honingraat, eene met
honing gevulde schijf in een bijenkorf; ook ratele.
znw. vr. Evenredig deel, aandeel; naer r.,
naar verhouding.
ratel, znw. vr. Ratel; die r. slaen, eig.:
een ratel doen hooren, ratelen, maar ook: slaan op
eene plank met een hamer, in de kloosters, wanneer
iemands einde naderde.
Ratelen, ook: aanhoudend babbelen en: klepperen, klapperen.

Rat,
Rat,
Rate,
Rate,
Ratele,

—

— Ratelerse.
Borstlap
racionael,
znw.
o.
der priesRationael,
ters.
Ratmuus, - 1nuys, znw. vr. Rat.
Ratte, rat, rotte, znw. vr. Rat. — Ratteornnt,
- valle i - vanger.
Rau, raeu, ra(e)uw, bnw. i) Rauw, ongekookt of

ongebraden. 2) rauw, heesch, schor. 3) onbewerkt,
onbehouwen, van metaal, steen, stoffen. 4) ruw, onbeschaafd, niet voor hoogere aandoeningen vatbaar.
rauwe. Zie roucleet, rouwe.
Zie raven.
znw. Plank of balk, bint.
ravene, rave, znw. m. Raaf; die kelsche
r., de duivel.

Raucleet,
Rave.
Rave,
Raven,
— Ravengeslacht, -j one, -swart,
- veder.
Raveschellicheit, znw. vr. (oostmnl.). Krank zinnigheid, ijlhoofdigheid (16de eeuw).
Raviere, znw. vr. Hetz. als r i v i e r e.
Ravot. Zie rabat. Ook: zondig genoegen of
vermaak; verzamelplaats van gespuis, bordeel.
Re, znw. Naam eener muzieknoot.
Reael, riael, bnw.. I) Prachtig, fraai; prachtlie-

vend. 2) royaal, mild. 3) edel, rechtschapen; echt,
betrouwbaar, van zaken.
znw. m. Naam van een gouden, later ook:
zilveren en koperen munt.
Realisatie, znw. vr. Het te gelde maken van
papieren geld, als schuldbrieven.
-bie, znw. vr. Eene driesnarige viool;
ook rebeke, -becke.
ribel, bnw. Weerspannig; oproerig, ongehoorzaam aan of in opstand tegen het wettig ge.
zag; als znw., weerspanneling, opstandeling, rebel,
muiter.
znw. 0.; rebel maken,
Rebellie, ook
verzet plegen, tegenstribbelen.
Rebelleren -eeren, zw. ww. intr. Weerspannig
of oproerig zijn; ook rebelliseren.
Zie rubriceren.
Recepte n recept, znw. Voorgeschreven geneesmiddel: studeren in -en van medicinen.
Reces, reches, znw. o. Raadsbesluit; ook: de
daarvan opgemaakte akte; slot van rekening, afge .
sloten rekening; het daarvan opgemaakte stuk.
Hetz. als e g e n e n.
Recht, richt, bnw. i) Recht, gestrekt. 2) recht,
recht van lijf en leden, rechtop gaande of staande.
3) recht, tegenover dwars" of „kruiselingsch". 4)
recht, tegenover „verkeerd ". 5) recht, van richting,

Reael,

Rebebe,
Rebel,

schap,

— Rebelheit , Rebellieheit , RebelRebel,

Rebriceren.

Rechenen.

r

RECHTE.
van een weg, tegenover „bochtig ". 6) recht, aan
alle vereischten of voorwaarden voldoende, echt,
waarachtig, werkelijk, wezenlijk; soms weer te geven
door een bijw., werkelijk, eigenlijk, opentop; r-e

dichters sin groots loons wert ; Reinert es een r.
snordenere; min rechte (volle) oom; r-e neven, vgl.
r e c h t s w e e r. 7) juist, precies, nauwkeurig (ook
als bijw.); als znw., het juiste. 8) overeenstemmende
met de goddelijke wet, de zedewet: a) rechtvaardig,
gerechtig; rechtschapen, nauwgezet, van personen ;
als znw., rechtschapene, brave. b) rechtvaardig, overeenstemmende met recht en plicht, van zaken ; hets
recht, het is plichtmatig, plicht. 9) overeenstemmende met wetten en verordeningen, van personen (een
r-e mombaer) en zaken (often rechten dingedach) ;
ook: billijk, rechtmatig; hets r., het is billijk, betamelijk; ook: natuurlijk. so) rechter tegenover „linker".
Recht, racht, richt, in (noordoóstmnl., rocht),
znw. o. (en soms ml.). i) Rechte lijn of richting; r-.
no crom, niets hoegenaamd ; in r-e no in cromme,
in alle opzichten; in alle richtingen, aan alle kanten; te r-e, in eene rechte lijn ; dadelijk, onmiddellijk, terstond; ook terichts. 2) goede toestand, goede
orde. 3) de juiste richting of plaats; te rechte, enen
te r. sloren; op de juiste of rechte wijze; enen te r-e
comen, iem. te pas of te stade komen. 4) al wat
overeenstemt met de wet van God, de zedewet;
Gods r., de wet Gods ; dat r. der naturen, de door
God ingestelde natuurwet; met r-e., naar den aard
der zaak; over r., natuurlijk, gelijk van zelf spreekt;
ook : waarheid ; over r., naar waarheid, in waarheid ; r. ende redene, redene ende r., hetgeen uit
een zedelijk oogpunt goed is en door de redelijkheid geboden wordt; r. ende redene doen. 5) een
uit de zedelijke wereldorde voortvloeiende plicht;
recht en plicht; met, van r-e.; des huweljcs r., de
voortplanting; plicht, verplichting van een geldelijke
opbrengst, schatting, belasting, een van iemand geheven recht; der naturen r. (— schout) gelden, den
tol betalen aan de natuur. 6) rechtschapenheid, gerechtigheid, braafheid ; rechtvaardigheid, billijkheid;
bi, te, met, na, van r-e, over r., volgens recht en
billijkheid. 7) het door menschen verordende recht,
rechtregelen, - gewoonten, -gebruiken; r. nemen ende
geven, het recht toepassen; het geestelijke recht;
het door de kerk voorgeschreven geloof. 8) rechtsmacht, -bevoegdheid; bewind, bestuur; macht, werking. 9) handhaving van recht en gerechtigheid,
rechtsbedeeling, rechtspraak. io) een proces, geding.
ii) het gerecht, de rechtbank, schepenbank; te r-e
staen, ook: zich tegen iemand verweren, zich met
iemand meten. 12) terechtzitting. 13) al wat iemand
volgens het recht toekomt, aanspraak op iets; mi
geschiet r., ik krijg gelijk; over r., krachtens hetgeen iem. rechtens toekomt; wat iemand verdiend
heeft door eene slechte daad; enes doden r., de bij
een lijkdienst gebruikelijke plechtigheden. 14) het
gewezen recht, uitspraak, vonnis, i5) rechtsgebied.
16) rechtsboek, wetboek. 17) uitvoering van een
vonnis, strafoefening, straf. 18) zuiveringseed. 19)
gewoonte, gebruik; van, met r-e., naar gewoonte;
ook na recht.
Rechtaan, bijw. Rechtuit.
rechte-, richt-, znw. vr. i) Rechtbank, aanrechtbank, - tafel. 2) rechtbank, de bank
waarin een rechtscollege gezeten is.
znw. o. Boeken waarin rechtsregelen,
statuten enz. zijn opgeteekend.
rechte -, richt-, znw. m. Dag voor
of van eene terechtzitting.
Rechte, znw. o. Hetz. als gerechte, I, i.
Rechte., znw. o. i) De waarheid. z) het. recht.
3) vonnis, uitspraak. 4) hetgeen iemand toekomt.
Rechte, richte, recht, bijw. i) Rechtop, recht
overeind; r.. gaen, ook: een normalen gang hebben.
2) rechtuit; rechtstreeks, regelrecht; onmiddellijk. 3)
juist, ep de rechte wijze; r. comen, goed bekomen,
van spijzen. 4) juist, precies, van maat, afstand, tijd

Reehtbanc,
Rechtboee,
Rechtdach,

RECHTELIJC.
.r. nu, op het oogenblik (van het verledene en het
toekomende). 5) recht, geheel en al, volkomen ; in
alle opzichten. 6) zeer, in hooge mate. 7) bepaald,
zonder twijfel; het was r. sin geval, het was bepaald een buitenkansje voor hem. 8) naar waarheid. 9) overeenkomstig het recht of rechtsgewoonten.
Reohtelijc , bnw. I) In overeenstemming met de
zedewet, rechtvaardig, billijk. 2) overeenkomstig met
het recht en de rechtsgewoonten. 3) op recht of
rechtsmacht betrekking hebbende, rechts -.
Rochtelike, bijw. i) Op de rechte wijze, op eene
behoorlijke wijze. 2) rechtvaardiglijk, godzalig ; geestelijk; r. leven ; volgens recht en billijkheid. 3) te
recht, naar recht; op goeden grond, met reden;
rechtens, op rechtsgronden. 4) in overeenstemming
met het recht en de rechtsgewoonten.
Rechteloos, bnw. i) Buiten het gemeene recht
gesteld. 2) V. staen, van eene stad, zonder rechts
zijn, in geval van afwezigheid van schout-bedling
of baljuw. 3) zonder recht (te ontvangen).
Rechten, richten, zw. ww. — A. Van recht,
bnw. I. Trans. i) Recht maken of buigen. 2) in orde
maken. 3) oprichten, opheffen. 4) opstellen, opslaan,
gebouwen, een kruis enz. 5) richten, wenden; vellen, eene speer. 6) gereed of in orde maken, voor
een maaltijd. 7) vergoeden, herstellen, eene schade.
8) inrichten, instellen. — II. Wederk. i) Zich opri chten, zich verheffen van den grond of van eene
zit- of ligplaats, opstaan. 2) zich klaar maken (om
ergens heen te gaan). 3) zich richten of wenden.
4) zich gedragen; hein r. na, zijn gedrag naar iets
inrichten of bepalen. — III. Intr. i) Recht staan,
gestrekt zijn. 2) zich oprichten of verheffen, opstaan.
3) zich richten; met eene zaak als ondw., zich
richten tot; van eene geldelijke opbrengst, inkomen
bij. – B. Van recht, znw. I. Intr. i) Rechten, recht
doen, een vonnis uitspreken. 2) procedeeren; aen
set r., een eisch met betrekking tot iets instellen. —
II. Trans. a) Enen -, vonnissen, straffen; als znw.,
terechtstelling; iem. recht doen. b) iet -, recht doen
over of in iets, vonnis over iets vellen, iets vervolgen en straffen.
Reehtenisse, znw. vr. i) Hetz. als g e r e c ht e n i s s e. 2) rechtvaardiging.
Rechter, richter, znw. m. i) Regeerder, landvoogd, regent. 2) rechter, schout, ambtman. —

Rechterampt, -bode, - schap, -stoel.
Rechter. Hetz. als rachter en rafter.
Rechtevort, recht -, - voort, bijw. i) In eene rechte
richting; rechtuit, rechtstreeks, rechtdoor. 2) altijd
door, voortdurend. 3) aanstonds, onmiddellijk; zoo

even, zoo pas.

Rechtheit, znw• vr. i) Rechte lijn of richting.
rechtvaardigheid, nauwgezetheid van geweten.
Reehthouder, znw. in. Overheidspersoon.
Rechthuus, richt -, -huys, znw. o. Rechthuis,
ook: raadhuis.
Rechtich, bnw. i) Goed in zijne soort, voortref-

2)

felijk. 2) rechtschapen, rechtvaardig. 3) rechtvaardig,
van een vonnis, ook van het oordeel Gods.
Reehticheit, znw. vr. i) Rechtheid, rechte richting. 2) juistheid, waarheid. 3) gerechtigheid, rechtvaardigheid. 4) recht op iets, gerechtigdheid.
Rechtigen, richtigen, zw. ww. tr. i) Recht vaardigen. 2) richten, leiden.
Reehtinge , richt -, znw. vr. — I. Van rechten,
A. i) Het recht maken van iets. 2) genoegdoening,
vergoeding, schadeloosstelling. — II. Van rechten.
B. — i) Rechtspleging, -bedeeling; ook: executie,
gericht, vonnis, uitspraak. 2) rechtsgeding. 3) recht.
4) hetgeen iemand toekomt, of: wat hij hebben moet.
vooral: sacramenten der stervenden. 5) hetgeen aan
iets toekomt, eisch.
Reehtkerstent, bnw. Echt christelijk.
Rechtmakinge, znw. vr. Rechtvaardiging.
Rechtmatich, -meiich, bnw. (oostmnl.). Nauw keurig, juist (16de eeuw).
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Rechtop, bijw. en bnw. — I. Bijw: Rechtop. —
II. Bnw. Oprecht.
Reehtpael (richt-), znw. m. Een door het gerecht geslagen paal, b.v.. ter aanwijzing van grenzen.
Rechtpleginge, znw. vr. i) Rechtspleging; de
behandeling van eene rechtszaak. 2) het procedeeren.
Rechts, rechs, racks, richts, bijw. i) Juist, van
richting, plaats, tijd. 2) juist, volkomen, recht, geheel en al; r. als, net als; geheel op de wijze vara ;
hi vacht r. alse een lioen ; als wilde hij zeggen (vgl.
q u a n s). 3) in hooge mate. 4) te recht, naar verdienste. 5) aan of met de 'rechterhand.
Rechtschap, znw. vr. en o. Rechtsgebied.
Rechtschapen, - scheen, bnw. i) Van zaken,
goed gevormd of gemaakt, zijnde zo als behoort. 2)
,

behoorlijk, overeenkomstig bestaande verordeningen
(ook als bijw.). 3) van personen, rechtschapen, recht
geaard.
Reehtseheidinge, znw. vr. Gerechtelijke grens.
bepaling.
Rechtsch, bnw. Rechtsch, aan de rechterzijde
zijnde; de rechterhand gebruikende.
Reehtschiohtieh, -schiftich, bnw. Rechtvaardig;

odk : rechtsgeldiq.

Rechtschnldich, bnw. Blijkbaar schuldig.
Rechtsehnldich , bnw. Rechtsgeldig, wettig.
Rechtshalven (van -), bijw. Van rechtswege.
Rechtside, znw. vr. De rechte zijde of kant (van
een stuk goed).
Rechtsins, bijw. Naar den rechter kant.
Rechtspreker, znw. m. Oordeelvinder, schepen.
Reehtstaels bijw. In den rechten stand, met
het hoofd naar boven.
Rechtstaen, znw. 0.; ten rechistane ontbieden,
in rechte dagen.
Reehtstede, znw. vr. Rechtplaats.
Rechtstoel, richt-, znw. m. Zetel van het gerecht of den rechter, rechterstoel.
Reehtstoringe, znw. vr. Verstoring der orde
ter terechtzitting.
Reehtsweer, rechsweer, rexsweer, ressweer,
-swere, znw. m. Volle neef (vla.); vr. rechisweernede.
Rechtswegen (van-), bijw. Rechtens.
Rechttijt, znw. vr. De tijd van of voor eene
rechtszitting.
Rechttoe, rechtetoe, bijw. Recht toe.
Rechtute, -nut, bijw. Rechtuit; ook recht uutwaert.
Rechtvenster, richt-, _veinster, znw. o. en vr.
?

Het venster waardoor in de kloosters gesproken
werd met buitenstaanden, en waardoor boodschappen werden aangenomen.
Rechtverdelijc, -veerd-, -vaerd-, bnw. Recht vaardig, rechtschapen.
Rechtverdelike, bijw. Overeenkomstig plicht
en geweten; in overeenstemming met recht en gerechtigheid.
Rechtverden. Hetz. als r e c h t v e r d i g e n.

Rechtverdich, ferdiclz, -vees dick, -vaerdicla,
bnw. i) Van personen. Rechtvaardig, rechtschapen,
ieder het zijne gevende; ook als znw.; ook recht varich. 2) van zaken, goed in zijne soort, betrouwbaar, echt; rechtvaardig, billijk. — Reehtverdieh-

heit, -like.
Rechtverdichmakinge, znw. vr. Rechtvaardiging.
Rechtverdigen, -veerdigen, -vaerdigen, zw.

tr. i) Als rechtvaardig voorstellen, verdedigen. 2)
straffen, terechtstellen.

Reehtvolger, znw. m. Opvolger in een recht.
Rechtvorderinge, rechts -, -voorderinge, znw.

vr. Het instellen van een eisch, vordering in rechte,
het procedeeren; ook rechtvordernisse.

Reehtwe'es,bijw. Rechtstreeks.
Rechtweigeringe, znw. vr. Weigering om aan

een rechterlijk bevel te gehoorzamen.
Rechtwiser, znw. m. Hij die het vonnis in een
geding voorstelt.
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Reciteren, zw• ww. tr. Voordragen, ook sch ri f-

te li jk.

Bedden, zw. ww. tr. i) Redden. 2) lossen, een

pand.

Redden, zw. ww. tr. In orde brengen, ontwar-

ren; ook (wfri.): eene zaak langs den rechtelijken
weg in het reine brengen, met betrekking tot iets
uitspraak doen.
Redderen , ridderen, zw. ww. tr. Regelen, be-

sturen.
$eddinge, znw. vr. Redding, verlossing.

Reddinge, znw. vr. Het in orde brengen van

iets.

Re do, redde, rilde ree, znw. m. Koorts; dage
alledaagsche koorts; r. over andéren dach,-ljcshr.,
die derde (dach) r., anderdaagscbe koorts ; vierdendick r., vierde r., derdendaagsche koorts ; als persoon
gedacht in bezwe ri ngen ; vr. redinne.
$ede l reede, ree, znw. vr. en m. Richtsnoer,
7

grenslijn.
Rede, znw. vr. Wijze van rijden ; hi ne reet nie
so snellen rede; tocht te paard, rit.
Re de, reede, znw. vr. Reede, ree ; te (ter) rede
(reden), obi ene rede comen.
-Rede. Zie brantrede en bedderede.
Redo, reeds, bijes. Spoedig, in korten tijd; ah-ede.
Rede eselle, znw. m. Vertrouwd vriend.
Redeljje enz. Zie redenlij c.
Reden, reeden, reiden, zes. ww. — I. Trans. i)
Gereed maken, in orde brengen; wol, meekrap e. a.,
bewerken; laken, bereiden; uitrusten, van kleeren
voorzien, r. ende deden; uitrusten, een schip; r. in
of aen, aandeel hebben in de uitrusting van (een
schip); r. met, met een ander (een schip) uitrusten;
ontwarren; in het reine brengen, vereffenen. 2) bezorgen, berokkenen. — II. Wederk. Zich gereedma.
ken voor (een tocht, een aanval), zich uitrusten of
toerusten. -- III. Intr. i) Hetz. als wederk. 2) herstellin
Ijle en aanbrengen.
Reden, zes. ww. intr. Spreken.
- are, znw. m. i) Redenaar, spreker j?).
2) rekenmeester, rentmeester (vla.).
Reden, reden, rede, znw. vr. i) Al wat overeenkomt met de door God verordende wetten; betamelijkheid, eer, ,fatsoen; recht en billijkheid, rede
r. doen, zijn plicht doen; enen (dat.) r. doen,-lijkhed;
iemand zijne gerechtigheid geven; r. ende recht;
het is r.: a) het is natuurlijk, begrijpelijk. b) het is
wenschelijk, 'gepast. c) het is betamelijk, billijk ; ook
het geeft redene; te r. bringen, tot reden of zijn
plicht brengen. 2) rede, het zedelijk bewustzijn in
den mensch; denkvermogen, verstand, inzicht; van
God, wijsheid. 3) rekenschap, verantwoording; r.
geven. 4) hetgeen iemand zegt, de woorden die hij
spreekt, redeneering; ene r. bont, eene innerlijke
tegenstrijdigheid; doorloopend verhaal. 5) bewijsreden, - grond, reden; kets grote r., er is alle reden;
bi dezer r., op dien grond. 6) zaak, eig.: de uiteen
zaak; oen reden wille, om eene aan--zetingr
leidende oorzaak.
Redenen, . ww. — I. Intr. i) Spreken, het woord
voeren. 2) rekening doen, rekenschap afleggen. —

zw

II .

Trans. Spreken, zeggen.
Redeninge, znw. vr. Rekening en verantwoording; de dag waarop of de zitting waarin zij wordt
afgelegd; rekenkamer, een met eene bepaalde rechts
bekleed college.
-bevogdhi
Redenitic, rede., redent-, bnw. — I. Van personen. t) Rechtschapen, braaf; rechtvaardig, billijk.
2) begaafd met rede, met redelijk en zedelijk bewustzijn. — II. Van zaken. i) In overeenstemming
zijnde met eer en Fatsoen, met recht en billijkheid;
redelijk, billijk, rechtmatig, betamelijk. 2) met de
rede in verband staande, redelijk en zedelijk; menschelijk. 3) redelijk, tamelijk, middelmatig. — Redenlike.

$edenljoheit, rede -, znw. vr. t) Rechtschapenheid; rechtvaardigheid; ene r., iets dat in billij k-

REETSCHAP.
heid kan verlangd of verwa'cht worden. 2) rede,
zedelijk bewustzijn.
$edensalieh, redeselich, bnw. Welbespraakt

(nederr.). — Bedensalieheit, redeselicheit.

Reder, reeler, reider, znw. m. i) Bereider of
bewerker van de eene of andere stof. 2) reeder, hij
die een schip uitrust.
Reder znw. m. Spreker, woordvoerder.
Redone, znw. vr. Lakenbereiding.
Reders-eedeis, znw. vr. Vrachtbrief.
$edge, ook reddie, redje, znw. m. Friesche vorm
van raetgeve, een met een zeker gezag bekleed persoon. — $edgesahap.
$edic. Zie r a d i c.
$edinge, reed-, reid-, znw. vr. Bereiding, bewerking.
Bedinge, znw. vr. Het spreken.
Redsoen. Zie rantsoen, 4) en rasoen.
Reductie znw. vr. Verbetering.
Ree, znw. vr. en m. Ra.
Ree, re, znw. vr. Ree, reebok, -geit; hinde. f-!

)

$eeboc, -buc.

Ree, znw. vr. en m. Richtsnoer; rooilijn, grenslijn.
Ree, znw. Lijk. In veeroof, reerover.
Ree, znw.o. Uit rede. In in ree houden, in
i orde houden.
goeden staat, in
Reef, znw. o. Smalle strook van het zeil, die bij
te sterken wind wordt ingenomen ; reef ; alset vier
reve geswichte a aeyet, als alle vier de molenzeilen
gereefd of samengebonden moeten worden.
$defter, refter, reventer, znw. o. en m. Eetzaal,
vooral in een klooster . Reefterwaerster, -bewaerster (eetzaalzuster), -maerte (dienstmaagd) ;
soms ook : maaltijd.
$eegenote. Zie r e i n g e n o t e.
Reeeaif, znw. o. jong van een ree.
$eecs, ree.:, znw. vr. Ketting.
Reel, rel, bnw. Slank, dun.
Roem, znw. m. Hetz. als r a e m. — Reemhout.
Reempt. Hetz. als r a e m t e.
$eon (grens; regen). Zie rein, regen.
Reen, reenen . Zie reine, rein en.
Roep, roe, znw. m. i) Strook. 2) koord, touw,.
ook: kabel-, scheepstouw; koord van den koord
danser; ob den r. sjlelen. 3) strik, strop. 4) naam
van een lengtemaat voor linnen en laken, misschien:
,

to ellen; het ambt van den persoon, belast met het
meten er van; van der zc€aglie, buttermate ende reef
te Horne. $eepeáeis, -geit. 5) smalle houten
band om vat of ton, boep, hoepel; hoepel om mee
te spelen; verklw. ree iki n. 6) strook land, vooral
langs een water; streek, landstreek, landschap (teDordrecht).
$eepgaren, znw. o. Garen oni touw van te maken.

$eepmaker, rede - , - meker, znw. m. Touwslager.

Reerecht, bijw. Lijnrecht.
$eeroof, redo - , - rof, - rooft, znw. m. Lijkroof,.
ook: lijkberooving. -- Reeroven, -rover .

$eesege, -tsege, znw. vr. (oostmnl.). Reegeit.
Reesloot, *reen., znw. vr. Grenssloot, - wetering..
Roet, reed, ree, bnw. i) Gereed, klaar, in orde.
2) bereid(willig), geneigd. 3) voorhanden; int reede
Betten, zóó plaatsen dat men iets zien kan. 4) van
goederen, hetgeen gemakkelijk in geldswaarde kan
worden omgezet of te gelde gemaakt kan worden;
van geld, contant.
Roet, bijw. Snel, onmiddellijk.
$eetrecken, rede-, zw. ww. intr. Eene grenslijn
trekken.: vooral: tusschen landerijen.
$eetrecker, znw. m. Landmeter, erfscheider;.
rooimeester.

Roots, bijw. Reeds.
$eetschap, reit- , riet - , rees - , ree - , ie - , znw. vr..
en o. i) Geschiktheid, geneigdheid; (geschikte) ge-legenheid. 2) bereidvaardigheid, hulpvaardigheid;
enen r. doen, iem. ter zijde staan, steeds voor iein.
klaar staan. 3) voorbereidende maatregelen, toebe-^
reidselen. 4) gereedschap, benoodigdheden; krijgstuig.
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5) gereedschap, werktuig; middel in Gods hand;
gereedschap voor beroepen, bedrijven.
Reetnun, -tuyn, znw. m. Versperring, afsluiting,
een verdedigmgswerk.
Reeuroof. Zie reeroof.
Reeuwen, zw. ww. intr. Een lijk afleggen, het
reinigen en voor de begrafenis in gereedheid brengen. — Reeuwer, ook : oppasser van besmettelijke
zieken en ontsmetter hunner lijken ; vr. reeuwige (vla.).
Reevel, znw. o. Vel van een ree.
Reewech, rewech, znw. m. Weg waarlangs lijken
naar het kerkhof werden gebracht.
$eewise. Hetz. als ree recht.
Refoctier, znw. m. De kloosterbroeder die met
het toezicht over de eetzaal was belast.
Reformatie -cie, znw. .vr. Vernieuwing eener
verordening of van eene stichting, ook : van een
abdij e. a. — Reformeren.
Refrotoor. Hetz. als r e e f t e r.
Refuseren, Beren, zw. ww. tr. Opkomen tegen iets,
het weerleggen ; ook refuteren, ook: weigeren, ontzeggen. RefQIIg, refuys, znw. o. i) Weigering. 2) afval,
uitschot; refuys van boeven.
Regael, regal, znw. Rottenkruit.
Regardeeren, zw. ww. tr. Acht slaan op.
Regeer, -ier, znw. o. Gedrag, leefwijze.
Regele, regle, regel, regale, reggele, znw. m. en
vr. i) Rij, bepaalde orde of stand. 2) rechte lijn. 3)
liniaal, richtsnoer, meetstaf ; winkelhaak. 4) leefregel;
zedelijk voorschrift; kloosterregel, orderegel; der
regelen onderdaen s jn. s) spreekwoord; tis een oude
regule. 6) gewoonte; regelmaat. 7) plank; lat.
Reg elen, reglen, regalen, zw. ww. -- I. Trans.
Met liniaal of meetstaf afmeten. -- II. Wederk.
Zich regelen of gedragen naar (met na).
Regellijo, regel jc, regal jc, bnw. Aan een bepaalden kloosterregel gebonden.
Regelrecht, bijw. Lijnrecht.
Regelwise, - w js; bijw. In eene rechte lijn.
Regen , rein, znw. m. Regen. -- Regenaehtich,
Regenich, -blase (bobbel), -hoge booch), -drop,
-

(-

-

gote n -Water.
Regen, zw. ww. onpers. Regenen.
Regen, zw. ww. tr. Opwekken, in beweging

brengen (nederr.).
Regenen, rechgenen, rechenen, zw. ww. onpers.
Regenen; ook reinen.
Regenhoyke, znw. in. en vr. Regenmantel; ook
re encleet.
egenschnnr, -scliuyr, znw. m. Regenbui, -vlaag
(oostmnl.).

Regent, znw. in. Bestuurder; ook: prelaat; vr.

regente.

Regenweder, regenwolken zunike).
Regeren, . -eeren, - ieren, zw. ww. — I. Trans.
(-

i) Leiden, richten, ook in geestelijken zin. 2) besturen, regeeren. 3) het bewind of de administratie
voeren over iets; die crone r., het bewind voeren
over een land. 4) inrichten, regelen; enen dach r.,
voor bepaalde bezigheden bestemmen. 5) onder handen nemen, de les lezen. — II. Wederk. i) Zich
richten, afgaan op. 2) zich gedragen. 3) zich bezig
houden met iets, iets in beoefening brengen, zich
generen; zich staande houden, het uithouden.
Regerer, eerre, znw. m. Regeerder, bestuurder,
regent; meester, baas; stuurman; vr. regeerster, regerigge (vla.).
$egeringe, ieringe, znw. vr. Bestuur, leiding,
toezicht.
Reget, znw. Een door aanwas of aanslibbing
verkregen terrein.
Re e, znw. vr. Rij; tere r-n, op een rij.
$egge
le . Zie r e g e l e.
Beg-elines, bijw. Op de rij af, in volgorde.
Regierbroot (rejier ). Zie bij g e r e t s t.
Regiment, rege-, rey, znw. o. i) Leiding, rege-

-

ling; het voorschrijven van een dieet; schikking.
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bestuur, regeering, heerschappij ; r. dragen, een
gezag uitoefenen ; voogdij ; gezag over eene gees telijke stichting. 3) bestuurder, een met een zeker
gezag bekleed persoon ; ook als verzamelwoord, de
overheid; bestuur van een broederschap of gild. 4)
levenswijze, gedrag; handelwijze; leefregel met betrekking tot de gezondheid.
$egloen, znw. o. Landschap, gewest.
Register, znw. o. -- Registreren.
$egnatie, -cie, rengnacie, znw. vr. ook regnancie.
i) Heerschappij, bestuur. 2) bewind, beheer. 3) uitoefening van iets; r. van coojbmansciuxb ende neringe.
4) levenswijze; daden, bedrijf.
Regneren, reign-, resign-, -eeren, zw. ww. —
I. Intr. Heerschen, regeeren ; ook : heerschen, van
eene ondeugd, eene ziekte. -- H. Trans. Besturen,
regeeren over. -- Regnerer, -eerre.
Regularinne, znw. vr. Eene kanones regulier,
die leeft naar den regel van Augustinus ; ook regularesse.
Reguleren, regel-, zw. ww. — I. Trans. Regelen, ordenen, inrichten. — H. Wederk. Zich overeenkomstig iets gedragen, naar iets richten.
Regulier, regil-, regel-, -leer, bnw. en znw. —
I. Bnw. Volgens den regel zijnde, af: geregeld, M:
regelmatig; ook: zijnde overeenkomstig een bepaalden
orderegel. — II. Znw. Een naar een bepaalden
(orde)regel levend persoon; reguliere canonic, canonikerse (canonesse), een in een klooster wonend
kanunnik of kanones. — Regujieresse, -inliep

Re uliersche.
lierljo bnw. Regelmatig; ook regal jee.
Rrlike, dook regulike.

F

—

rey, znw. m. i) Eene in eene bepaalde orde
zich bewegende of staande personen; rei, reeks;
reidans, rondedans; alen rei leiden ; ook : rij paarden
aan eene lijn. 2) danslied; lied. 3) strijdgewoel, strijd.
Reye, znw. vr. Gracht, waterloop; ook: stads gracht (vla.).
Reyen, zw. ww. intr. Een rei- of rondedans
uitvoeren.
Reyen. Zie reden , ww.
Reyeringe, zw. ww. intr. Onrustige beweging
onder eene volksmenigte, tumult.
$elgenoot. Zie rein genoot.
Reiger, reger, znw. m. Reiger. — Reigerbosoh.
Reihout, znw. o. Takkebos.
Reiken, reken, zw. ww. -- I. Trans. i) Uitstrekken, vooral: de hand. 2) aangeven, overreiken;
voorzetten, spijs en drank. 3) voor den dag halen,
krijgen; voor den dag brengen, woorden, gedachten
e. a. 4) krijgen, bemachtigen. — H. Intr. Reiken net
de hand, ergens aan komen.
Reyment. Zie .r e g i m e n t.
Reimeren, remeren, ook -eeren, zw. ww. tr. I)
Koopen, inkoopen, zich door koop verschaffen; los
ook wederk. 2) iemand zich laten-kopen,vrij
loskoopen; iem. iets, vooral: plundering en brandstichting, laten afkoopen, brandschatten; plunderen,
knevelen, uitzuigen, ook reimersoenen.
Reimeringe, znw. vr. i) Losprijs, ook reii,aei
-soen.
2) heffing van onrechtmatige schattingen.
Rein. Zie regen en reine.
Rein, reen, znw. m. Verhoogde zoom aan akker
of bosch die als grens dient; grenspaal.
Reinaerdie, -ardie, -es die, -aerde, znw. vr. Vos
sluwheid; gemeene streken.
-senlit,
Reinboom, reen -, znw. m. Boom die den dienst
doet van grenspaal.
Reinbrec, znw. m. Het verbreken of vernielen
van de eene of andere grensaanwijzing.
Reine, rene, rein, reen, bnw. -- I. Van zaken.
i) Fijn (gemalen). 2) fijn, uitgelezen, keurig; van het
lichaam, schoon, mooi; voortreffelijk, uit een zedelijk
oogpunt. 3) zuiver, niet besmet of verontreinigd ;
ook van wonden; van de oogen, helder ziend; van
plaatsen, zindelijk; met eene ontkenning, niet zuiver,
niet pluis; zuiver, onbesmet, ongerept; zuiver, echt,
-

-
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oprecht; met van, vrij van, r. van venine. 4 rein,
niet door zonde besmet. 5) bloot, klinkklaar (z6de
eeuw); een r. boeverie. — II. Van menschen. i)
Voortreffelijk, edel; van het uitwendige, schoon,
edel. 2) zuiver: a) zindelijk, schoon; op zindelijkheid
gesteld. b) onbesmet, niet bezoedeld of verontreinigd ; ongerept, van eene vrouw. c) zuiver van levenswandel, nauwgezet van geweten. 3) rein, kuisch.
4) rein, van zonde en kwaad afkeerig.
Reine, bijw. i) Op eene fijne, nette wijze; keurig, netjes, schoon. 2) op eene zuivere wijze. 3) geheel en al, te eenen male, ook alre(i)ne; reine op,
reine nut, schoon op, schoon leeg; Sinte Reinuut,
de patroon van drinkebroers en doorbrengers.
Reinen. Zie regenen.
Reinen , reenen, zw. ww. — I. Intr. Grenzen
aan. — I[. Trans. Afpalen, de grens bepalen van.
Reinen, zw. ww. tr. i) Reinigen, schoonmaken.
2) zuiveren. 3) reinigen, louteren, ontdoen of bevrijden van zedelijke smetten; ook als wederk.
Reinewater, - weder. Zie r e g e n w a t e r enz.
Reingenote, -reen-, ree -, -genoot, znw. m. Belende eigenaar, eig. „grensgenoot".
Reinhage, , reen- : ree-, znw. m. en vr. Grens haag; ook reznhezn:nge. Vgl. r e e s 100 t.
Roinheit , znw. vr. (zeldzaam). Keurigheid; iets
schoons of keurigs (t6de eeuw); reiniging.
Reinhertich bnw. Rein van hart, oprecht van
gemoed. — Reinh
erticheit.
Reinieh , bnw. Hetz. als reine ; een r. leven
(t 6de eeuw).
Reinieheit, renich-, znw vr. z) Fijnheid, keurigheid. 2) reinheid, zindelijkheid. 3) zuiverheid, onbesmetheid, maagdelijkheid van ziel en lichaam, onschuld. 4) kuischheid, ingetogenheid, reinheid van
levenswandel.
Reinigen, renzen, zw. ww. tr. i) Schoonmaken,
zuiveren. 2) zuiveren, van onzuivere bijmengselen
ontdoen; zuiveren van eene schuld. 3) reinigen,
louteren.
Reininge, znw. vr. i) Grensbepaling. 2) grensscheiding, grens.
Reininge, znw. vr. i) Wassching, het schoonmaken van iets waaraan vuil kleeft. 2) zuivering. 3)
reiniging, loutering.
$einlijc, reen -, ren -, bnw. i) Fijn, keurig. 2)
:

zindelijk, schoon; op zindelijkheid gesteld, netjes. 3)

onbevlekt, kuisch. — $ einllke, bijw.
Reinmaker, znw. m. Heiligmaker. — $ einma-

kinge.
$einnisse,

znw. vr. Reinheid, afkeer van het

kwade.

Reinse, reinsen. Hetz. als r e i s e, r e i s e n.

Seinsteen, reen -, -stein, znw. m. Grenssteen.

$einute, reinuut. Zie bij r e i n e, bijw., 3).
Reinvane, reine-, rei-, -vaen, -vaer, znw. m.
Reinvaan, zilverschoon, steenvaren.
Reis, bnw. Vlak,, met den grond gelijk.
Reisbaer, bnw. i) Reisvaardig; ook: reizend.
2) toegerust voor eene expeditie; in staat om de
wapenen te dragen.
$eischolle, znw. vr. (nederr.). Schommel, schop.
Rejge, rese, znw. vr. i) Reis, tocht. 2) krijgs-,
veldtocht, expeditie; strooptocht; ene r. rider, varen,
een krijgstocht ondernemen; strijd; moeilijke onder neming; leger. 3) reis, keer, maal.
-raise. Zie b l o e t r e i s e.
Roiseloon, reis-, znw. m. en o. Vergoeding van
reiskosten.
Reisen, resen, zw. ww. intr. i) Reizen, eene reis
doen; eene reis ondernemen, op reis gaan; belgriiizage reisen. 2) een krijgstocht of strooptocht ondernemen, te velde trekken.
Reisenaer, znw. m. Soldaat; ruiter.
Reiser, znw. m. i) Reiziger; bode. 2) krijgsknecht; ruiter.
Reisevoget, -voocht, znw. m. De persoon belast
niet het toezicht over in eene vreemde haven lig-
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gende schepen en met de rechtsbedeeling over de
zeelieden.
$eisieh, bnw. i) Rijzig, slank, mager, spichtig.
$eisich,- bnw. Van r e is e, 2). 1) Reisich pert,
cavaleriepaard ; reisige have, krijgstoerusting, ridderlijke wapenrusting, df oorlogsmateriaal, krijgstuig. 2) voor een krijgstocht toegerust; bereden, van
manschappen. 3) als znw. mv., krijgsknechten, of:
ruiters.
$eisiger, znw. m. Ruiter, man te paard.
8eisinge, znw. vr. Reis, tocht.
Reiten , royten, ruyten, zw ww. tr. (vla.). (Eene
sloot) schoonmaken, (het water) zuiveren van kroos
en waterplanten (reit, ruyt, ruut). — Reiter.
Beitsen, zw. ww. tr : (nederr,). Aansporen, prik kelen, tergen. — Reitsinge.
$,ee, recke, . ric, znw. o. ; ook recke, ricke, vr. en
m. i) Staak, stang; de stang waarop jachtvogels in
de valkenkamer gehouden worden; hoenderrek. 2)
een houten voorwerp waarop men iets plaatsen of
waaraan men iets hangen kan; kapstok, kleerenrek;
droogrek. 3) een werktuig om iemand aan te hangen of om hem te pijnigen. 4) lange strook; afstand.
Bee . znw. o. Goede staat, goede orde; te (in)
reke houden, goed onderhouden (een bouwwerk) ;
te reke bringers, herstellen ; ook te reecs (reex, reix).
$eke, reecho, znw. vr. i) Rij, eene bepaalde
rangschikking of orde; een rij te veld staande schooven. 2) regel, lijn; te r. sign tegen, op ééne lijn
staan, te vergelijken zijn met; regel schrift.
Roke, reike, znw. vr. Hooihark.
Reken, reecken, st. en zw. ww. tr. i) Bijeenhalen, op een hoop brengen, onkruid ; ook : vuur en
asch; iets onder de asch leggen; utereken, uit de
asch halen, van het vuur nemen. 2) (bijeen)schrapen, geld; voor den dag halen, ook: uit een zak, een
tasch. 3) verhalen, vertellen, voor den dag brengen;
met in, dompelen.
]leken reecken, zw. ww. tr. In een goeden staat
brengen; iin orde maken.
Reken, zw. ww. Hetz. als rekenen en ree ken.
Bekenaer, znw. m. Een persoon belast met het
opmaken eener rekening; bewindvoerder.
Bekenbert, -bret, znw. o. Rekenbord, - tafel.
Rekenboes, znw. o. Koopmansboek, kasboek;
ook rekeningboes; een boek waarin iemands winkelschulden worden opgeteekend; het boek waarin
's menschen goed en kwaad bij uod staat aangeteekend.
Rekendaeh, znw. m. Afrekeningdag, de dag
waarop een ambtenaar rekening en verantwoording
moet doen; het jongste gericht.
Rekenen, reeckenen, zw. ww. — I. Trans. t)
In orde brengen, opmaken, eene rekening. 2) verrekenen, afrekenen. 3) in rekening brengen. 4) (geld)
beheeren; geit te boven (ook te voren?) r., meer
ontvangen hebben dan men heeft uitgegeven; geit
ten achteren (afteren) r., het tegengestelde. 5) uitrekenen; hi rekende dat hi ware min oorra. 6) tellen, natellen. 7) meerekenen, -tellen, iets, iemand.
8) rekenen, beschouwen, achten. — II. Intr. t) Eene
rekening opmaken; met iem. afrekenen; als znw.,
rekenschap, verantwoording; het is met migherekent,
het is met mij gedaan. 2) acht geven op, geven oni
iets.
Rekengeit. Hetz. als het mv. van r e k e n penninc.
Rekeninge, znw. vr. i) Het opmaken eener rekening; het geschreven stuk, rekening van ontvangst
en uitgaaf, rekening. 2) afrekening, verrekening, vereffening eener geldschuld. 3) rekening en verantwoording ; het geschreven stuk daarvan; ook: ver
daden en gedrag; r. doen van, de-antwordigv
verantwoordelijkheid dragen van. 4) berekening, uitrekening; ook: van een verwantschapsgraad; ob r.
gaen, familieleden bijbrengen die door hunne verklaringen iemands adellijke afstamming bewijzen.
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Rehencamere, znw. vr. Rekenkamer; ook : het
college van ambtenaren, dat met de zorg daarvoor
is belast.
Rekenmaeltijt , znw. vr. Een maaltijd gehouden bij het opmaken eener kas.
Rekenmeester, - roeister, znw. m. Ambtenaar
aan het hoofd eener rekenkamer.
Rekenpennina, znw . m. Nagemaakt geld in gebruik bij het nazien van stadsrekeningen.
Rekenschap, znw. vr. i) Rekening, berekening;
afrekening. 2) rekening en verantwoording, rekenschap. 3) de tijd waartoe eene ambtsbevoegdheid
beperkt is (wfri.).
Rekentafel . Hetz. als r e k e n b e r t.
Rechouder, znw. m. Hetz. als r a e m b e w a r e r.
Rechout, znw. o. Hout bestemd voor een „rec"
of droograam voor laken.

Reciser, znw. o. Rekijzer.
Recke, znw. m. Eig. banneling; very.: avonturier, rondzwervend krijger; ook : woesteling, geweldenaar; gewoonlijk: held, dapper krijgsman, ook:
strijder voor Gods eer.
Reckebulc, -bile, znw. in. Raamland.
Reckelijo, rekeli c, bnw. i) Rechtschapen, braaf;
fatsoenlijk; begaafd met uitnemende hoedanigheden;
ghi (Maria) sit de reckeij/csie die noit ontfinc wesen. 2) met het als ondw., redelijk, betamelijk, bil
3) r. op, toegevend jegens, verschoonend voor.-lijk.

— Reckelijcheit, Reckelike.

Reckelije, bnw. Rekbaar, elastisch.
Reckon, zw. ww. — I. Trans. i) Rekken, in de
lengte of hoogte uitstrekken, uitsteken, een lichaamsdeel. 2) spannen, rekken, uitrekken, ook: laken op
het droograam. 3) iem. pijnigen. 4) uitmeten, hoog
opgeven van iets. 5) oprichten, opslaan, ene lente
r. ende ójbslaen. 6) regelen, besturen; dat lant r.
ene gilde r. (vgl. b e r e c k e n). 7) van het noodige
voorzien, uitrusten; behandelen, een ziek lichaamsdeel. — II. Wederk. i) Zich uitrekken; zich uitstrekken. 2) zich haasten, zich spoeden; zich begeven (met te). 3) zich inspannen. 4) zich houden, zich
gedragen. — 1II. Intr. i) Reiken tot een zeker punt.
2) rekken, langer worden. 3) zich uitstrekken naar
iets, het begeeren. 4) zich uitstrekken in tijd, duren,
aanloopen.
Recker, znw. m. Bestuurder, opziener.

Reckinge, znw. vr. Het uitrekken of spannen

(van iemands ledematen).
Reeoevereren - covereren, zw. ww. — I. Trans.
Terugkrijgen; verkrijgen. — II. Intr. Zijne lichaamskracht, ook: zijne macht, terugkrijgen, (zich) her-

stellen.

Recommendatie, znw. vr. Aanbeveling, opdracht.

Reeompassen , zw. ww. tr. Herscheppen.
Recompensatie, znw. vr. Schadeloosstelling,
vergoeding, belooning; ook recompense. -- Recompenseren , ook: opwegen tegen, ruilen voor.
Rocoort, recort, znw. o. Eene rechterlijke uitspraak steunende op getuigenissen of eene enquête.
2) verslag, rapport; verhaal; om cort r., om kort
te gaan; 3) r. doen obi, nadenken over.
Recreatie, znw. vr. Verpoozing, uitspanning.

Recreëren, zw. ww. tr. Verpoozen, ontspannen.
Rectoor, -oir, znw. m. Bestuurder, regent; hoofd

van een klooster; beheerder eener geestelijke stichting; pastoor; hoofd van eene inrichting van hooger
onderwijs.

Recupereren, zw. ww. tr. Terugkrijgen, herRecuperatie.
Reewaehter . Hetz. als r a e m w a c h t e r.

winnen. —

Rel. Zie reel.
Rel, znw. m. Gedruisch van stemmen; gebabbel,
geklets ; ook: feestgewoel, genoegen, pret (x 6de eeuw).
Relatie, -acie, znw. vr. i) Rapport, verslag. 2)
aanspraak, toespraak.
Relaxatie, znw. vr. Lossing, vrijmaking; ophef fing van beslag, banvloek of interdict. -- Relaxeren .
Relief, relijf, znw. o. i) Overblijfsel, rest, over-
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schot van eten ; overschot in het algemeen ; uitschot.
2) de uitkeering door den leenman aan den leenheer
gedaan bij het verheffen („relevare feudum) van
het leen, telkens wanneer een nieuwe leenvolger
optreedt.
Religie , znw. vr. Afzondering van de wereld;
kloosterorde, - gewaad.
Religioen , znw. o. i) Godsdienst. 2) kloosterleven ; -orde; het klooster; si sonde get-ne int religioen.
Rell ioo8 -eus, bnw. i) Godvruchtig. Rel^stelijk, zich tot het naleven van een
oosheit. 2) gee
geestelijken leefregel verbonden hebbende; als znw.
kloosterling, monnik of non. — Religiosellke.
Religne, -quie, znw. vr. i) Reliquie, overblijfsel
van het lichaam of de foltertuigen der heiligen. 2)
overschot van 'eten.
Relivereren, zw. ww. tr. Overhandigen, iets;
overleveren, iemand.
Rellen, zw . ww. intr. Babbelen, kakelen; ook
(tr.): iets zeggen (i6de eeuw).
Remanant, remenant, reinanent, znw. o. Overschot, rest.

Remede, -ie, remegie (= djie), znw. vr. i) Geneesmiddel; hulp -, redmiddel; r. doen, maatregelen
nemen tegen iets, verbetering aanbrengen in iets..
2) verzachting van leed. 3) de hoeveelheid alliage
die men bij het munten van goud- en zilvergeld
mag gebruiken boven hetgeen de wet heeft bepaald.
Remedieeren, zw. ww. tr. Verhelpen.
Remissie, znw. vr. Vrijstelling, kwijtschelding.

Remmen, zw• ww. tr. Stil doen staan.

Remmersoen, -en. Zie r e i m e r s o e n (bij
reimeringe).
Remonstrantie, znw. vr. (Tooneel)vertooning;
voorstelling van een historisch tafereel; de geschil derde tafereelen zelve.
Remoors, remors, znw. o. Zelfverwijt.
Remuneratie, znw. vr. Belooning; eene som
waarmee iein. wordt beloond .of schadeloos gesteld.
Renbane n Renchoen . Zie rennebane,
rantsoen.
Renden, scheuren. In t e r e n d e n.
Renderjjn . Zie rind e r ij n.
Rene, Renen, -inge. Zie r e i n e enz.
i n e.
Renne. Zie r in
Rennebane, ren , znw. vr. Renbaan.
Renneboom , ren - , ronne - (oostmnl.), znw. m.
Sluitboom, slagboom; vooral: waarmee de toegang
tot eene stad werd afgesloten.
Rennecnecht, ronne- (oostmnl.), znw. m. Rij-

knecht.

Renneerone, ronne - ,

znw. vr. Ijzeren eenigs-

zins uitgetand plaatje, dat men bij tornooien aan
de lansspits bevestigde om de tegenpartij niet te
verwonden.

Rennen, yinnen, runnen, zw. ww. — I. Trans.
(nederr.). t) Doen draven, drijven, een paard. 2)
stremmen, doen dik worden, melk. — II. Intr. i)
Hard rijden;; r. ende riden; gerant comen, hard komen aanrijden. 2) hard loopen, draven, van een
mensch. 3) vloeien, stroomen (gewoner yinnen).
Rennen d zw. ww. tr. Pellen, graan.
Renner, runner, renre, znw. m. Rijknecht, page;
ook: bereden bode.
Rennesehl , ren -, run-, znw. o. Snelzeiler.
Rennes iet ren -, run-, ronne- (oostmnl.), -sOiesse,
-sjbietse, -s esse, znw. m. Ruiterspiets, spiets of lans
voor een steekspel.
Rennieh, bnw. Loopsch, paardrift hebbende, van
paarden (oostmnl.).
Rensel, rent-, rin(t)-, znw. o. Stremsel.
Rente, rinte, reinte, rent, rattle, znw. vr. i)
Eene jaarlijksche uitkeering waarop men meestal
recht verkrijgt door betaling van eene som in eens;
lijfrente, erfrente ; het vaste goed waaruit de rente
getrokken wordt (zeldzaam); verklw. rentkijn, inko.
etentje. 2) hetgeen aan iem. toekomt (van den kant
van den schuldeischer); hetgeen iemand schuldig is

RENTEBOEC.

RETEN.

(van de zijde van den schuldenaar). 3) loon, be.
boning; bezitting, ook : geestelijk bezit.
znw. o. Renteboek; boek waarin de
aan iem. toekomende renten staan opgeteekend.
renten., znw. m. Het geschreven
stuk waaruit iemands recht op het genot van eene
rente blijkt, rentebrief, effect.
Renteoamere, rent-, -canner, znw. Kantoor.

Residentie, znw. vr. Bezinksel in de urine.
Residu, znw. o. Overblijfsel, overschot.
Resignatie, znw. vr. Afstand van een ambt.
Resigneren, zw. ww. tr. Afstand doen van.
Resin, znw. vr. (Welriekende) gom ; balsem.
Resolveren, zw. ww. tr. Oplossen.
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Renteboeg,
Rentebrief,

Rentemeester, rint-, rent-, - meister, znw. m.

Hij die bepaalde renten of geldelijke inkomsten beheert; ontvanger, thesaurier; rentmeester van een
bijzonder persoon. — Bentemeesterambaeht,

-boeg, -schap, 8entmeesterie.
Renten, r:nlen, zw. ww. — I. Intr. Rente

geven, eene zekere som opbrengen. — II. Trans.
Iem. of iets (eene kerk, altaar, stichting) met eene
jaarlijksche inkomst begiftigen.
Rentenaer, znw. m. Renteheffer.
znw. in. i) Hetz. als r e n t e n a e r. 2)
hij die eene jaarlijksche opbrengst of rente verschul.
digd is.
Zie rantsoen.
Benunciëren, -noncieren, zw. ww. intr. Afstand
doen van. — $enonciatie.
Benversael, re-, znw. o. Schriftelijke tegenbelofte of tegenverzekering.
$envoy, , znw. Verwijzing naar een ander ambtenaar, appèl.
Repaer, znw. o. Verblijf.
ZW. ww. tr. i) Herstellen, verhelpen.
2) versterken, bevestigen; die heilige kerke r. met
relj/ckea (reliquieën) r. — $ eparerer, -ersche
(van Maria), r. der verlorender werelt. Rep
Repag, raftas, znw. m. Engte, pas; plaats waar
neen een water moet oversteken, veer.
Rope. Zie reep.
, znw. vr. IJzeren kam, oin vlas te kammen.
Repel, znw. m. Hekel, vlaskam, hennepbraak.

Rentier,

Rantsoen.

Repareren,

aratie.

lepe
— Reelen.
Repel, reeel, reisel, znw. m. Riem; zadelriem.
Repen, reeen, reien, zw. ww. — I. Trans. i)

Hekelen, kammen, braken. 2) rekken, scheuren; met
geweld van iets afrukken; fieesch van den beene
reyten. — 1I. Intr. Stoeien, woelig zijn.
leper, ree znw. m. Touwslager.
zw. ww. tr. Nazeggen.
-eet-en, zw. ww. tr. Antwoorden.
Reposeren, zw. ww. wederk. Uitrusten.
B,eppelije, repljc, bnw. Beweegbaar; van goederen, roerend.
ren, zw. ww. — I. Trans. i) In beweging brengen, aan den gang maken. 2) in eene
sterke beweging brengen, aan iem. of iets met geweld rukken of trekken; haerref en, het haar uit
aanraken, aanroeren, raken of komen-ruken(fi.)3
aan iets. 4) aanroeren, opperen. — II. Wederk. Zich
snel bewegen. — III. Intr. In beweging komen;
zich snel bewegen, ijlen.
zw• ww. tr. Vertegenwoordigen.
$eprs, znw. o. Referein.
Reprise, znw. vr. Uitstek, kraagsteen; console.
Reproberen, zw. ww. tr. Verwerpen.
xepsen, rerecht. Zie rispen, reerecht.
(reeren), zw. ww. intr. Brullen, loeien,
huilen, balken; ook: schreeuwen, van menschen. —

Repeteren,
Repliceren,'

Reppen,

Representeren,

Beren

Beringe.

Beren,

zw. ww. tr. (oostmnl.). Laten vallen, van
bloed, tranen.
Reach. Zie r i s c h.
znw. o. Schriftelijk antwoord van paus
of ' keizer.
Rose, ruese, reuse, rose, ruse, znw. m. Reus; vr.
resinne ; held.
Zie reise, reisen.
Rose,
Rose (reese), znw. vr. Rist.
Resensprone, znw. m. Reuzensprong.
Resich, reusich, bnw. Reusachtig.
Resident, bnw. Woonachtig.

Rescript,

regen.

Resort, znw. o. Toevlucht, redmiddel; verhaal;
ook : datgene waaraan men niet ontsnappen kan ; syra
resoirt halen tot, . in beroep gaan bij.
$,8spelle, /eel, -,kielle. Hetz. als r a s p a e 1 g e.
rispen.
znw. o. i) Uitstel, tijd gedurende welken iets wordt opgeschort of men met iets wacht;
r. geven ;; r. nemen; sonder r., onverwijld. 2) opschorting van eene rechtshandeling, ook : van een
(dood)vonnis, uitstel van executie; opschorting van
iets dat voor iemand onaangenaam is; uitstel van
betaling; schorsing van vijandelijkheden, bestand.
3) tijdruimte, tijd voor iets ; ic liebbe nu geen langer r. 4) tijd om tot rust te lomen, verpoozing, verademing; soy :der r., aan één stuk, in één adem; onverwijld ; voortdurend. 5) vrijstelling van; jeghen die
dooi nes gheen r.; kwijtschelding (?) ; der namen
ma/tic u r., ik spaar of schenk ze u. —
brief, eene schriftelijke verklaring, waarbij aan
iemand een uitstel van betaling wordt toegestaan.
Respiten, zw. ww. tr. Uitstellen ; uitstel geven
aan.
zw• ww. intr. Antwoorden ; voor
iets instaan.
znw. o. i) Antwoord. 2) als kerkelijke
term, het antwoord dat gezongen wordt bij den
eeredienst in de „responsoria", d. z. beurtzangen
van den geestelijke en het koor of de gemeente; ook:
een dergelijke beurtzang.
znw. o. Het overblijvende, de rest.
restoreren, zw. ww. tr. Herstellen, goedmaken.
(h)ersie, (h)arste, znw. vr. Rust; ook:
bezwijming. — Restolio, -like (rustig, vreedzaam).
ReStenient, znw. o. Arrest, beslag.
ersten, zw. ww. — I. Trans. Doen rus
geven aan. — II. Wederk. i) Uitrusten;-ten,rus
gerest sin, uitgerust zijn. 2) rustig ergens verblijven.
— 111. Intr. z) Rusten, uitrusten; slapen; van een
levenloos voorwerp, rusten of steunen op; uitblazen,
verpoozen, - verademen; rusten, ophouden met iets.
2) vertrouwen op; r. oh die aventure.
zw. ww. intr. Resten, overblijven.
Hetz. als r a s t e r e n; ook: opeischen,
requireeren.
Rustig, vreedzaam.
bnw.
Restieh,
$estinge, znw. vr. Verademing, verpoozing.
$estituëren, zw. ww. tr. Herstellen.
znw. vr. Vergoeding van gemaakte
kosten of geleden schade; teruggave.
restore, rastoor, znw. o. Vergoeding,
schadeloosstelling; vooral: eene uitkeering die men
deed voor zijn dood of bij testament aan liefdadige
instellingen of aan de armen ter goedmaking van
hetgeen men zich onrechtmatig mocht hebben toegeëigend (om daardoor zijn geweten te zuiveren van
Bene er op rustende schuld).
zw. ww. tr. i) Vergoeden, goedmaken.
2) in een goeden of beteren toestand brengen; met
van, bevrijden, verlossen. — Restoringe.
Restoreren. Hetz.als restoren en restaureren.
Restricti8 strinctie, znw. vr. Beperking van
id of eene toezegging.
eene bevoegdhe
Zie rechtsweer.
fit, znw. m. Spleet, scheur; leemte (limb.).
vr.
Rote, znw. Reet, spleet, scheur, gleuf.
Rote, znw. vr. Hetz. als rate , honingraat.
reeten, reyten, zw. ww. tr. i) Aan stukken rukken of scheuren. 2) vlas, hekelen, kammen;
ook: in water te weeken of rotten leggen; hetz. als
r o t e n.

Roepen. Zie
Respijt,

Respijt-

Responderen,
Respons,

Restant,
Restaureren,
leste,
Resten,

Resten,
Resteren.

Restitutie,
Restoor,

Restoren,

Restweer.

Reten,

RETORIJN.

RIDEKERLE.

Retor in, rect-, znw. m. Redenaar; ook retoris^n.
$etorike reet-, znw. vr. Redeneerkunde, wel.
sprekenskunst. — Rotorikelike.
$etreet, znw. o. Logies, verblijf.
Bende, ruede, rode, znw. m. t) Bulhond, bloed
hond; mannetjes hond, soms ook van-hond;(grte)
andere mannelijke dieren, nl. wolf en vos, misschien
ook van het schaap. 2) als scheldwoord, ellendeling,
barbaar, onmensch ; ook : botterik.
Beumaehtieh, bnw. Aan zinkingen onderhevig.

- Reumachticheit.

Reume, rueme, rurne, znw. m. Naam van een
ziekelijk verschijnsel, het vloeien van koude vochten
of stoffen, die, naar men meende, op het eene of
andere deel van het lichaam zich vastzetten en daardoor ziekten veroorzaakten, zinking, catarrhe.
Reus. Zie r e s e. $eusch reusachtig.
Reusel, resel, ruesel, rosel, znw. m. Reuzel.
Renselmaent, rosel - , znw. m. en vr. October.
BeVe, znw. vr. Rank, wijngaardrank; ook toege.
past op Maria; afgesneden of gesnoeide rank.
$eve, Beveel. Zie reef, rivee1.
Revelatie, znw. vr. Openbaring.
Reven, zw. ww. intr. Zotteklap uitslaan, raas
aan verstandsverbijstering lijden.
-kalen;
Reven, zw. ww. intr. Kwaken, van kikkers.
Reventer . Zie reefter.
Reverentie, znw. vr. Vereering, eerbied, eer ,

betoon. — Reverentelike.
Beversael. Zie ren versae1.

Beversbrief, znw. m. Hetzelfde; ook wederbrief.

ravet en rabat.
rowaert, ruwaert, rywert, znw. o. -I. Met hoede van trans. „hoeden" komt overeen: t)
Toezicht, bewaking. 2) bescherming, onderstand,
steun, hulp. 3) macht, heerschappij, gezag. 4) naam
van een met gezag bekleed persoon: a) opzichter,
beheerder. b) bevelhebber over eene stad. c) landvoogd. d) legeraanvoerder. e) rijksbestuurder, ruwaard. — Rewaertsehap . — 1I. Met hoede van
„hem hoeden" komt overeen: i) Veiligheid, veilige
plaats. 2) gevaar, reden tot zorg of vrees; negeen
r. hebben, niets te vreezen hebben. 3) verweer-,
verdedigingsmiddel.
Rexene, -leen, -nen, -ninge. Zie r a e x e m e
Renet. Zie

Rewaert,

enz.
Rexsweer. Zie r e c h t s w e e r.
Ribaudekijn, znw. o. Eene soort van spiets- of

schichtwerper (een krijgswerktuig), later: een klein
stuk geschut.
Ribaudeltje, bnw . Bandeloos, teugelloos.

8ibanden

rabauden, rabauwen,

Landloopen.bauder,
- Bi
vr.

zw. ww. intr.

ribaudenede, -deri , derse, -dinne, r^bautster, -sterige.
,

ribaladerie, rabauwerie, znw. vr. i) Onbehoorlijk gedrag, ongebondenheid, gemeenheid, wellust;
ook ribaudie. 2) landlooperij, afpersing van aalmoezen.
$ibaut, rebaut, rabaut, rabauw, znw. m. I)
Lichtgewapende; zoetelaar, ,iemand van den legertros (?). 2) sjouwerman, stalboef, pakkendrager en dgl.;
coninc van den ribauden, zie bij c o n i n c. 3) landlooper, vagebond, bedelaar, iem. die van afgeperste
aalmoezen leeft. 4) deugniet, boef; hoerenlooper;
ook als scheldwoord. 5) naam van een krijgswerktuig, een steenwerper, een groote boog waaruit werp.
schichten werden geslingerd.
Ribbe, rebbe, rib, znw. vr. i) Rib; borstkas;
verklw. rzbbeh n. 2) nerf of vezel van een blad. 3)
rib, balk, spar; dunne balk, lat.
Ribbebeen, znw. o. Borstbeen:
Kibbelen, zw. ww. tr. Ribben, het vlas.
Ribben, ?w. ww. tr. Met „ribben" (3) beleggen of
betimmeren.
Ribbestec, rebbe -, -stuc, znw. o. Gebraden rib,
harst.
Richel, znw. vr. i) lat; verbindingslat, dwars lat, grendél. — $ichelhout. 2) latwerk, waarachter
men iets, b.v. aardewerk, kan plaatsen.
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Richelen , rigelen, zw. ww. intr. Het kohier der
belastingen herzien (wfri.).
Biehelsteen, znw. m. De steenen onderlaag,
waarop een huis wordt opgebouwd.
]Licht, richten enz. Zie recht enz.
Biehtvenster . Zie r e c h t v e n s t e r.
Ridder, rudder, -dre, -ere, -are, znw. m. t)
Hij die te paard krijgsdienst verricht; strijder,
krijgsman, ook in de hoogere rangen ; lijfwachter,
trawant ; hij die voor het geloof strijdt; verklw.
ridderkijn, soldaatje. 2) ridder, iemand uit den ridderstand, welke zich ontwikkeld heeft uit hen die, uit
den adel gesproten, onder de Frankische koningen
krijgsdienst verrichtten te paard; enen r. maken,
doen, touwen, slaen; eenre vrouwen r., een ridder
die zich aan den dienst van eene vrouw verbindt;
geestelijk ridder, lid eener geestelijke ridderorde;
verklw. rz iderkirr. 3) naam van het paard in het
schaakspel.
Bidderbroeder, znw. m. Lid van eene geestelijke ridderorde, die den graad van ridder heeft.
Biddergelt, znw. o. Goed geld; ook ridderen
nine.
Riddergereide,. rum-, znw. o. Ridderlijke
wapenrusting; ook rrddergewade, -gewant.
Bidderhoyke, znw. m. en vr. Huik van een
ridder.
$idderige, znw. vr. (vla.). Vrouw van adellijke
geboorte, ook riddernede, ridderse.
Ridderltjc, bnw. i) Militair. 2) ridderlijk; rid.
der-, ridders -; krijgshaftig. — Ridderl jjchelt,
-

-like.
Ridderman, znw. m. Lid van de Ridderschap.

Riddermeester, znw. m. Bevelhebber, comman-

d ' nt, overste.

idderreeht , znw. o. De voor ridders geldende

rechtsregelen.

Ridderroo, znw. m. Ridderkleed, een rok (wapenrok) voor een ridder.
Riddersameninge, znw. vr. Ridderfeest.
Ridderschap , znw. vr. en o. t) Krijgsdienst,
ook met betrekking tot de hoogere rangen; al onze
leven is al vol struts ende alse ene r. 2) een grooter
of kleiner aantal gewapenden; ook: een leger; dat
r. des hemels, de engelenscharen. 3) ridderstand,
ridderschap, het wezen of de waardigheid van ridder; r. ontfaen, tot ridder geslagen worden; r-es
j4lien, ridder zijn, bi r-e, bij al wat een ridder
heilig is, of ook (zie 4) : bij ware ridderdeugd (in
eedformules); de plechtigheid der ridderwijding. 4)
ridderlijkheid, ridderlijk gedrag, ridderdeugd. 5)
ridderlijke daad, heldendaad; ook: heldendaden. 6)
ridders, de ridderstand; een grooter of kleiner aantal ridders; de leden eener geestelijke ridderorde;
de adel; ridderschap als benaming van den adel in
sommige gewesten. 7) edelman, lid eener ridderschap.
Biddersehapie, znw. vr. Het wezen, de aard,
ook: de ' plichten, van een ridder.
Bidderslaeh, znw. m. Gewoner is h a l s s l ach.
Riddersone, -soon, znw. m. Zoon van een rid-der of van een lid der ridderschap.
Riddersordene, znw. vr. De ridderstand; eene
vereeniging van ridders, die naar een bepaalden
regel leeft.
Bidderspel, znw.. o. Wapenspel, steekspel e. a.
Ridderspore, znw. m. Spoor voor een ridder;
ook: naam van eene bloem.
Kidderstaet, znw.m. Ridderlijke leefwijze.
Riddervrouwe, ridders , znw. vr. Vrouw van
een ridder of een edelman.
Ridderwoninge, znw. vr. Woning van een
edelman.
Ride, rijd, bnw. (nederr.). Woest, onhandelbaar.
Bidegelt, znw. o. Loon voor een bereden bode.
$idehenxt, znw. m. Ridderpaard, strijdros.
Ridehose, znw. vr. Rijbroek.
$idehuus, znw. o. Koetshuis.
Ridekerle, znw. m. Rijkleed.
-
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RIDELAKEN.

$idelaken. znw. o.

Schuifgordijn.

Ridemeester, znw. m. Ritmeester.

Riden, st. ww. — I. Intr. i) Eene bepaalde
richting nemen, een weg inslaan (?) ; per schip gaan;
r. over see ten heiligen grave. 2) rijden; gereden,
te paard zittende, rijdende; gereden bringen, komen
aanrijden met; r. stelen, spelevaren, een speelreisje
maken; r. na enen, iemand narijden, rijdende trach.
ten in te halen; r. met een adv. acc. van het dier
(há reet een ors van Prise), van het terrein (hi reel
berch ende dal), van het doel (ene bootschaft r.) en
van het tempo (sinen telt, draf, staji, den walooi r.).
3) reizen; boodschappen overbrengen; r-de bode,
koerier, renbode; rijdende wacht houden, ronde doen;
r-de wake, .de wacht te paard; in enes schilt r., het
op iemand gemunt hebben. 4) op en neer gaan,
schommelen, vooral van schepen die voor anker liggen ; ook van landen, die gedurig onder water loo.
pen : r-de poleye, beweegbare katrol. 5) r. op ene
dore, geweld maken tegen eene deur (16de eeuw).
Vgl. op rid e n. 6) paren, van dieren. — II. Trans.
Kwellen, plagen, met bovennatuurlijke wezens, soms
ook menschen als ondw. 2) hetz. als b e r i d e n, 5).
3) door rijden veroorzaken; hoefstage r. 4) doorste.
ken te paard zittende; hi reet enen door sign herte.
5) (wfri.) het deel van gemeenschappelijken eigendom, dat iem. niet toehoort, tegen taxatieprijs overnemen. — Ridinge . 6) bespringen, een vrouwelijk
dier.
Riden, riën, zw. ww. intr. Beven, schokken,
schudden, trillen; ridende ende bevende van colden.
Ridende , deelw. bnw. i) R. maneschijn, lichte
maan, waarin
ri men rijden of reizen kan. 2) r. orloge,
oorlog in het open veld met strooptochten en uitvallen te paard. 3) als znw. mv., ruiters.
Ridepert, rid-, ri-, j5eert, znw. o. Rijpaard,
cavaleriepaard.

Rider, znw. m. i) Rijder, ruiter. 2) naam van
verschillende gouden munten.

Rideren, zw. ww. intr. Rillen, bibberen. — Rideringe, ook: de koorts.
Rideroe, znw. m. Rijkleed, reiskleed.
$ideschoe, znw. m. Rijlaars.
Rideswert, znw. o. Ruiterzwaard.
Ridewech, znw. o. Rijweg, wagenweg.
Ridinge, znw. vr. i) Het rijden. 2) tocht te paard,
tocht van een bereden bode. 3) paard en rijtuig;
hi hout r. ; swaren cost hantieren in r-n ende in
cleiden. 4) teeldrift, van dieren. 5) zetting of prijs.
bepaling van brood, bier e. a.
Ridtsoen. Zie rantsoen, 4) en rasoen.
Rië, ryë, rij, ride, rijke (nederr.), znw. vr. i)
Lat; plank. 2) meetlat, richtsnoer, maatstaf. 3) lijn,
streep; rij.
Ried. Zie riet.

Bieden, riën, rieten, bnw. Rieten; r. dac.

Rieder, znw. m. Rietsnijder.

Riege, bijw. Ruig, ruw; het gaet r., het gaat
onstuimig toe, het is boos weer.
Riehout, znw. o. Lat of plank.
Rieke, znw. m. i) Drietandige vork of gaffel,
hooivork; mestvork, greep. 2) aalsteker, aalgeer.
Rieker, znw. m. Iem. die met een „rieke" (2)

vischt.

Riembeslaeh , znw. o. Zilverwerk, waarmede
riemen of gordels worden versierd. — R1embeslager.

Rienie, riem, reme, znw. m. i) Riem; riem om
iets mee vast te binden. 2) riem, gordel; verklw.
riem(e)kijn, -ken. 3) een stuk braadvleesch (vla.).
Rieme, riem, reme, znw. m. i) Roei ri em. Riem hout . 2) verplichting van zeedienst; oorlogsbelas-

tine. — Riemgelt.

$iem(e), znw. m. en vr. Riem, twintig boek papier.
Riemen, zw. ww. — I. Trans. i) Met een riem
vastbinden. — II. Intr. Riemen maken. -- Riemer.
Riemen, zw. ww. intr. Roeien. — Riemer.
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Kiemgat, znw. o. Gat voor den roeiriem.
Riemmaker, znw. m. Maker of bewerker van
riemen of gordels; ook riemslager.
Kiemander, znw. m. Hétzelfde.
$iemsteken, zw. ww. intr. Naam van een spel.
Kiemtal, saw. o. ; -tale, vr. Het getal riemen
of roeiers, op welker levering een bepaald gebied
was aangeslagen; ook: het gebied waarop de ver
rustte, om een roeier voor den zeedienst-plichtng
te leveren ; te (oj) r. staen, verplicht zijn tot betaling eener belasting die bij „riemtalen" wordt geïnd.
$iën, ren, rigen, st. en zw. ww. trans. i) Rijgen aan snoer of draad; rijgen aan (een wapen),
doorboren, -steken; an ene glavie gerit. 2) dicht
rijgen ; geregene of geriede schoen ; cleder met siden
gere^ en.
Ri n. Zie riden en rieden.
Rierewaerde, znw. vr. Achterhoede.
Ries, bnw. en znw. — I. Bnw. i) Zich blinde
een gevaar stortende, roekeloos, toomeloos,-lings
-

vermetel, dolzinnig; aan zich zelf ontvoerd, gek,
razend, dwaas, zot. 2) licht -, loszinnig, wuft; gewetenloos, onzalig. — II . Znw. i) Rampzalige, ellendige, onzalige. 2) vermetele, waaghals ; een onvoorzichtigé ; een gek, zot, dwaas; den r-n gesproken
hebben, van zijn verstand beroofd zijn. 3) een licht
snoodaard.
-zinge,wtlo
Ries, znw. o. Dwaasheid; te r-e bringen, op een
dwaalspoor brengen, iem. aan zich zelf ontvoeren.
Rieschaelde , ried-, rij-, bnw. Naam van eene
ziekte in hout.
Rieselike, nies-, bijw. Op eene vermetele, ondoordachte wijze; roekeloos; onzinnig, dwaselijk.
Kiesen (niezen), zw. ww. intr. i) Er ellendig of
rampzalig aan toe zijn. 2) gek of krankzinnig worden; ook: - zijn; dom, dwaas zijn. 3) op den verkeerden weg zijn; verkeerde of slechte dingen doen.
Riesheit, znw. vr. i) Vermetelheid, roekeloosheid. 2) zotheid, dwaasheid, lichtzinnigheid. 3) verkeerdheid, slechtheid, bandeloosheid.
Riester, reester, znw. vr. Strijkbord van een
ploeg. — Riesterplate, de ijzeren plaat, of ook:
een plank er van.
Riet, ried, reet, reyt, znw. o. t) Rietstengel;
niet een r., niets hoegenaamd; hoegenaamd niet;
verklw. riedekijn. 2) riet, als verzamelnaam. — Rietbosch (= rietgaert), -dac e -decker. 3) rietblad ,

rietkam, als weversterm.
Rietblat, znw. o. Tusschen riet groeiende waterplant.
Rietdtjc, znw. m. Dijk, die gedeeltelijk van'riet
gemaakt is.

Rietgras, riettamp, rietlant.

Riethorn, - hoorn, znw. m. Rietfluit.
Rietmaker, znw. m. Maker van „riet" (3).

Rietmussche, - stapel, - stede, -stoc, -vorsch.
Rietwaert, znw. m. en o. Waard waar •riet
groeit.

Rifeleren, -eeren, zw. ww. intr. Afgestroopt
worden, van vel.
Rifelinge, znw. vr. Verloting.
Rigs, znw. vr. ,i) Rij, regel. 2) plank, lat.
Rigel , rigelen . Zie richel, rich e l e n.
Rigelinge, bijw. Aan rijen, aan lagen.
Eigen. Zie riën.
Rigge r negge, znw. vr. Rij.
Riggs. Zie r u g g e.
Riguer, regeer, znw. vr. Strengheid. — Rigu-

reus.
Rijehsnoer . Zie r i s n oer.

Rijf. Zie rive en raf.
Rijf, znw. o. Hetz. als r if (in ,,middenrif").
$i0. Zie rike.
Ri edoem , -doom, -dom, znw. m. r) Rijkdom;
geld en goed. 2) de rijken; de notabelen.
Rtjeheit, ..znw. vr. i) Macht, vermogen. 2) rijk dom, het rijk of vermogend zijn; r. driven, leven
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als een groot heer ; ook : rijkdom, als persoon ge.
dacht. 3) geld en goed, rijkdommen, schat ; al hetgeen eene zekere geldswaarde vertegenwoordigt;
ook, evenals ' schat, toegepast op eene geliefde. 4)
eene kostbaarheid, eene kostbare waar of stof, ook
als verzamelwoord; een kostbaar geschenk; in de
heraldiek, aanduiding van de goudkleur. 5) de rijken;
de notabelen eener dorps- of stadsgemeente.
Rij aman, znw. m. Een vermogend man.
Rij OSÇeflOOt, znw. m. Rijksgroote.
1X
10simich, bnw. (nederr.). Slim, listig. — $

1

sinnicheit.
Bijostede, znw. vr. Rijksstad.
'0te, znw. vr. Rijkdom.

Rij m. Zie rime.
Rijm, znw. m. Rijm, rijp, bevroren dauw. —

R imachticheit.

B.j mstoel, znw. m. Naam van de eene of andere plechtigheid bij het sluiten van een huwelijk.
Rijn, znw. m. Molenijzer, een uit een ring met
vier punten bestaand ijzeren kruis.
ere, rinere, znw. m.; mv., de heeren aan
nnijl
den.
%
Bjjnsch, bnw.; r. win, Rijnwijn; ook rjnschaeri.
Rinsehgalden, rins -

,

rins - znw. m. Een in de
,

Ri'nstreek geldende goudgulden.
Rjjnschip, znw. o. Rijnschip, waarschijnlijk:
Keulsche aak.
znw. m. Naam van een zeevisch.
$
R ijp. Zie ripe.
Rijp, znw. o. Bos, handvol.
Rij pheit, znw. vr. i) Rijpheid; van eene lijfsvrucht, voidragenheid ; van eene maagd, huwbaarheid ; van den menschelijken leeftijd; middaghoogte.
2) ernst, bezadigdheid.
Rijs, znw. o. i) Tak; spreekw., beter in de riseren (het hout) dan in diseren (de kooi); verklw.,
risekijn ; niet een r., niets hoegenaamd, hoegenaamd
niet; een „rijs" wordt gebruikt als zinnebeeld bij
eigendomsoverdrachten; een ,,rijs" (meitak) als zin nebeeld van jeugd en frischheid; een r. dragen, de
kroon spannen. 2) het kruishout; dat r. des crucen;
staf, schepter. 3) als verzamelwoord, rijs, boomtakken.
Rijs, znw. m. Rijst.
R sb oom, znw. m. Boomstam met takken.
Rjjshout, znw. o. Rijshout.
$'smaent, znw. vr. en m. November.
$ijsmey er, znw. m. Opzichter over het rijs. of
hakhout.
$jjate, rijst, riste, znw. vr. Bundel.
Rijotjende, znw. vr. Tiende van de opbrengst
van aan eene gemeente behoorend rijshout.
1ijstuun, .. -tuyn, znw. m. Omheinde plaats of
werf waar rijs bewaard wordt.
Rjjswaert, znw. Een waard waar rijshout staat
of waarvan het verkregen wordt.
Rijt, znw. vr. Zetting van brood („ridinge").
znw. vr. Wetering, afwateringskanaal(?).
Rio, Riobeen. Zie rugge, -been.
Rike, r?jc, l nw. i) De heerscherswaardigheid. 2)
gebied waarover de rechtsmacht van een heerscher
gaat; het duitsche keizerrijk,dat Roomsche, heilige, Almaensehe r,; dat hoge, hemelsche r., de hemel; Gods
r., het koninkrijk der hemelen; dat r. der waerheit.
3) opperhoofd van een rijk, koning of keizer. 4)
van gedeelten van het inwendige lichaam, dat r. der
magen, de maagstreek.
Rike, roc, bnw. — A. Van personen. i) Machtig, (veel)vermogend; van God, alvermogend ; krachtig, sterk; r. om wederstaen. 2) aanzienlijk, voornaam,
hooggeboren. 3) vermogend, rijk; r. van goede;
van schatten r. 4) rijk, gelukkig; rijk, begaafd; roc
van moede, sins sinnes rike. — B. Van zaken. i)
Machtig, aanzienlijk, groot; omvangrijk, inspanning
vereischende. 2) krachtig, innerlijk sterk; krachtig
werkend, krachtdadig. 3) voarnaam ; enes r. voere.
4) rijk aan hulpmiddelen en hulpbronnen; rijk van
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inhoud, diep an beteekenis; overvloedig. 5) kost
-bar,
veel geld kostende.

Rik e, znw. vr. Hetz. als rij c h e i t.
Elke, bijw. Op eene kostbare wijze.
$1kelije, rjcljc, bnw. — A. Van personen. i)
Machtig. 2) rijk, voornaam, aanzienlijk. — B. Van
zaken. i) Krachtig, geweldig; si daden een r. gemoet (aanval). 2) kostbaar, prachtig; fijn bewerkt.
3) kostelijk, schoon. 4) overvloedig. — $ 1ij0-like ook hetz. als ridderlike.
en^ rijcken, zw. ww. — I. Trans. i) Machtig
maken. 2) rijk maken, verrijken, ook; met geestelijke zegeningen ; begiftigen, beschenken. — II. Intr.
i) Machtig worden. 2) rijk wordcn, rijker worden,
ook : naar den geest.
$ioleet, znw. o. Schuif•, altaargordijn.
$1col188le, znw. vr. Zoethout.
$icorde, znw. vr. Rijgkoord, rijgsnoer: ook riline.
Rime, r jm, znw. vr.; rim, m. i) Versregel, de
eene regel van een rijmpaar. z) gedicht, lied, dichtwerk. 3) dichtmaat; rijm.
Rimen, zw. ww. — I. Trans. In dichtmaat opstellen, op rijm brengen. -- II. Intr. Verzen maken,
dichten, rijmen.
Rimer, zw. ww. onpers. Rijmen, rijpen..
Rippe , rim, znw. vr. Vouw, kreuk, rimpel.
Bim e1, znw. m . Rimpelen , zw. ww. intr. —

heit

Wij

Rimpeunge.

Rilnpen, st. en zw. ww. — I. Trans. Rimpelen,

vouwen ; plooien. — II. Intr. Rimpels of plooien
krijgen.
Rimpich, bnw. Rimpelig, vol rimpels.
Rinaelde, znw. vr. Rijgnaald, eene naald waarmee men iets vasthecht.
Rinde, rende, runde, runne, znw. vr. Schors,
bast-- boomschors die in de looierij wordt gebruikt.
-

— Rindeput.
Rindelen, zw. ww. intr. Ronddraaien, tollen.
Rinderjn, rend-, -en, bnw. Runder-; van run-

derhuid gemaakt; ook rindijn.
Rinderstrote , znw. vr. Wam, kossem, de kwab
voor aan den hals van runderen.
Rine, znw. vr. Hetzelfde als r ij n.
$inen, st. en zw. ww. tr. Aanraken, - roeren.
$!here. Zie .rij nhere.
$iII el s znw . m. Ring, vooral van metaal. —

Rin eimaher.

$ II elduye, znw. vr. Houtduif.
' ngelé^, reng-^ zw. ww. intr. Worstelen.
R^
Ringelen, zw. ww. — I. Trans. Van een ring
voorzien, een dier; hem een ring door den neus
halen om het wroeten te beletten. 2) turf, in k ringvormige hoopen plaatsen of stapelen. — II. Naam
van een spel, waarschijnlijk een kolfspel; ook rin-

gelsjel.
$ 0 ngelijc, bnw. Kringvormig.
Ringelcruut, znw. o. Goudsbloem.
Ringelmuur, znw. vr. en m. Ringmuur.
Ringen, st d en zw. ww. intr. i) Worstelen, vuist.
vechten. — Ringer, Ringinge . 2) zich inspannen
voor, streven naar (met ra).
Ringen, zw. ww. tr. i) Hetzelfde als ring e1 e n. 2) omgeven met iets dat den vorm heeft van
een ring; enen cluuster r., een kluister of voetboei
aandoen.; ook ringelen. 3) klein krijgen, naar zijne
hand zetten.
Ringen, zw. ww. intr. Klinken, weerklinken.
Rine, ryng, znw. m. i) Ring, meest van metaal;
zeren ring aan de wapenrusting,
stalen ofijzeren
pantserring; ijzeren ring aan deur of poort, klopper;
ring van een boei, boei; ring aan den neus van een
dier; ring waaraan men iets draagt of -ophangt;
ring als sieraad, oorring, vingerring; ring als maat
van eene al of niet geoorloofde grootte, van een
wapen, een hond. 2) kring, cirkel; kring, omtrek.
3) kring van menschen. 4) gezelschap, kring; in (an)
eiken rins, in elken kring, overal; sinen r. sj5annen,
een gezelschap vormen, zich aan de genoegens der
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samenleving wijden. 5) gewapend geleide, drom,
legerafdeeling, schaar. 6) bol ; omsloten ruimte, park,
perk ; open ruimte, waar menschen omheen staan;
open ruimte, terrein; strijdperk; de vierschaar, rechtsplaats. 7) rij ; gelid ; in rinc, ringe, op de rij af, in
eene geregelde volgorde ; te (tenen) ringe, op de rij
af, in rijen (zitten); van ringe te ringe, alle rijen
langs, overal; sinen r. houden, zijn gelid houden,
zich staande houden.
Bineboom, znw. m. Sluitboom, draaiboom.
$inedrager, znw. m. Ringvinger.
Bineduve. Hetz. als r i n g e l d u v e.
Rincharnaseh, znw. o. Maliënkolder.
Blnohose, znw. vr. De uit ringen of maliën ver -

mager, dor. 2) flink, wakker, koen. 3) snel, vlug. —
11. Bijw. Spoedig, schielijk, rasch.
Rise, saw. Pak, bundel, van leien.
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vaardigde beenbeleeding.
Bincorage, znw. m. en vr. Ijzeren hals- of
ringkraag.

Binamaker . Hetz. als r i n g e l m a k e r.

Binemuur. Hetz. als ringelmuur.
Binewlse? ring-, -wijs, bijw. In een kring, op

de wijze van een cirkel.
Binne, t enne, znw. vr. i) Waterloop, kanaal;
goot. 2) loop voor dieren; kooi, hol ; gevangenis.
Binnen, rennen, st. ww. intr. i) Stroomen, vlieten; Noë was out, doe die diluvie ran; vloeien;
droppelen. 2) rennen, snel gaan of loopen; ook
zonder snelheid; r. ute, wegloopen uit (b.v. een
klooster) ; te hope r., te hoop loopen, zich verzamelen; r. op, jegen, oiô enen, optrekken tegen; r. o0
jet, trachten open te loopen; ene glavie r., eene lans
met iem. breken. 3) loopen, van hemellichamen. 4)
komen, gaan; stede ronnen an Item, voegden zich
bi ' hem; ten kerstj/nhede r., er toe overgaan; r. ute,
afkomstig zijn; uut wat lande dat hi ran. 5) van
zaken, in eene snelle beweging zijn; loopen; hem
quam in sin hooft geronnen; al wasser felheit met
geronnen (er onder liep) ; r. ute, voortspruiten uit.
6) stollen, gestremd worden; eene enkele maal ook
trans., doen stremmen.
Blnsch. Zie rij n s c h.
Rinsel, rintsel, znw. o. Stremsel.
Rinsel, ronsel, znw. o. Het deel van een watermolen waarlangs het water naar beneden loopt.
Rinsgulden . Zie rij nschgulden.
Bint, runt, rent, znw. o. Rund; als zinnebeeld van
lager, dierlijk leven; leven als een rent. — $ints-

)

bite -hunt, - pense t -tongs; rintvieesch.

Bonte, rietmeester . Zie rente enz.
Rintstrote. Hetz. als rind e r s t r o t e.

Bi01e, znw. vr. Kanaal, afwateringsmiddel; ver
rioolhm.
-kiw.
Biote, znw. vr. i) Rumoer. 2) oneenigheid, twist;
troebelen, oproer; twistgierigheid. 3) onaangename
of treurige toestand.
Bioten, zw. ww. tr. Kabaal of rumoer maken.
Ripe, rift, bnw. i) Rijp; ook misschien: gaar,
goed doorbakken. 2) van het karakter, tot zijn volle
ontwikkeling gekomen, gevormd; ernstig, bezadigd,
deftig. 3) goed overlegd, wel doordacht, van raad,
besluiten e. a.; rijp, van beraad.
Bipe,,rijti, znw. m. en o. Bevroren dauw, rijp.
Bipel c, bnw. Ernstig, stemmig.
Ripelike, rijftlike, bijw. i) Op eene ernstige,
deftige wijze. 2) met ernst en nauwgezetheid, rijpe
ernstig; r. letten ob; r. (nauwkeurig) verstaen,-lijk,
na rijp beraad.
Ripen, riepen, zw. ww. — I. Intr. Rijp worden,
rijpen, van vruchten, den mensch, gezwellen; de
onb. wijs als znw.; die sonne geeft wassen ende ripen. — II. Trans. Doen rijpen; ook van zweren,
gezwellen; deelw. rifiende, van geneesmiddelen die
deze uitwerking hebben.
Bipen, zw. ww. onpers. Rijmen, rijpen.
Bipieheit, znw. vr. i) Rijpheid. 2) ernst, bezadigdheid, stemmigheid.
Risch, resch, rusch, znw. m. Aardkluit, graszode.
^

-- Bischachtich.

Risch, bnw. en bijw. — I. Bnw. i) Schraal,

Bisen, st. ww. — I. Intr. i) Komen, voortko-

den dag komen; opkomen, rijzen, uit
geschillen, oproer, brand en dgl., van-barsten,v
eene rechtszaak, aanhangig gemaakt worden ; van
eene persoonlijkheid, opkomen, opstaan ; r. ute, voort
voortspruiten uit; met den dat., komen-komen,
aan, ten deel vallen ; lanc r., lang duren of aanloopen.
z) a) met eene zaak als ondw., naar de hoogte gaan,
stijgen, rijzen, van hemellichamen, vogels, planten,
zweren ; als znw., het opgaan (van de zon) ; van
den wind, opsteken ; toenemen in omvang, kracht;
men, voor

hoverde van dienstlieden, die so groot nu es gerezen;

van een prijs, oploopen ; van eene boete, stijgen,
een zeker veelvoud bedragen van de enkele boete;
b) met een persoon als ondw., opstaan, oprijzen;
verrijzen uit het graf; oproerig worden ; opstaan
uit de zonde ; toenemen in eer, macht, aanzien ; vooruit
vooruitgaan in het goede, in tegenstelling-komen;
met dalen. 3) vallen, afvallen, uitvallen, vooral van
bladeren, soms van het haar (haerrisinge). — 1I.
Trans. i) Doen voortkomen of voortspruiten, van
zaad, schieten. 2) doen rijzen, verhoogen ; huse of
dake r., grave in der kerke doen (laten) r. ende effenen. 3) omhoog heffen, verheffen, een gekruisigde;
in den hemel brengen; een oordeel, doen opgaan
of verheffen over (met God als ondw.); doen vallen,
afvallen, nl. bladen.
Biserleser, znw. m. Sprokkelaar.
Bisinge, znw. vr. i) Het stijgen van een prijs,
het oploopen eener boete. 2) het vallen van bladeren, het uitvallen van het haar.
Bisnoer, rich-, znw. o. Rijgsnoer, veter.
Rispen. Zie berispen, oprispen.
Bispinge . Hetz. als o p r i s p i n g e.
Bissehen, resschen, resken, zw. ww. intr.. Graszoden steken.
Biste. Zie r ij s t e.
Bistelen, risselen, zw. ww. intr. Ritselen.
Bit, znw, o. Krijgstocht te paard, ruiterinval.
Riten, st. ww. -- I. Trans. Scheuren, openrijten,
verscheuren. -- II. Intr. Scheuren, splijten, stuk
gaan. — Bitinge.
Ritmeester, -meister , znw. m. Aanvoerder eener
gewapende ruiterbende, of: der ruiterij.
znw. m. i) Schrap, streep, rits. 2) merk
op een vat. — Ritsen, ritsiser.
Bitsoen. Zie rantsoen, 4).
Ritter, znw. m. (oostmnl.). Zie ridder.
Rivage, znw. vr. Rivieroever; veer; ook rivaelge,
-

rivalie.

Rive, rif, znw. vr. i) Hark. 2) rasp.
Rive, znw. vr. Reliquiekast.
Rive, rif, bnw. i) Mild, kwistig, scheutig. 2)
rijk voorzien van, rive van alre doget. 3) geneigd
tot (met te). 4) overvloedig, mild, ruim, van zaken;
vol, krachtig, van een stroom. 5) druk, druk bezocht; dat r jfste van der stede.
Rive, rif, bijw. t) In overvloed, overvloedig,
ruim. 2) met vuur, ijver, graagte; met klem of nadruk, van het doen eener belofte. 3) snel, spoedig,
grif; gemakkelijk, licht; jonge lieden worden r. bedrogen. 4) zonder zich om iets te bekommeren, rustig.
Rive, znw. vr. Vuur, geestdrift, graagte; af ook
gerustheid, vertrouwen.
Biveel, reveel, reviel, znw. o. i) Opstand, muiterij, oproerige gezindheid; strijd, aanval, gevecht.
2) tegenstand, verzet, het maken van bezwaar tegen
een verzoek of bevel; Bonder riveel. 3) ellende, lijden, onaangename toestand; objectief, pijn kwelling;
r. doen. 4) strijdrumoer, beroering; ook; strijdgewoel; r. maken, als een razende te keer gaan; rumoer, geschal, lawaai. 5) luidruchtige vreugde, geschal, feestvreugde, gejoel, gejubel: met (groten)
rivele, in eene verhoogde stemming, met lust en
opgewektheid ; sonder r., in eene allesbehalve vroolijke
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stemming, bedrukt, droef te moede. 6) uitgelatenheid,
dartelheid, zingenot, mingenot, bevrediging van zin
luidruchtig vermaak, feestelijkheid;-nelijkust;
blijdschap, vreugde, genoegen : net rivele regneren,
onder gelukkige omstandigheden regeeren; inet fellen
s•ivele, met boosaardig genoegen.
Riveleren, reveleren, zw. ww. • intr. i) Opstaan,
muiten ; schermutselen, strijden of vechten tegen
iem. 2) uitgelaten zijn, uitspoken; ook met betrekking tot mingenot.
Rlvelike, bijw. In ruime mate, overvloedig.
Riven, st. en zw. ww. tr. i) Harken. 2) raspen.
Riveren, -eeren, zw. ww. tr. Omklinken, nieten.
Rivet, znw. m. Klinknagel, niet.
Riviere, reviere, raviere, znw. vr. en m.; rivier,
o. i) Oeverstreek, het land aan eene rivier ; in r-n
varen, rillen, op watervogels jagen ; misschien ook:
jachtveld. 2) stroom, rivier; beek. — Rivierereeft,

-schip -visch.
Rivierlike, bij W . Bij stroomen.
Rivierpert , znw. o. Nijlpaard.
Rivisch. Zie r ij n v i s c h.
Riwert . Zie r e w a e r t.

$o , roo, roe, bnw. i) Rauw, van spijzen; rauw,
onverteerd. 2) rauw, ontveld, van het vleesch van
het menschelijke lichaam. 3) onbewerkt, vooral van
stoffen, als laken, leder e. a. Roheit, rouheit. 4)
ruw, ruig.
Roael, robaert . Zie reael, rootbaert.
Robbe, rob, znw. m. Zeehond. — Robbespec.
Robijn, rubijn, znw. m. z) Robijn. 2) de zak van
een kunstenmaker of goochelaar; ook robijnsac.
Roch. Zie roc en rochge.
Roch, znw. o. Vischlijm, -zaad, -kuit.
Roche. Zie rochge en rotse.
Rochelen, rochlen, ruchelen, zw. ww. intr. Een
ratelend of reutelend keelgeluid maken, schreeuwen,
brullen, grommen.
Rochel e n, r'ochljn, -en, znw. o. Een overkleed
van eene fijne stof, staatsiegewaad; ook: koorkleed,
koorhemd.
$OC11ge, rochche, rogge, roche, znw. vr. en m.
Rog, de zeevisch.
Rochier, rooísier, znw. m. Rots.
Rocht, znw. o. en m. (friesche vorm van recht).
i) Rechtdag, zitting van schout en buren, schout
en keurnooten (in Drente), vooral tot het hooren
van getuigen. 2) getuigenverhoor, getuigenbewijs.
Rooht, roft, znw. o. Gerucht, geroep; ook in

wabenrochi, brantrocht, -roft, swerirocht.

Roehtbrief, znw. m. (drent.). Schriftelijke ver klaring aangaande het op een „rockt " verhandelde.
Rode. Zie r e u d e en roede.
Rode, znw. m. en o. i) Als znw. m. en vr. Iem.
met rood haar of een rood gelaat; ook slimmerd.
2) als znw. o., de roode kleur; iets dat eene roode
kleur heeft; naam van een ongemak aan het oog.
Rode, roodde, znw. vr. i) Roodheid, roode kleur.
2) naam van een uitslag op planten, roest.
Rode, znw. vr. Bebouwbaar gemaakt land door
het rooien van boomen — Rodelant.
Rodel. Zie r o l l e. o
Rodelachtich, .bnw . Roodachtig.
Rodelsteen, znw. m. Roodaarde, rood krijt.
Rodemont, roder- , znw. m. De frissche mond
van eene geliefde; ook: de geliefde zelve; mv. gelieven.
Boden, roiden, roeden, rende n; ook raden (oostmnl.),
zw. ww.. tr. i) (Iets) uit den grond halen, rooien. 2)
(boomen) ' rooien, (boschgrond) bewerken om er bouw ,•
land van te maken. 3) uitroeien (met ute).
Roden, roodden, zw. ; ww. — I. Trans. Rood
kleuren, -verven, . -maken. — II. Intr. Rood worden;
ook: rood zijn; van het gelaat, een kleur krijgen,
blozen.

Roden . Zie roeden.
Roden, zw. ww. intr. Rondzwerven.

Rodepellin, bnw. Van roode „pellen" gemaakt.

ROEC.
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Roderen, eeren, zw. ww. tr. Royeeren. -- Ro deringe J ees•:nge.
Rodetiende, znw. vr. Tienden van nieuw ontgonnen land, novale tiend.
Rodieh, bnw. Rood. — xodieheit; ook : roes -

-

tigheid, roode aanslag aan metaal.
Rodomel, rodemel, znw. o. Rozenhoning.
Roe, rauw. Zie r o ; ook : woest, ontembaar.
Roe. Zie roe d e.
Roe, znw. m. en vr. Rust; het in rust zijn.
Roebe, ruebe, znw. vr. (nederr.). Raap.
Roede, rode, ruede, roeye, roye, roe, znw. vr. en
m. i) Rechte tak of twijg, stek, stengel; tak; takje;
verklw. roedekj/n, rodeken ; geeselroede ; fig. voor:
stamboom ; wi sjs n al van éénre roede; eene witte roede
(geschild of geverfd) werd hier en daar als waar
gedragen door hen die met pestzieken in-schuwing
aanraking waren geweest; ene roede houwen (^lucken),
daer men ons mede sal blouwen, tot zijn eigen ongeluk medewerken; iets aan zich zelf te wijten hebben. 2) een bewerkt hout van eene bepaalde lengte
en rechtheid ; hengelroede ; roeiriem, bep. waarmede
gestuurd wordt; kruispaal. 3) roede als lengtemaat,
meetroede, ook als vlaktemaat en als naam van eene
bepaalde hoegrootheid lands; r. r. gelike, in verhouding tot het aantal roeden, dat verschillende
eigenaars bezitten ; meetstok voor het peilen van
wijn; als inhoudsmaat, vooral van wijn; richtsnoer,
van iemands gedrag; die rechte r. volgen. 4) roede,
stang, staaf, van metaal. 5) roede, stok, staf, als
zinnebeeld der heerschersmacht, schepter; de staf
van den schout en van den gerechtsbode ; rode roede;
ook als zinnebeeld van geestelijk gezag, staf; fig.
voor: heerscher, landsheer; gerechtsbode (corte roede).
— Roededragerl roe-, ook kerkwachter en lijfwacht. 6) mannelijk teellid.
Roedegelt, znw. o. Geld betaald voor het roeien
van wijn.
loos, bnw. Zonder roer.
$0ede
Roeden, roden, rueden, roeyen, zw ww. tr. Roeien,
peilen, nl. wijn.
Roeder, roder, roeyer, znw. m. en o. i) Roei riem . Roederen, Roederbanc . 2) roer aan een

schip.

Roeder, znw. m. Wijnroeier. — Roedergelt.
znw. o. Eene schatting geheven van
eder voorbijvarend schip; ook roeroer van) ieder

Roedergelt,
der/olie, -tol.

Roederhake, -haec, znw. m. Roerhaak, waarmede het roer aan een schip bevestigd wordt.
Roederloos, . bnw. Zonder roer.
Roedetale, znw. vr. Een bepaald getal roeden

lands, met betrekking tot een omslag; ook roedege/al; een bepaald getal roeden oppervlakte van
den stadsmuur.
als maat, een onderdeel
Roedevoet, znw.
der door de stad geijkte roede.
V roeden of teen gemaakt;
Boed II -en, bnw.Van
ook roeéc/l ; met teen omvlochten, van vaatwerk.
Roedinge, z nw. vr. Het meten van den inhoud
van een vat wijn.
Roef, roof, r•ouf, zflw m. en o. i) Dak, verdek,
zoldering; afdak, ook: dakvormig deksel van eene
doodkist. 2) het verdek van een schip; ook: de
daardoor ontstaande bewoonbare ruimte.
Roefsel, ruef-, znw. o. Overwelfsel, - deksel.
Reeybanc, roy-, znw. vr. Roeibank.
Roeven, royen, zw. ww. — I. Intr. Roeien. —
II. Trans. Door roeien in beweging brengen; enen
r., iemand roeiende ergens brengen. — Roeyer,
ji

Roeyerbano, Roeyinge.

Ro eygat. znw. o. Het gat waardoor de roeiriem
gestoken wordt.
Roeyliede, -lude; -riem, -riemgaty -riem-

maker.

Roeysehip, roy-, znw. o. Galei; boot, sloep.
Roec , rouc, roeke, znw. in. Zaadkraai, roekraaf,
zwarte kraai; ook: raaf.
32
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ROeke, rouke, roec, rouc, ruec, znw. - vr. en m.
Aandacht, opmerkzaamheid, zorg; r. hebben, nemen,
slaen ; den r. hebben, de oogen trekken, in trek of
gezien zijn.
Roege, rouke, roec, znw. m. (Zeeland, Antw.).
Veldwachter, gerechtsdienaar.
Roekeloos ? roke-,. rouke-, rueke-, roecloos, bnw.
Zorgeloos, vooral voor de hoogere belangen; gewetenloos, verdorven, snood; wuft, lichtzinnig, zonder
erg; ook als znw. 2) onverwacht, plotseling, vooral
van eene epidemische ziekte; waarvoor men geen
voorzorgen of maatregelen nemen kan. -- Roekeloosheit -looslike, -losicheit.
Roekeloos, bijw. i) Op eene zorgelóoze wijze;

zonder ernst, plichtbesef of verantwoordelijkheidsgevoel; ook roekelose. 2) plotseling, onverhoeds. 3) zoo
maar, eenvoudig, zonder meer ; als bij toeval, zonder doel.
Boeken, rouken, roken, rueken, .zw. ww. — I.
Intr. i) Zijne gedachten op iets richten (zeldzaam);
belangstellen in, zorg dragen voor; vervuld zijn van
iets; een die sins gedochte ende sijnre dooi rockte.
2) acht slaan, letten op, met een gen., ook ojb. 3)
zich inlaten met, willen weten van ; willen r., zich
ergens toe zetten; het wagen, zich verstouten. 4)
prijs stellen op, waarde hechten aan. 51 geven om,
zich bekreunen of bekommeren om. 6) begeeren,
verlangen, trek of lust hebben in; geen bezwaar
hebben, zich verwaardigen. — II. Onpers. Hetz. als
1ntr. i), 2), 4), 5); mine roec(t), het kan mij niet
schelen; en 6).
Roeien, roylen, zw. ww. tr. Ruilen.
Boem, room, rom, ruem, roerne, znw. m. i) Roem zucht, pralerij ; r. hebben, houden, dragen, zich beroemen of trotsch zijn op. 2) heerlijkheid; eer ; men
geeft ghiften omme rom. — Roemachtich.
Roemen, romen, ruemen, rommen, zw. ww. intr.
Bluffen, grootspreken, , Roemer, Roemaert.
Boemerike, roem -, -roc, bnw. Roemrijk.
Boemesake, rome -, znw. vr. Bluf, ijdele eer.
Boemetale, znw. vr. Grootspraak.
Boemich, bnw. i) Blufferig. 2) roemruchtig.
$pen, zw. ww. intr. Roeien.
Boen, zw. ww. intr. Rusten, uitrusten.
Roenen, zw• ww. tr. (limb.). Pellen.
Boenendriver, znw. m. Vrachtrijder.
Roep, rooft, roíj, rouft, znw. m. i) Schreeuw;
geroep, geschreeuw; krijgsgeschreeuw; de zangmaat
of dreun waarnaar geroeid wordt. 2) strijdleus, wapenkreet; partijleus; wachtwoord, parool. 3) openlijke afkondiging of bekendmaking; oproeping tot
een kamp. 4) roep, gerucht, faam. 5) roeping.
Roepachtich, bnw. Schreeuwerig, luidruchtig;
die vorschen zijn r.
Roepambacht, znw. o. De taak van den stede
ambtenaar, belast met het doen der openlijke-lijken
afkondigingen.
Roepen, roden, rouften, rueken, st. ww. — I.
Intr. Luid spreken, schreeuwen, ook van verschillende dierengeluiden; r. ane, oproepen tot; r. na,
naroepen; r. op, ook: sterk tegen iets opkomen;
over iets roepen; r. omme wrake. — 1I. Trans. i)
Iets roepen of luid zeggen; brant, wapen, wrake r.
2) ontbieden. 3) openlijk af-, aankondigen, bekendmaken; r. metten swerde, de weerbare mannen oproepen tot het vervolgen van een misdadiger of het
handhaven van het recht. 4) wekken uit den slaap.
5) aanroepen, God.
Roepende, deelw. bnw.; r. sonden, wraak roepende, ten hemel schreiende misdaden.
Roeper, roufter, rofter, znw. m. i) Schreeuwer,
ook van vogels. 2) belhamel, raddraaier. 3) pmroeper, afroeper; wijnkoopersbediende, ook wjjnroefter;
heraut; verkondiger, prediker. 4) luchtpijp; strotten hoofd, strot.
Roepgeit, znw. o. Geld betaald voor eene open.
bare bekendmaking; het loon van den afslager.
Roepinge, rooft -, rob-, znw. vr. i) Geschreeuw,

ROERT.
lawaai. 2) openbare afkondiging. 3) het roepen of
ontbieden van iemand. 4) roeping.
Roepmael, znw. o. De afstand waarop men
iemand beroepen kan.
Roer, znw. o. Hetz. als r o e d e r (zeldzaam).
Roer, znw. o. i) Riet, rietpijp; riet als stofnaam; pijp, buis. 2) pijl van riet ; later ook: vuurroer.
Roer, bnw. Roerend (goed) ; r. ende onroer; ook
roeraehtich en roerbaer.
Roer% roer, rore, mere, ruer, znw. vr. ; roer, o.
ng, drukte, rumoer; beweging, opschudi) Bewegi
ding; in (an) r., in beweging; in r. bringen, in beweging zetten, op de been brengen ; in r. houden,
niet tot rust laten komen ; in r. maken, in beweging
brengen; aan den gang maken ; in opschudding of
onrust brengen; in r. steen, in zwang of werking
zijn; in r. sin, in rep en roer zijn, in de weer zijn;
in opstand zijn; in beroering zijn; in r. werden, in
beweging geraken, op de been komen, in opstand
komen; aan eene gemoedsbeweging ten prooi zijn.
2) objectief, onrust over iem. gebracht, onaangenaamheden iem. aangedaan; den soldaten eenighé roere
oft overlast te doene. 3) buikloop, diarrhee. 4) beroering, storing in de hersenwerking. 5) aanraking.
Boeren, voren, rueren, zw. ww. — I. Trans. z)
Bewegen, in beweging brengen ; zwaaien, drillen;
i!ftel r., den boel in de war sturen ; een ors r., een
paard in beweging zetten, ook zonder „eex ors";
r. op, inrijden tegen ; enen r., iem. roepen of brengen tot de verrichting van eene daad. 2) bewegen,
iemands gemoed; iem. bewegen tot eene daad ; r.
jegen, in het harnas jagen, zich tot vijand maken;
lichte geroert, lichtgeraakt. 3) bewerken, verwekken,
aan den gang maken, vooral eene ongewenschte
zaak; twist r., sir jt r., den brant der Binnen r.;
uiten, woorden; uitoefenen, een handwerk. 4) raken:
a) aanraken, aanroeren, aan iets komen; lant r.,
eigendomsrechten op een land doen gelden. b) bereiken, komen tot. c) treffen, raken. 5) aantasten,
lichamelijk of zedelijk benadeelen. 6) aanroeren, ver
behandelen. 7) raken, betreffen, aangaan.-meldn,
— II. Wederk. i) Zich bewegen, zich verroeren. 2)
roerig of oproerig worden. 3) aan elkaar grenzen
(oostmnl.). — III. Intr. i) Zich bewegen of verroeren; zich krachtig bewegen, zich roeren of weren;

van zijne plaats gaan, zich voortbewegen. 2) van
het gemoed, de eene of andere (gemoeds)beweging
gevoelen; der minnen r., de aandoening del liefde.
3) opkomen, zich opdoen of voordoen, vooral van
eene ongewenschte zaak; met ute of van, voortkomen, afkomstig zijn; te lene r., leenroerig zijn
aan, in eigendom toebehooren aan; als znw., oorsprong. 4) raken of komen aan. 5) gewag of melding maken (met vang. 6) betrekking hebben op, in
verband staan met; dat roerende goet, het bedoelde
goed.
Roerende, deelw. bnw. en voorz. — I. Bnw. i)
Beweeglijk, snel, vlug. 2) beweegbaar, verplaatsbaar; r. goeden. 3) waarover gesproken is, in quaestie. — II. Voorz. Aangaande, betreffende.
Boerens, bijw. In . de onmiddellijke nabijheid,
vlak bij, aan elkander grenzende.
Roergaerde, znw. vr. Prikkel; doorn in het
vleesch.
Boerhake, ruerhaec, znw. m. EelI gereedschap
om kalk te roeren, roerstok; ook roerstoc.
Roerich, bnw. i) In beweging. 2) roerend, van
goederen. 3) roerend, indrukwekkend.
Boeringe, znw. vr. Beweging, het bewegen of
zich bewegen. 2) beroering, opschudding; roering
of verontrusting van het gemoed; oploop, oproerige
beweging. 3) aanraking. 4) gewag, melding.
Boercraut , znw. o. Roerkruid; springkruid.
Boerlijc, bnw. Beweegbaar; roerend, van goederen; ook: vergankelijk. — Boerltjeheit, roer-

like.
Boert znw. o. Oproerige beweging.

ROERVINKE.
ROME.
Roervinke, znw. vr. Lokvogel; belhamel, roer
eeuw).

Roesdommel,

-vink(16de
roos-, - dommer, -dom, znw. m.

Roerdomp.

Roest, rost, znw. o. en m. Roest, schimmelachtige

uitslag op metalen en planten.
Roest, roost, bnw. Roestig.

— Boestachtieh,
roestheit, roestich, roesticheit.
Roest, znw. m. i) Hoenderstok. 2) gehemelte.
Roestemael, roestmmtael, znw. o. Roestvlek.
Roesten, zw. ww. intr. Roesten ; ook roes/eren.
Rooster, roster, znw. o. Roest. -- Roesterieh.
Roestesmette, Roestevlecke, znwa vr.
Roestigen, -egen, zw. ww. intr. Roesten.
Roet, rue/, roe/c, rueie, znw. o. i) Vet, smeer:

reuzel. b) ongel, talk, vet voor kaarsen; kersroet
(keersruyt, 16de eeuw € . 2) roet, schoorsteenroet. —

(t)

$oetachtich, roetkerse, roetsieder.
Roetaert, znw. m. Gaai, meerkol.
Roeten, zw. ww. tr. Smeren, insmeren.
$oetijn, roeten, bnw. Van vet, smeer of talk

gemaakt, gezegd van kaarsen.
Roeve, rove, znw. vr. Raap, knol.
Boeven, rueven, zw. ww. tr. Van een dak of
zoldering voorzien.
Roffel, ruffel, rufel, royfel, znw. m. Schop,
spade; misschien ook: eene soort van schaaf. --

Roffelen, ruffelen, royfelen.
Roffelen, zw. ww. intr. Een soort van spel.
soffen, zw. ww. intr. Koppelen, verboden om
bevorderen tusschen jongelieden. — Roffer,-gan
rofferie, rofster.
Rofflaen, ruff-, znw. m. Koppelaar; hoeren -

waard ; verachtelijk wezen, schandbrok.
Rof$ole, roffoel, znw. Vleeschpastei(tje).
$oft. Zie r o c h t.
Roge, rock, znw. m. Vischkuit.
Rogeline, znw. m. Een visch, waarschijnlijk:
brasem.
$oget (g — zj), znw. Een visch, zeehaan.
Rogge, rugge, rog, rug, rocke, znw. m. Rogge.

Roggemarket, rogge(n)broot, -meel, -mieke,
-mort, -stro, -tiende.
Roggebloeme, znw. vr. Korenbloem.
Roggelen. Zie r o c h e 1 e n. — Roggelinge,
rumoer, lawaai.

Roggjjn, -en, bnw. Van rogge, van roggebrood;

een r. cant, een homp roggebrood.

Rohelt, roe-, znw. vr. Rauwheid, ongaarheid.
Roy. Zie roede.
Roy znw. Eene soort van wijn (16de eeuw).
Royaol, -eel, reael, ri-, bnw. i) Aanzienlijk,

voornaam. 2) naam van een gouden munt.
Rove, znw. vr. Rooilijn.
Rove, znw. vr. Waterloop, gracht, vliet.
$oye s Zie reye (rei).
Royeermeester, znw. m. Ambtenaar belast met
het nazien der stadsrekeningen.
Royer, zw. ww. intr. Hetz. als r e y e n.
Roven, zw. ww. tr. In de rij schikken, in de
rooilijn zetten. — $oyline , -meester, -pael.
Royeren, -eeren, zw. ww. tr. Doorschrappen,
-strepen. — Royeringe.
Boyfelen. Zie bij roffel.
Roylen. Zie roeien.
Roe, rock, znw. m. — a) Een bovenkleedingstuk,
rok, overkleed, opperkleed; den menscheliken roc
aendoen, 'het menschelijk omkleedsel aannemen (van
Christus) ; verklw. rockeljn, -elkijn, ook: koorhemd
(zie r o c h e 1 ij n). — b) Een onderkleedingstuk, rok;
verklw. rockelkijn, rocxkijn, -ken. 2) bekleedsel van
het eene of andere lichaamsdeel, huid, vel, vlies;
ook van planten, rok.
Roe, rock, znw. m. Het kasteel in het schaakspel.
Roe, znw. m. Hoop, mijt, van hooi e. a.
Roe, znw. m. Ruk.
Rocachtich, bnw. Rotsachtig.
Roke (rots). Zie r o t s e.
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Roke (zorg, aandacht). Zie r o eke.
Roke (rook). Zie r o o C.
Roke, reuke, rueke, rooc, znw. m. en vr. i) Reuk,
het zintuig van den reuk. 2) reuk, geur; quade r.,
stank. 3) reukwerk.
Rokel, -ele, znw. Brandende kolen in een vuurpan of fakkel (?).
Rokeloos, roken. Zie roekeloos, roeken.
Roken, roocken, zw. ww. I. Intr. i) Rooken,
rook van zich geven; geur doen opstijgen. 2) dampen doen opstijgen ; opstijgende dampen op het
lichaam laten werken. — It. Trans. i) Rooken, door
in den rook hangen verduurzamen ; ook rokeren. 2)
(een zieke) met opstijgende dampen behandelen,
(hem) een dampbad geven.
Rokerich, bnw. Rookerig; ook rokerachtich. —

Rokericheit.
Roketier, roquetier, znw. m. Steenhouwer, -koo-

per; misschien ook: eigenaar eener steengroeve.
Rokich, roockick, bnw. Rookerig; dampig, opstijgende dampen in het lichaam veroorzakende. —

Rokericheit.
Rokinge, znw. vr. Dampbad.
Rorke, rocken, znw. m. Spinrokken; de geza-

menlijke twijndraden in een weefkam.
Boeken zw. ww. tr. i) (Vlas of wol) om het
rokken wind
èn, het rokken er mde bekleeden. 2) op
het touw zetten, rokkenen; een spel r., een plan
beramen.
Rocken. Zie r u c k e n.
Boeket, znw. o. Wit koorhemd of - kleed.
Roclaken, znw. o. Laken voor een rok.
Roosjij f, roc-, znw. o. Korset, lijfje.
Rol, znw. vr. Zie r o 11 e.
$Olie, znw. vr. Hetzelfde als r o 11 e: a) scriflure der roliën, beschreven geschiedenis, geschiedrol.
b) tractaat, geschrift. c) gedicht.
Rolcaproen, -cafiruin, znw. m. Een soort van kap.
Roleoetse, - bedde. Zie roll e-.
Bolle, rulle, rol, znw. vr. i) Rol, rond voorwerp
waarop iets kan worden voortbewogen,: verklw.

rollekijn; dit wiechken sal loffen ob twie , rollekens.
2) rol, schijf, katrol; de beweegbare rol of schijf,
waarmede een venster kan worden dichtgemaakt,
eene draaiende lade of kast die juist in eene ven steropening sluit (in de kloosters). 3) rol, wijze van
verpakking, van handelswaren. 4) rol van eene stof,
waarop kan worden geschreven, vooral perkament;
verklw. rollekijn, rulleken. 5) lijst der zaken op eene
terechtzitting te behandelen; naamlijst; rol uit een
tooneelstuk. 6) gedicht, gedichtje, versje of liedje.
Rollebane, rol-, znw. vr. Baan waar men met
rolballen speelt.
Rollebedde, znw. o. Verplaatsbaar bed, ledikant;
ook rollecoetse.
$olleboge, znw. m. Naam van een (verboden)
boog.
Rollecouse ? -causse, znw. vr. Lange kousen die
men omrolt.
Bollen d zw. ww. — I. Intr. i) Rollen, vooral van
de ballen in een spel; buter banen r., op een dwaalspoor zijn, den koers kwijtraken; ook van voertuigen. 2) rollen, naar beneden rollen, tuimelen of vallen. 3k met den rolbal spelen. — II. Trans. 1) Rollen, rollende voortwentelen. 2) naar beneden werpen.
Rollewagen, znw. m. Een wagen op rollen,
vrachtkar.
$olleweeh, znw. m. Hetz. als rollebane.
Rolloot, znw. o. Eene plaat opgerold lood.
Rom, ronimen. Zie roem, roemen.
Ronnanie, romenie, znw. Naam van een zoeten
Spaanschen wijn.
Romansch, znw. o. Fransch.
Bomanse, znw. vr. Een gedicht in de romaansche volkstaal, in den volkstoon; baladen, r -n, r -if-

men ende liedekins.

Rombole. Zie rommel.
Rome, room, znw. Room. — Bomen.

ROMICH.

Soo

Romieh .

Zie ramich.
Rommel, rombele, rombole, znw. m. s) Gedruisch,

rumoer. — Rommelen, • inga. 2) vodden, prullen.
Romp, rump, rompe, znw. m. t) Rom p . 2) een
uit boomschors of bast (misschien ook van hout) gemaakt vaatwerk, dienende tot verpakking van bepaalde waren.
Romps, rushje, znw. vr. Rimpel, vouw, plooi;
ook rom^el -- Rompelen, rompen.
Rondde, znw. vr. Het rond of vol zijn van de
maan.
Rondeel, znw. o. t) Een figuur of voorwerp van
eene ronde gedaante ; kring, cirkel; schotel, ronde
schaal; in een kerkraam, roos. 2) schild, rondas. 3)
rond buitenwerk, ronde toren (aan vèrdedigings'werken).
.

Bondel f e, bnw. Oprecht. -- Bondelike.
Bonden, zw• ww. tr. Rond maken; intr., rond

worden.

Rondicheit, znw. vr. Rondheid.
Rohe, Tonne, royne, znw. Peil -, roeistok.
Renen, zw. ww. tr. Met de „rove" den inhoud
van haringtonnen bepalen.
Ronge , runge, rung, znw. vr. Sport van een
wagenladder; ook gebruikt om een slag toe te bren-

gen. — Rongestaf.

Ron g e (ronje), znw. vr. Schurft. — Rongeus.
Bonte, znw. vr. Rimpel. — Ronken.
Ronken, runcken, zw. ww. intr. Gonzen, snor-

ren; ronken.

Ronneboom . Zie renneboom.
Ronnecnecht, -crone. Zie r e n n e-.
Ronnen, runnen, zw. ww. intr. i.) Vloeien. 2)

loopen, gaan; van hemellichamen; van den omgang
der menschen; r. ane, in aanraking komen, omgang
zoeken met; te samen r. in huwelike, verbonden
worden. 2) rennen, hard rijden; rennen, in renbaan
of tornooi.
Bonnen, pellen. Zie rennen, 2de Art.
Ronnespiet. Zie r e n n e s p i e t.
Roerah *rennich, bnw.; r. werden, op hol gaan
(oostmnl.).
Ronne, rune, runtse, runce, znw. vr. Kreuk,
vouw, plooi, rimpel; ook ronsel.. --- Ronselen (intr.
!

en tr.), ronsen, intr., ronselïpc, ronsich, geron-

eelt.

Bont, runt, bnw. r) Rond; platrond en bolrond;
als znw., dat ronde. 2) rond, openhartig, rondborstig. — Bont , bijw., ook: ronduit; ten volle, vol -

komen. — Rontheit, rontachtich.

Rontomine, bijw. en voorz. Rondom, in de rondte.
Rontsaet, znw. o. Groenten met ronde zaden.

Rontsel, znw. o. Rondsel, klein rad waarin de

tanden

van een grooter vatten.

Rontsoen . Zie rantsoen, 4).

Rontsomme (i6de eeuw). Hetz. als ron to m m e.

Roof, znw. m. en o. i) Roof, het openlijk wegnemen van goed. 2) roof, buit. 3) inbeslagneming;
verval, emolumenten(noordoost -mnl,). 4) afgestroopt
vel van een dier, huid, vacht.
Roof, znw. Streng of knot van garen.
Roof (op eene wond), Zie r o v e.
Roof oet, znw. o. Geroofd goed, buit.
Roofhere,-heer, znw. "'o. Ruiterschaar uitgerust
voor een plunde
rtocht.
Roof hues, -buys, znw. o. Roofburcht, -nest,
roofridderslot; ook roofnest; ook gebruikt voor: een
klooster, het huis waar men de aan de wereld ontroofde zielen in veiligheid brengt.
Roo$ ** c, bnw. (oostmnl.). Roofgierig.
Roofliga, bijw. Met roof.
Roof ne, *rovene, znw vr. Wapenbuit.
^

Roofnisse, znw. vr. Rooverij.

Roofschip, znw. o. Zeerooverschip.

Roofschute, -schuyte, znw. vr. Klein en snelvarend roofschip. .
Roof, roic, roke, znw. m. i) Rook; als zinnebeeld
der haardstede, iemands vast verblijf; eigen cost,

ROPPEN.
voer ende rooc lwlden (oostmnl.). 2) wasem, damp.

— Boocachtich, -heit.

Rooe, roke, znw. vr. Hooimijt, -rook.
$oorgat, znw. o. Gat in het dak waardoor de
rook ontsnapt; schoorsteen.
Rooehoen, znw. o. Een hoen dat van iedere
haardstede aan den landheer moet worden opgebracht.
Roocpennino, znw. m. Belasting op de haard steden.
Roomi Zie roem en rome.
B,00meeh, bnw. ; r-e case, roomkaas.
Boos. Zie rose.
Roosachtich, bnw. Rooskleurig.
Roost, Zie roest.
$oogt, roist, rooste, znw. i) Rooster. 2) ovenvuur;
het vuur der hel; foltering der hel, ook door smart.
3) gerooste spijs; geroost of gebraden vleesch.
Roosten , zw. ww. tr. Op een rooster braden,
roosten; ook roosteren. — Roostinge.
Roosten, zw. ww. intr. Roesten; rotten.
Rooster, roster, ruester, znw. m., o. en vr. t)
Rooster, vuurrooster; verklw. roosterkijn. 2) ijzeren
rooster op uitgegraven grond, ter wering van vee
enz. b.v. op kerkhoven ; de rooster duidde de grenzen aan tusschen het geestelijk en wereldlijk gezag
of recht.
$oostier, znw. m. Hetz. als r o o s t e r.
j

$oostisor , znw. o. Roosterijzer.

Boot, rood, roit, bnw. Rood; r. also een bloei;
van de kleur der wangen; ook: schaamrood; van
een tijd waarin veel bloed wordt vergoten, bloedig;

van ziekelijke verschijnselen; rode vlecke; r. water,
bloedurine ; van de kleur van haar en baard, van
dieren, van wapens en wapenen; die rode ridder;
van goud en koper.
Boot, znw. -- I. Znw. m. en vr. Een (die) rode,
iemand van een roode kleur; iem. met rood haar. —
II. Znw. o. De roode kleur, rood; een rood kleedingstuk of roode stof; morgenrood; roode inkt. —

Rootachtich.

Rootbaert, robaert, -bert, znw. m. Een rooden
baard hebbende; naam van een zeevisch, zeehaan,
groote poon; ook: eene soort karper; naam van een
vogel, roodborstje; ook rootborstkijn.
Rootblare, -blese, bnw. Met eene roode bles,
van runderen en paarden.
Bootbont, bnw. Roodbont, van koeien; wit met
roode vlekken.
Rootgouderde, bnw. Naam van rundvee van
eene bepaalde kleur.
Rootheit, znw. vr. Roodheid, het hebben van
eene roode kleur; ook: bios; roestigheid.
Bootleder, znw. o. Roodgelooid leder, corduaan.
Rootlosch, rot-, -loosch, -lasch, -las, znw. Eene
soort van fijn leder, aan de eene zijde rood, aan de
andere wit, spaansch leder, corduaan.
Rootoge, ruw. m. Naam van een visch, waarschijnlijk voorn.
Rootrugggelt, roo-, bnw. Roodgerugd, van vee.
Rootschi lede, bnw. Waarschijnlijk hetz. als
root bont.
Rootse, znw. Naam van een visch, een bliek.
Rootswart, bnw. Roodzwart.
$ootvaruwers roo-, -verwer, zaw. m. Rood-

verver.

Rootvaruwich, -verwich, bnw. Roodkleu rig.
Rop, rob, znw. Waarschijnlijk: mand.
$pp r roj 5e, znw. Ingewanden van dieren, vischgrom.
Rope. Zie roep en haerrope.

Ropen, ropinge . Zie r o e p e n, enz.

Kopen, rooften, zw. ww. tr. Plukken, afrukken
van steel of stengel.
Roppen, rugben, zw. ww. tr. en intr. t) Rukken en plukken aan iets, afscheuren, af-, uitrukken.
2) schrokken, gulzig eten.
Roppen, r'ujj5en, zw. ww. intr. (oostmnl.). Oprispen, ook ro^sernen, rupsemen.

RORE.

ROVE.

Zore, roren enz. Zie r o e r e, roeren enz.

Rosbeyaert,

Iog, znw. o. Hetz. als o r S. —.
het paard der vier Heemskinderen.
Bosaohtich, bnw . Lichtrood.
Rosaet, bnw. ; honach r., rozenhoning; syroo r.,
suker rosaet, waarin rozenolie is opgelost.
Rosbare, -baer, znw. vr. Hetz. als o r s b a r e.
Rosdeken , znw. vr. Paardedek, - deken.

Rose (reus). Zie r e s e.
Rose, znw. vr. i) Roos; blosen gelj/c den r-n;
in r-n liggen, op rozen slapen; verklw. roosk jn,
ook op een persoon toegepast, vooral op Maria. 2)
roos, de ziekelijke aandoening. 3) de roos van een
kompas. 4) rosekijns (rooskens) motioen, eene gouden
munt (zie mot toen).
Rose, bnw. Rose, de kleur.

Rosebeker, znw. Naam van twee munten, een

gouden en een zilveren.

Roseblat, -bloeme, -boom, . -botte (knop),

-hof.

Rose aarde, rosen-, -garde, -gaert, znw. m.
Rozenhot ; in de geestelijke poëzie, benaming van
Maria; verklw. rosengaertk^n, ook als titel van stichtel ij ke geschriften.
Rose e, bnw. Licht rood, rose; ook: rose of
lichtroode stof.
Rosel. Zie reus e1.
Boselaehtieh, bnw. Rozerood; ook: roselvaer,
-v€aruwich. Vgl. rode1achtich.
$oselare, - ere, - aer, znw. m. Rozelaar, rozenstruik.
Roselij0, bnw. Hetz. als roselachtich.
Roselmaent, rusel-, znw. vr. en m. October.

Roselnarine, -margin, znw. m. Rosmarijn.
Rosen, zw. ww. tr. Rood verven.

Bosende, deelw. bnw. Rozenrood.
Rosenhoet, znw. m. Rozenkrans, als hoofdtooi

en eerbewijs; ook: bidsnoer; verklw. rosenhoeikijn,

- huetkjn.
$osenclocke, znw. vr. Distilleerklok.
$osenorans. Hetz. als rosenhoet.
Rosenobel, znw. m. Naam van eene gouden munt.

Rosenolie, -root, -sap, -varawe.
ltosentreder, znw. m. Fat, saletjonker.

$oseschrode, znw. vr. Rozerood lint.
Reset, naam van een zeevisch. Zie r o g e t.
Rosette, roset, znw. vr. Roosje.
Rosewater; rosew jjn, wijn waarin rozebladen

gegist zijn.

Roshere, -heer, znw. o Ruiterij.

Rosich, bnw. Rooskleurig.
Rosier, znw. m. Rozenhof, -gaard; rozenstruik.
Eo gijn, rosen, bnw. t) Van rozen gemaakt; enen
rosenen hoef. 2) rooskleurig.
Rosine, rosin, znw. vr. i) Druif. 2) rozijn.
Rosine. Zie r a c i n e.
Rosins, rasine, resine, znw. vr. Balsem.
Rosinne. Zie bij r e s e.

Roscam, roscamuien, rosmolen.

Rosside, rons-, rass-, runsine, znw. o. — a) een

paard van de gewone soort, ook als werk- en pakpaard; nu en dan: klepper, soms ook: magere knol.
-- b) een ros, strijdros; een fraai rijpaard, een damespaard; verklw. rossidekijn.
gossie, znw. vr.; dellen van R-n, russisch bont.
Bost, rosten . Zie roest, roesten.
. Zie rusten, rooster.
]tosten,
Roster, -eren, -erich . Zie r o e s t e r enz.
Rostier. Zie rustier.
Rostnnsaher, -tuyscher, znw. m. Paardekooper.
$osvolc, znw. o. Paardevolk.
Rot, bnw. Rot; verrot. -- Rotheit.
Rot. Zie ratte en rotte.
Rote, rotte, znw. vr. i) Schaar, afdeeling; legerafdeeling, legerbende. 2) troep, schaar, bende, ge zelschap; met haren roten, allen gezamenlijk; téénre
roten, met of bij elkaar, bijeen; tére r-n werden,
zich vereenigen, gemeene zaak maken; r. aen r.

roster

Sol

bij troepen. 3) legertrein, eene in eene voorgeschre.
ven volgorde optrekkende schaar ; ook: gelid. 4)
samenzwering, - scholing. 5) opdringende drom strij ders, opeengedrongen hoop vechtenden; strijdgewoel, gedrang.
Rote, znw. vr. Weg.
Rote, znw. vr. Gitaar.
Rote (honingraat). Zie rate.
Rote, znw. vr. Hoeveelheid vlas die in .het water
ligt om te roten.
Rotelaer , reut -, ruet-, znw. m. Babbelaar, kletser.
Rotelen reutelen, zw. ww. intr. i) Rammelen,
ratelen, snorren; babbelen, kletsen. 2) reutelen, rochelen, ook van stervenden.
Rotelwië, znw. m. Eene soort van wouw.

Boten, zw. ww. intr. Rotten, tot bederf overgaan.
Roten, rotten, zw. ww. tr. Doen rotten, roten,
gezegd van vlas en hennep.
Rot ans, znw. vr. Rotgans (z6de eeuw).
Rotier, znw. m. Deugniet, vagebond (16de eeuw).
Rotmeester, -meister, znw. m. Aanvoerder eener
legerafdeelinq.
Rotsachtich, roots-, bnw. Rotsachtig, klippig.

Rotsoher, znw. m. (oostmnl.). Stokvisch.

Eo toe, rotche, rodse, rootse, roke, znw. vr. Rots,
steen rots ; berg ; klip.

Rotte, rotteeruut. Zie ratte enz.
Rotte. Zie rote.

Rotten, zw. ww. — I. Intr. Rotten, vervuilen,
tot ontbinding overgaan; van personen, in zijn vuil
blijven liggen, ook in zedelijken zin. — II. Trans.
Doen rotten; van gezwellen, murw of week maken.
Rotten, zw. ww. intr. Eene „rote" of een rot
vormen, zich tot een bepaald doel vereenigen, samenrotten. — Rotter1e (16de eeuw).
1jptni0 , znw. vr. Een bepaald gewicht.
Rou. Zie ro en rau.
Rou. Zie rouwe.
ROUCamer, rouw -, znw. vr. Kamer waarin een
lijk ligt.
Rouken. Zie roeken.
Roucleet, znw. o. Rouwgewaad; ook routabbaert.
Roucoop, rouwe - , rau - , znw. m. Rouwkoop.
ROIIiet, znw. o. Treurlied, -zang; verklw. rouliedekijn.
Roupen, romper . Zie r o e p e n enz.
Rouware, -ren. Zie r u w a r e.
Rouwe, rauwe, rouw, rou, znw. vr. en m. t)
fheid, bittere smart; die vhf r-n van
Groote droe
onser liever Vrouwen, oogenblikken van diepe smart;
lichaamssmart, pijn; met r-n enes kindes genesen.
2) uiterlijke teekenen van droefheid; rouwmisbaar,
het bedrijven van rouw; r. driven, dragen; lijkplechtigheid, -staatsie; rouwkleederen. 3) berouw, spijt.
4) obj., slechte of smadelijke bejegening (zeldzaam);
enen r. doen; mmi geschiet rouwe.
Rouwe, znw. (limb.). Sloot, smal watertje, gangetje; verklw. rouwekjîn.
Rouwe, rauwe, rove, znw. vr. (oostmL). Rust;

rouwich.
Rouwede (rouhede). Zie r o•.

Rouwelije, rauwe -, bnw. i) Droevig, bedroefd.
2) droevig stemmend, betreurenswaardig. — Ron-

wel ke.
Rouwelike. Zie ruwelike.
Rouwen, rauwere, ruwen, zw. en st. ww., onpers.
en intr. i) Het bedroeft mij. 2) het berouwt mij. 3)
het spijt mij.
Bouwen. Zie ruwen.
Rouwen, zw. ww. intr. (oostmnl.). Rusten.
Rouwieh rauw -, row., ruw-, bnw. i) Bedroefd;
ook: zijne droefheid door uiterlijke teekenen toonende. 2) berouwvol. 3) spijtig, boos. 4) van zaken,
treurig, akelig. -- Rouwiaheit.
Bouwicheit. Zie r u w i c h e i t.
Rove, roof, znw. Schurftachtige uitslag, puist;
korst op eene wond, roof.

ROVE.
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Rove (raap). Zie r o e v e.

Roven, rooven, zw. ww. — I. Intr. Rooven, op

root uitgaan; plunderen. — II. Trans. i) Rooven,
met geweld en in het openbaar wegnemen ; schaken,
eene vrouw; ontnemen ; hi rovet maai mine vriende.
2) berooven, plunderen ; die helle r., de zielen der
geloovigen uit het Oude verbond er uit bevrijden
(door Christus); berooven van (met van). 3) een
nest, uithalen. 4) beslag leggen op, eene zaak; panden. een persoon (friesch).
Rover, roover, znw. m. Roover, ook van roofvogels; jager, hij die jongen van dieren steelt, vr.

roverse.

Roverie , roverschip, rovinge.
$owaert. Zie ruwaert.
Rowe, rowich. Zie rouwe, rouwich.

$n,

ruw, bnw. I) Ruig, harig; stoppelig, ruwharig. 2) begroeid, met boomen en struikgewas bezet.
3) ruig, ruw, harig, van planten en ' natuurvoortbrengselen ; ru voeder, bet in ruige aren groeiende
voeder; ook: de ledige halm als voeder, stroo. 4)
ruw, oneffen. 5) grof, ruw, niet glad of fijn bewerkt,
van stoffen. 6) ruw, wild, onstuimig. 7) ongevoelig,
hardvochtig, wreed. 8) ruw, onvriendelijk, bits, hard.
— Ru i bijw.
Ruaert, rubant. , Zie r e w a e r t, r a b a n t.
Robbe. Hetz. als ribbe.
Rube (raap, knol). Zie r o e v e.
Rubriceren rebruc-, -eeren, zw. ww. intr. Met
rooien inkt schri
jven of teekenen.
Rubrike, rubric, znw. vr. Roode inkt of verf.
stof; ook: eene daarmede gemaakte letter of lijn.
Rachelen. Zie rochelen.
Ruchte, rucht, znw. o. i) Het roepen of schreeuwen; vooral: geroep om hulp, wapenroep. 2) ge
-rucht,
naam, faam.
Ruchtich, ruftich, bnw. Luidruchtig.
Radarij s, znw. m. Een onbeschaafde, dnwetende,
domoor.
$IIddare. Zie ridder.
Rude, bijw. Zie r u u t, bijw.
Rude, ruyde, znw. vr. Schurft. — $ndich, -heit.
Redeleder, -leer, znw. o. Leder minder glad dan
wit leder.
Rudelike, ruyde-, ruye-, bijw. Op eene ruwe
wijze. onbeschoft, grof.
Ruden, ruyden, zw. ww. tr. Schoonmaken, van
onkruid en ' waterplanten zuiveren, nl. water (gron.).
Ruden, zw. ww. tr. Met biezen dekken, turf(?).
Ruden, *ruyden, zw. ww. intr. Ruien. — Rude-

vogel.
desse, zn`W. vr. Eene onbeschoftheid.
En

$adieheit, znw. vr. i) Onbeschaafdheid. 2) onbeschoftheid; eene onbehoorlijke handelwijze of behandeling.
Ruebe, znw. vr. (oostmnl.). Raap. -- $nebolie,
ruebsaet.
Ruede. Zie rude en roede.
$uec, rueken. Zie r o e c , roeken.
Ruer, roeren. Zie roer, roeren.
Ruesel, met. Zie reuse!, roet.
Rufel, rufel, en. Zie roffel, -e n.
Rafferie . rufflaen. Zie r o f f e r i e enz..
Ruttieh, rug. Zie ruchtich, rogge..
Rage, znw. vr. Ruicht. Vgl. r u w a r e.
$Agge, rucge, rigge, regge; rueke, ric, rec, znw.
-

m. i) Rug; verklw. ruggekijn, ruggel., -ken; achter
rugge: a) achterwaarts, terug, daarheen vanwaar
men gekomen is. b) achteruit, van zich af. c) achterover; o len rugge enen volgen, achter iemand
komen, hem op den voet volgen. Te rugge: a) terug.
b) van zich af; te rugge weren, Betten. Over rugge:
a) terug. b) achterover. c) omver; o. r. vallen, wer-ken.. d) o. r. sbreken, afzonderlijk handelen over
iets, ruggespraak houden. 2) het vel van den rug
van bepaalde dieren, vooral koehuid; rugvel van
eekhoorns e. a. als bont, verklw. ruggekj/n. 3) de
rugzijde of achterkant van iets. 4) rugsteun, steun.

RUMEN.
$11gge. Zie rogge.
Ruggebrade, znw. vr. Ruggespier.
$aggeoleet, znw. o. Rugbekleeding van een
zetel.
$Aggeenoke, znw. Ruggewervel.
Ruggelaken, znw. o. Wandbekieeding, behangsel.
Ruggelinge, bijw. i) Rugwaarts. 2) achterover;
ook ruggelike.
Ruggen, -fin, bnw. Gemaakt van rugvel van
eekhorens.
Ruggenbroot. Zie .r o g g e n b r o o t.

Rnggepiner, niche-, -ftj/nre, jiijnder, znw. m.

Sjouwerman, paikedrager.
Ruggentnuch, znw. o. Achterkant van het har
-nasch.
rug-, ruc-, znw. o. Rughuid van
een dier, ook van eekhorens.
Rugieren, zw. ww. intr. Brullen (v. e. leeuw).
Ruharich, ruw -, bnw. Ruigharig, ruig.
$IIheit, ruwheit, znw. vr. Ruigheid, oneffenheid.
Ruych, ruyehvoeder. Zie r u u c h, r u v o ed er.
Rnyden, ruydieh. Zie ruden; rudich.
Ruyen, zw. ww. intr. Rumoer maken, ook met
eene ten opzichte van iem. vijandige gezindheid;
de schare ruyeden te Jhesum.
$nyken , ruyn. Zie r u k e n, r u u n.
Ruïne, znw. vr. Verwoesting, het in puin vallen
of doen vallen van iets; bouwvallen, oord van eenzaamheid of verlatenheid.
Ruynen, ruype, rugren. Zie runen, r u p e ,
roeren.
Ruysch, rusch, bnw. Ruig, ruw.
Ruissote, ress-, znw. o. Goot.
Ruyt, ruyten. Zie r u u t, riet; r u t e n, reite ii.
Rue. Zie rugge.
Rue, roc, znw. m. Ruk.
Rukell] e , riek -, bnw. r) Het zintuig van den
reuk betreffende; den rukeliken geest, het reukorgaan. 2) ruikend, geur van zich gevende.
Ruken, ruycken, rueken; zndl. rieken, st. (en
zw.) ww. — I. Intr. i) Ruiken, geur van zich geven;
r. oh, een voor iem. onaangenamen geur van zich

$Aggenvel,

geven ; ook: afkeer wekken;

r.

vore, een voor iem.

aangenamen geur verspreiden; ook: hem welgevallig
zijn. 2) ruiken, het reukorgaan gebruiken; ook als
znw., het reukzintuig. 3) met na, speuren naar;
streven naar, uit zijn op iets. — III. Trans. Met
het reukorgaan waarnemen, ruiken.
Ruker, richer, znw. m. Reukwerk; verklw. rukerkijn, reukballetje.
Rucken , rocken, zw. ww. tr. Rukken; plukken
aan; met kracht bewegen; met geweld verwijderen.
Rukinge, riek -, znw. vr. i) Het verspreiden van
geur. 2 € het ophalen van den neus.
Ruovel. Hetz. als ruggevel.
galast. Hetz. als r u w a r e.
Rulle, rallen. Zie rolle, rollen.
Builen, zw. ww. tr. Pellen, nl. graan.
$IIloct, bnw. Ruigharig.
Ruine, ruyme, bijw. z) Ruim; zóó dat men
ruimte, ook: ruimte van beweging, heeft. 2) ruim,
meer dan. 3) met eene vereischte hoeveelheid water,
bij koken.
Rume, rumede. Zie reume, ruumhed e.
Ruinelike, ruym-, bijw. i) Ruim, in ruime mate;
in overvloed en weelde. 2) ruim, meer dan.
Rumen t ruymen, zw. ww. — I. Trans. r) Ruimer maken, verruimen, verwijden; teugels, laten
vieren. 2) ledig maken; (eene plaats) ruimer maken
door weg te nemen hetgeen in den weg staat; met
van, ledigen, ontdoen van; met veranderd obj., iets
van iets verwijderen; schoonmaken, zuiveren, b.v.
grachten. 3) iet r., plaats maken door iets af te
breken of op te ruimen; enen iet r., voor iem. plaats
maken door iets te ontruimen; iem. ruimte ver-
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schaffen door een bevel tot ontruiming van een perceel. 4) ontruimen, (eene bewoonde ruimte) verlaten;
als znw., ontruiming van een huis op bevel der overheid. 5) verlaten, gaan van of uit (eene plaats), zich
van of uit (iets, eene plaats) verwijderen ; die sonne
r., uit de zon gaan ; die kant r., gezegd van een
erf, ophouden iemands eigendom te zijn. 6) door
verwisseling van object, opruimen, wegruimen;
wegbrengen, in veiligheid brengen ;verwijderen (met
van). — II. Wederk. Zich verwijderen, zich uit den
weg maken. — III. Intr. i) Verruimen, ruimer moorden. 2) wijken, uitwijken, van zijne plaats gaan;
het veld voor iemand ruimen. 3) heengaan, vertrek
stad verlaten op bevel der overheid; zich-ken;d
wegmaken, -pakken; met enen stanc r., met de
noorderzon vertrekken, geen ander dan een onzalig
spoor van aanwezigheid achterlaten; eig. gezegd van
den duivel, die, uitgedreven, naar het volksgeloof,
door den aars het lichaam verliet.
$IIMich, bnw.; r. sin, de stad verlaten hebben,
de wijk genomen hebben; ook: voortvluchtig zijn.
Rumicheit, znw. vr. Ruimte.
Raminge n znw. vr. i) Het schoonmaken van iets,
vooral water. 2) omgang ter grensregeling, ook ter
beslechting van eigendomsgeschillen; later: a) bevel
tot af braak van een deel van een gebouw dat op
eens anders grond staat. b) bevel tot ontruiming van
een perceel; ook de ontruiming of afbraak zelve.
3) het zich verwijderen, vertrek, uitwijking; vlucht,
aftocht.

Rumoer, ram-, rein-, rym., roem-, ruym-, reym-,
.00r, -oir, -our, -eur, -uer, znw. o. i) Rumoer,
leven, opschudding, vooral van een oploop. 2) gerucht, faam, praatjes of verhalen die over iets in
omloop zijn; tijding, bericht.
Rump, rumpelen, rampen. Zie r o m p enz.
Ronde, runn., ruyne, run, znw. vr. Hetz. als
rind e.
Rune, ruun, ruen, znw. vr. Gefluister; vertrouwelijke bespreking; geheime beraadslaging; in (met)
runen (rune) ende in (met) rade, in het geheim een
plan beramende en bevorderende, een aanslag op
het touw zettende.
Runen, ruynen, roenen, zw. ww. — I. Intr. z)
Fluisteren; int ore r.; ook: gebeden prevelen. 2)
eene geheime samenspreking houden; een aanslag
beramen; r. ende raden. 3) vleien, fleemen. 4) mompelen, morren. — II. Trans. Influisteren.
Runen, ruynen, zw. ww. tr. Snijden, lubben.
Runer, ruyner, ruunre, znw. m. Fluisteraar; opstoker, oorblazer.
Runinge, ruyninge, znw. vr. i) Het fluisteren;
geheime of vertrouwelijke samenspreking; ook: geestelijke omgang van den mensch met God. 2) hei
iemand anders;-melijksanprgtdelva
oorblazing, het opstoken van iem. tegen een ander.
Runken, runner. Zie ronken, renner.
Runnen. Zie rennen en r i n. n e n.
$unto znw. o. Hetz. als r int ; verklw. mv. run-

derkine.

Runt, runtse,-sel. Zie ront, ronse, ronRuntshnnt, runtstonge, runtvleesch.
Rape, ruyjie, znw. vr. Rups, ruip.
Rupee, ruutse, -sene, -seme, znw. vr. Rups.
Rupseme, -semen. Zie rupsene, -en.
Rupsen, roebsen, rusten; ruwen, resten, zw.
ww. intr. Oprispen. — Rupser, rapsinge.
Rupsen@, -eme, znw. vr. Oprisping. — Rupsenen, -seninge.
Raptorie, znw. Bijtend geneesmiddel.
$Are, raren enz Zie roere; roeren.
Rauch, rosch, ruysch. Hetz. als r is c h, znw.
Busch, znw. m. Bies.
Busch, bnw. Russisch.
Busch (ruig, harig). Zie r u y s c h.
Ruse, znw. vr. Ruzie, oneenigheid.
Rusel, -maent. Zie reuse1, -maent.
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$abelen, zw. ww. intr. Snorren, brommen, gonzen.

$IIsemusen, roesemoesen, zw. ww. intr. Rumoerig of oproerig worden.
Rusen, zw. ww. intr. Tieren, leven malen.
]juste, rust, rost, znw. vr. z) Rust, verpoozing,

verademing; van den slaap, den dood. 2) rust en
vrede, kalmte, kalme stemming, gemoedsrust, ziele vrede, vrede met God en zijn lot; het stilzwijgend
volbrengen van den kloosterplicht; aangename stemming, genoegen. 3) rustplaats (zeldzaam). 4) obj. enen
r. doen, iem. rust, ook : genoegen, geven.
Rusteldach, znw. m. Rustdag.
Rustel jje, bnw. Rustig: a) stil, buiten den wind
gelegen. b) rustig, vredig, waar rust heerscht. c)
rustig, ongestoord ; r. besit. d) rustig, vreedzaam,
van menschen en van hetgeen tot hen in betrekking
staat. — Rustelijcheit, -like.
Rusten, rosten, zw. ww. — I. Intr. i) Rusten,
uitrusten ; zich verpo ozen ; laten r., met rust laten,
tot rust laten komen ; rusten, slapen ; rusten in het
graf, begraven liggen. 2) rustig ergens verblijf houden ; rust vinden, rusten ; berusten, bewaard worden,
van eene zaak. 3)ophouden met iets, het staken ;
ophouden, eindigen, van eene zaak. 4) rust of vrede
hebben, in zijn gemoed en met anderen. 5) steunen
of rusten op; naar iets streven, op iets uit zijn; si
deer al sin hert op rust ende wacht. — II. Wederk.
Hetz. als intr. in al de beteekenissen. — III. Trans.
Doen uitrusten, rust geven aan.
. *Rusten, zw. ww. tr. Uitrusten; deelw. gerust,
uitgerust, toegerust.
Rastich, bnw. Rustig, stil; vreedzaam. — $ns -

ticheit.
Rustich, . bnw. i) Uitgedost, uitgerust; gereed

d d of aanval. 2) weerbaar, kloek, flink;
voor een strij
keurig uitgedost; sierlijk, elegant, ook van zaken.
-- Rustich, bijw. Rustioheit (z6de eeuw).
Rusticheit , znw. vr. Roestigheid.
Rustier, rist-, rost-, znw, m. Boer; kinkel; landlooper; ook als scheldwoord. — R,astierlike,

- schap.
Rustigen, zw. ww. tr. Rustig stemmen.
Rustinge, znw. vr. Rust, verpoozing.
Rustinge, znw. vr. Uit -, wapenrusting.
$Ate, ruyte, ruyt, znw. vr. (Wijn)ruit. — Rateblat, rutensap.
Rate, ruyte, znw. vr. (Venster)ruit; ook: scheefhoekig vierkant (in de wapenkunde).
Rutele, znw. vr. Bij, brombij.
]Ilten, ruyten, st. ww. intr. Gonzen, brommen,
snorren; schallen, schreeuwen. — $,tinge.

Baten, ruyten, zw. ww. intr. en tr. Strooptochten doen, plunderen; ook: buit maken.
Buten, ruyten. Zie r e i t e n.
$ntepot, znw. m. Rommelpot.
Rater, rutter, ruyter, znw. m. i) Vrijbuiter,
landlooper, straatroover; ook met rover verbonden.
2) lichtgewapende; krijgsknecht, soldaat, zoowel te
voet als te paard ; ruiter (16de eeuw).
Rnterbloeme, znw. vr. Kamille.
Rutergelt, znw. o. Belasting geheven voor het
werven van „ruters" (2) '; ook ruter6enninc.
Rnterhere, -heer, znw. o. Leger, niet uitsluitend
van ruiters.
Ruterie, znw. vr. Gewapenden. soldaten, ook:
voetvolk; het verrichten van krijgsdienst.
IRntercnecht, znw. m. Een knecht die als „ruter"(z) dienst doet.
Ruterlike, -loon, - schap, ook: ridderschap
(oostmnl.).
Rutersch, ruytersch, bnw; upte r. -e custuyme,
op de wijze van „ruiters'', op ruwe, brutale wijze.
Rnterspel, ruyter-, -spil, znw. o. Krijgsdienst;
ook: te paard.
Rutervoere, ruyter-, znw. vr. Het wilde en
avontuurlijke leven van een „ruiter".
Rutinc, ruytinc, ruling, znw. m. Lemmet van
een zwaard.
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Rutselen, zw. ww. intr. Voortschuiven, glijden.

Butsen, zw. ww. intr. Hetzelfde; ook: voort
strompelen.

nen en deden van hun wezen. i) Onbeschaafd, onontwikkeld, grof, plomp, dom. 2) ruw, hard, hardvochtig. — II. Van zaken. i) Plomp, niet fijn;
kunsteloos, eenvoudig. 2) akelig, naar; woelig, oproerig, van toestanden; onstuimig, van het weer
(z6de eeuw;. 3) grof, niet fijn, van laken, de stem.
4) massief, zwaar; krachtig, sterk. 5) ruw, hard,
onzacht; grof beleedigend. — RIIIItheit; runt,
bijw. ook rude, ook: met eene lage stem, in den
bastoon.
Ruvoeder, znw. o. Voeder voor dieren, vooral:
hooi en stroo. Vgl. r u.
Ruvoetich, bnw. Ruige of behaarde voeten hebbende, van water- of zwemvogels.
RIIWaert, - schap. Zie r e w a e r t.
$Aware, -waer, ruaer, ruwer, ook -aerde, -aert,
znw. i) Dierenvellen of -huiden; de minder kostbare soorten pelswerk. 2) ruigt; hetz. als r u u c h t e,
ook: specie voor het dempen van slooten en het stevigen van dijken. — $IIWaren, rouw -, van „ruware" (2) voorzien. $IIWaerschouwe, schouw
over het rijswerk van dijken.
Ruwe ruwen. Zie rouwe, rouwen.
$IIWeijjo, bnw. Hetz. als' r o u w e l ij c (oostmnl.).
Ruwelike bijw. i) Ruig. 2) ruw.
Ruwen, zes. ww. intr. Rusten (oostmnl.).
Ruwen, rouwen, zw. ww. — I. Trans. Kammen.
opkammen, laken. Ruwer (rouwer). — II. Intr.
Ruw of ruig worden; van het haar, omhoog gaan staan.
RIIwharieh. Zie r u h a r i c h.
Ruwieheit, rouw -, znw. vr. i) Ruigheid, harigheid. 2) ruwheid, oneffenheid.

-sukeln,

Rauch, ruych, riech, bnw. i) Ruig, hang; veel

haar hebbende; van water. en zwemvogels. 2) ruw,
ruig, van planten en voortbrengselen. 3) grof, van
stoffen; niet fijn bewerkt. 4) ruw, beleedigend, bits.

— Ruuchheit.
$IIIIchte, ruychte, znw. vr. Al wat in de natuur

wild door elkander groeit, struikgewas; wat in het
water groeit, riet, biezen; de afgehouwen deden er
van, erwtenrijs, riet, stroo.
Ruum, ruym, ruem, bnw. i) Ruim, breed, wijd;
van kleeren, ruim, niet nauwsluitend. 2) licht, ge makkelijk. — Rnnmheit.
Ruins, rume, znw. o. i) Ruimte. 2) ruim van
een schip. 3) ruimte van beweging; obi sign r. comen.
$IIAm, rume, bijw. Ruim, in de ruimte; ruim,
meer dan, in ruime mate.
Ruumte, ruyntte, ruumt, znw. vr. i) Ruimheid;
breedte, wijdte. 2) ruimte, open terrein.
Ruun, ruyn, znw. m. Ruin, gesneden paard;
verklw. ruunk>n, ruynkjjn.
Ruunre. Zie runer.
$IIunster, ruynster, znw. Het vr. van r u n e r.
Ruusch, bnw. Zie r u y s c h.
Bnnsehpipe, ruysch-, znw. vr. Doedelzak.
Ruussehen, ruysschen, ruschen, zw. ww. intr.
Geruisch maken, ook: gedruisch maken. — Runs-

-

schinge.
$AIIt, roten. Zie r e i t e n.
Runt, ruyt, ruyd, rude, bnw. — I. Van perso-

S.
Sabaet, sabbet, sabbot, znw. m. Sabbat.
$abbe, znw. vr. Morsige vrouw.

$abel, sabele, sable, znw. o. i) Zwart bont, sabel.
bont. 2) naam van het zwart in de wapenkunde.
Sabelmi, sabuljn, ook sambelljn, -en, bnw. i)
V sabelbont;; ook als znw. 2) zwart; ook als znw.
Van
Bach. Hetz. als g e s a c h. Macht, invloed; ob —
sach, in het vertrouwen op de werking van.
$achte , zachte, saechte, sochie, saeft, safi; ook
sanft (nederr.), bnw. — I. Van zaken. z) Zacht, mollig;
zacht, glad. 2) zacht, week. 3) zacht, niet hard of
krachtig; met zitten tastene sochte. 4) zacht, niet
zwaar of drukkend. 5) zacht, gemakkelijk; mulen
met sochten gange. 6) zacht, niet snel. 7) zacht, niet
hard of streng. 8) zacht, liefelijk, aangenaam. g)
zacht, verzachtend; sochte olie van oliven. i o) zacht,
rustig, stil; dat weder wort s. ii) zacht, teeder;
waaruit eene zachte gemoedsstemming blijkt. 12)
weelderig; een s. leven. — II. Van levende wezens. i) Zacht, zachtaardig;. van dieren,. tam, mak.
2) vleiend; een saefi ende smekende duvel.
$achte 9 zachte enz., bijw. i) Op eene zachte
wijze, in de verschillende beteekenissen van zachte,
bnw.; mi is zachte, ik ben in eene gelukkige of aangename stemming; enen s. doen, iem. goed doen.
2) met zachtheid, zachtzinnigheid, deemoed; hi
diende haer suete ende s.; s. gemoet, zachtaardig. —
Saehtelike, saftelike ; * saehtkens, saftgens.
dachten, zachten, saechten, saeften, saften, Boch
ten, zw. ww. — I. Trans. A. Met eene zaak als
object. i) Zacht of week maken. z) verzachten, minder scherp of streng maken. 3) verzachten, verlicht. 4) lenigen, genezen. 5) tot bedaren brengen,
kalmeeren, stillen. 6) dooven, blusschen. 7) veraangenamen; dit sal den arbeit Bochten. — B. Met het object
van den persoon. i) Kalm of zacht stemmen, neer.
zetten; ook: verzoenen. 2) temmen, mak maken. 3)
tot rust stemmen, tot berusting brengen. 4) verza-

digen, stillen, honger. — II. Intr. i) Zacht worden;
beter worden, genezen, van wonden, gezwellen. 2)
zachter worden, bedaren, van wind en weer. 3) van
leef, gelenigd. worden; doen s., lenigen; van toorn,
hartstocht, kalm worden, bedaren; van dieren, tam
of mak worden. 4) aangenaam gestemd zijn, van
het gemoed. — III. Onpers. i) Ali werdet gesacht,
mijn gezondheid wordt beter, ik ben herstellende.
2) mi es gesacht : a) ik ben gerustgesteld. b) ik ben
zachter gestemd, heb mijn toorn laten varen.
Saehtheit, zacht. enz., znw. vr. i) Molligheid,
weekheid. 2) liefelijkheid, aangenaamheid. 3) gemakkelijkheid; van der s. der gebode Gods. 4) gemak,
comfort. 5) zachtheid, zachtaardigheid. — Sachtich-

heit.

Bachtigen, zacht zw. ww. tr. t) Verzachten,
een gezwel e. a. 2) lenigen, bedaren. 3) iem. zacht
stemmen.
áachtinge, znw. vr. Verzachting, verlichting.
Sachtkine. , zacht-, bijw. Zachtjes, z. aan.
Saehtmoede, bnw. Hetz. als s a c h t m o e d i c h.
-,

Sachtmoedich, zacht -, za/t., -modich, -muedich,

bnw. i) Zacht van gemoed, zacht gestemd; van
dieren, mak, vreedzaam. 2) kalm, stil, van water.
3) lankmoedig, goedertieren. — Saehtmoedieheit;

-dichlike, -delike.
Sachtmoedigen, zacht-, zw. ww. — I. Intr.

Zachtmoedig stemmen; verteederen. — II. Wederk.
en intr. Verteederd worden.
Sad. Zie sat.
Saddije, zaddic, znw. o. (en m. ?). Een kuil of
del in een stuk land, ontstaan door het uitgraven
van aarde ten behoeve van den er naast gelegen
dijk (wfri.).
Saddinegelt, zad-, znw. o. Geld betaald voor
aardhaling, voor het graven van derrie.
Bade, fie, saedde, znw. vr. en m. Verzadiging,
zatheid; sint se hebben, volop hebben, hebben zoo-
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veel men maar wil; min, sin (mine enz.) s., zooveel iemand lust, volop ; ook bijw., naar hartelust.
gade, zade, znw. vr. Hetz. als s o d e. Graszode.
$adel, zadel, -ele; ook sedel (nederr.), znw. m. en
vr. Zadel.
Sadel, mot, znw. m. (Zaad)korreltje ; verklw. van
saet.
Sadel, wel, sedele, znw. Zetel, woonplaats.
Sadelaer, zadel., saell-, znw. m. Zadelmaker. —

Sadelaersgilde. Sadelmaker.
Sadelarie , zadel-, znw. vr. 'Y) Zadelmakerij. 2)

al hetgeen tot de uitrusting van paarden behoort.
Sadelboom, zadel-, -bodem, znw. m. Een der
twee kromme houten die den vorm aan het zadel
geven, vooral : het voorste ; ook sadelboge. — Sadel-

boomhouwer.
Sadeldeeke, wel-, znw. vr. Schabrak.
Sadelen, zadelen, zw. ww. tr. Zadelen; enen s.,

iem. op den nek zitten; met het ongeluk als ondw.,
iemand vervolgen.
Sadelhof. Zie s a e l h o f.
Sadelhofstat, zadel., sedel- (oostmnL), znw. m.
Edele hof, heerenhof, de woning van land- of leenheer.
Sadelhuus, zadel-, znw. o. Tuighuis, stal.
Sadeljc, zad-, bnw. Te verzadigen.
Sadelijcheit, zad-, znw. vr. Het volle genot,
verzadiging.
Sadelstelle, zadel- -scelle (?), znw. vr. Zadel.
boom, -boog; mv., het zadel.
Baden, zaden, leden, zw. ww. — I. Trans. i)
Iem. verzadigen, zijn honger stillen, ook in geestelijken zin. 2) verzadigen, bevredigen; niet gkevene
dede die keiler die vrecke Baden. 3) iem. aangenaam
of gelukkig stemmen, iem. gelukzalig maken. — 11.
Wederk. i) Zich verzadigen; hem niet en connen
s. van te loven, onuitputtelijk zijn in iemands lof.
2) zich te goed doen aan, volop genieten van. —
III. Intr. Hetz. als wederk., i); ook: zijn bekomst
krijgen van.
Saden, zaden, zw. ww. tr. Zaaien.
Sadioheit , zadich-, znw. vr. i) Het volop hebben van voedsel, verzadiging. 2) verzadigdheid, zat
ook: oververzadiging.
-heid;
Sadlgen, zad-, zw. ww. tr. Verzadigen.
Sadinge, zad., znw. vr. Verzadiging.
Sadinge, zad-. znw. vr. Het bezaaien van land;
ook: zaailand.
Saechte enz. Zie sachte.
Saeftier. Zie savetier.
Saey, say, zay, saye, znw. o. Saai, de stof.

Saeyen, zaeyen, zayen, seyen, zw. en st. ww. tr.

i) Zaaien; ook: planten, poten; dunne gesaeyet,
schaarsch, zeldzaam. 2) zaaien, verwekken, twist,
tweedracht. 3) strooien, verspreiden. 4) uitstrooien,
een praatje. 5) - bezaaien; beplanten. 6) bezaaien,
bestrooien; gesayt, bezaaid, dicht bezet.
Saeyen, zayen, bnw. Saaien, van saai.
Saeger, zaeyer, znw. m. Zaaier, hij die veroorzaakt, nl. twist; vr. saeyerse.
Baeyet, zaeyet, znw. vr. Zaailand.
Saeyet, sayet (klemtoon op ei), znw. Sajet, ge twi'nd wollen garen. — Saeyetten, bnw.
Saeyinge, zaeyinge, znw. vr. i) Het zaaien. 2)
het bezaaien van land. 3) bouwland.
Saeylant, znw. o.; Saeytipt, zaey-, znw. vr.
en m.
Saey Werker, znw. m. Saaiwerker.
Saec. Zie sake.
Saecaehtich, zaec-, bnw. Gedaagd in rechte;
s. ende broocaehtich.
Saecsohaffer, zaec., znw. m. Zaakwaarnemer.
Saecwonde, zaec-, sake-, .sac-, -wont, - welde,
-welt, -wonder, -woudige, -wol,, _n oldich, -weldieh,
znw. m. t) Hij die de eene of andere rechtshandeling begint; hij van wien de eene of andere zaak
in rechte uitgaat; gewoonlijk : de voornaamste of de
hoofdpersoon die bij eene rechtshandeling betrokken
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is; hoofddader, - schuldige. 2) de voornaamste uit een
rechtelijk oogpunt in eene zaak of onderneming,
die in de eerste plaats voor schade kan worden
aangesproken, hoofdschuldenaar. 3) gevolmachtigde.
4) partij in rechte, zoowel klager als beklaagde
(oostmnl.).
Bael. Zie s a 1 e.
Saelde, zaelde, salde, znw. vr. (oostmnl.). z) Zegen, heil, geluk, zaligheid. 2) liefelijkheid, .bemin
-neli'khd.
Saeldore , zael-, duere, znw. vr. Zaaldeur.
Saelge (d.i. saelje), zaelge, saelgie, sailge, saelie,
znw. vr. Salie ; ook zelve.
Sael eren. Hetz. als assaelgeren.
Saelhof, znw. o. Heerenhof, -huis; de woning
d- of leenheer, waarvan andere hoven
van den lan
afhankelijk of waaraan zij ondergeschikt zijn.
Saelhont, zael-, seel-, znw. m. Zeehond. —
Saelhontleder, -spec, -hontsvel, ook sael-

smeer, -smout, -spec, -vel.
Saelwaerder, zael-, znw. m. Kamerdienaar; ook

(waarschijnlijk) saelmeester.
Saemcoper enz. Zie s a m e n c o p e r.
Saen, zaen, soms sane, bijw. i) Spoedig, weldra;
ook: schielijk, snel; dadelijk, onmiddellijk; tierde s.,
in een oogenblik, met grooten spoed ; wel, vele,
also s., heel gauw of spoedig ; also s. als, zoodra.
2) plotseling, onverwachts. 3) zeldzaam van het verledene : zoo even, pas; alreeds. 4) voorwaar, voorzeker.
Saep. Zie s a p e.
Saerdoec, zaer-, sar-, znw. m. Een grove stof,
half linnen en half wol.
Saerdse. Zie s a r ge.
Saerc. Zie s arc.
Saermeer, tee--, sare-, sar-, -mere, bijw. i) In
de (naaste) toekomst, in het vervolg, voortaan. 2)
thans, nu, tegenwoordig.
Saert, tsaert, sari, iseri, bnw. (oostmnl.). i) Tee.
der, teer, zoowel: liefelijk, als: zwak. 2) weekelijk,
weelderig. — Saertelike, saertheit, saertselike,
saerfakest.
Saerter, Herter, zaerter. Zie c h a r t r e.
Saertreng, tsar-, -tereus. Sie c h a r t r o y s.
Saestelet, ,saes-, sas-, saus-, sauzelet, zuw. o.
Benaming van het gerechtshof te Gent.
Saet, zoet, sait, znw. o. en m. i) Zaad van planten; van dierlijke wezens; verklw. sadekf/n, eitje.
2) kiem, oorsprong; aanleg in den mensch. 3) zaadkorrel, zaadje; niet een s., geen greintje, volstrekt
niets; als bijw., hoegenaamd niet. 4) zaad, het te
veld staande gewas; gewas. 5) zaadveld. 6) zaad,.

nakroost; ook van één nakomeling.
Sast, znw. m. i) Zetel, woning, verblijfplaats;
ook van den moederschoot van Maria. 2) kasteel.
3) bezitting.
Saetaoker, zaet-, znw. m. Zaaiakker, stuk bouwland.
Saetoorn, zaet-, znw. o. Zaaikoren.
SLetlant. Hetz. als saei1ant.
Saetmaent, zaet-, znw. vr. October.
Saetolie 9 zwei-, znw. vr. Olie uit zaad geslagen.
Saetrente, zaei-, znw. vr. Grondrente in zaad
(graait) te voldoen.
Saetsode, zaei-, znw. vr. Hetz. als s e t s o d e.
Saettjjt, zaet-, znw. vr. en m. Zaaitijd.
Saffier, sa, fier, softer, sajhier, znw. m. Saffier,
een donkerblauw edel gesteente; ook saffcerglas. --

Safflerjjn, safflerscli.

Saffraen, sof , solf-, se„ f-, , suf ,

-eraen, znw.

Saffraan ; gele verfstof. — Saffraensch, sairaIIijII, -en, saifranich, saffraende, met saffraan
bereid.
Salt enz. Zie sachte.
Sage, sage, znw. vr. i) Wat iemand zegt, zoowel: één gezegde, als collectief; iemands woorden.
2) gerucht, praatje, faam; bericht van iets dat heeft
plaats gehad, mare; naam, faam. 3) verhaal, ver-
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telling; vooral: een verdicht verhaal; ook : een geschreven verhaal, zoowel van iets dat waar gebeurd
is, een geschiedverhaal, als: een verdicht verhaal. 4)
hetgeen men maar zegt, praatjes, leugentaal, verzinsels, beuzelpraat; Bonder s., in waarheid, in werkelijkheid; ook in asage. 5) feit, gebeurtenis, hetgeen
geschied is. 6) uitspraak in rechte, oordeel, beslis sing, vonnis (zeldzaam); in sevensage, lanisage.
Sage, zage, isage, izage znw. vr. en m. Koorts.
Sage, zage, sege, znw. vr. Zaag.
Sage, isage, znw. m . Lafaard, laf bek.
Sage (safe), znw. Een kleedingstuk van saai.
Sage (met palataal -g), bnw. Verstandig, -slim.
-sage. Zie l e i t s age.
Sagel, isagel, znw. m. (nederr.). Staart.
Sageles 9 zageles, znw. o. Zaagsel.
Sagemele, .zage-, -meel, znw. o. Zaagsel; opgeveegd vuil, vuilnis.
Sagemul, zage-, saech-, znw. o. Zaagsel.
Sagen, zagen, zw. ww. tr. (vooral oostmnl.).
Zeggen.
Sagen, zagen, zw. ww. tr. Zagen.
Sager, zager, znw. m. Houtzager.
Sageren (met palataal-g), -eeren, - ieren, zw.
WW. tr. Hetz. als a s s a y e r e n.
Sageseg er , zage-, znw. m. Maker en voordrachte verhalen, sagendichter; ook sageger van verdi
sfreker.
Sagespaen, zage-, -s iaender, znw. o. Houtspaander; mv., krullen.
Sagittaer, znw. m. Boogschutter.
Salgrinen, bnw. Van sagrijn gemaakt.
Saiseren, -eeren, zw. ww. tr. t) In het bezit
stellen. 2) de hand slaan aan, zich meester maken
van iets.
Saisine, znw. vr. i) Inbezitneming, vooral: ge
inbeslagneming. 2) bezit; in s-n sin, doen;-rechtlijk
enen in s. setten, iem. in verzekerde bewaring nemen.
Saisinge, znw. vr. Seizing (scheepsterm).
Saisoen, zaisoen, sisoen, cisoen, -uen, znw. o. t)
Een bepaalde tijd van het jaar, jaargetijde; een
voor iets geschikte tijd van het jaar; int s., in saisoene, het best voor de gezondheid in een bepaalden tijd van het jaar; cleder van saysoene, kleeren
naar den tijd van het jaar, of ook: naar de mode;
bloeitijd, volle bloei; int s., in s-e, steeds krachtig,
jeugdig en frisch. 2) de termijn of bepaalde tijd,
waarvoor een ambtenaar wordt aangesteld, of dat
de pacht van een der stadsgoederen duurt. 3) tijdperk van het menschelijk leven. 4) geschikte gele
voor iets aangewezen tijd. 5) tijd, tijd--genhid,
punt, tijdstip, tijdruimte.
Sac , sac, znw. m.; sacke, vr. i) Zak; verklw.
sacskijn, sackelkijn, sackijn, ook sackel; zak van den
goochelaar; mantel of kleed van zakkengoed, armelijke plunje; ook: een kleedingstuk van een bepaal.
den vorm; geldzak; kas; cameraer van den sac, de
ambtenaar belast met het geldelijk beheer eener
kas; zak waarin misdadigers werden genaaid en in
het water geworpen; bergplaats van lijfgoed e. a.
bij verandering van woonplaats; ftac ende sac; enen
sinen sac geven, iem. wegzenden, hem zijn afscheid
geven; sfiillen in den sac, spreekw. zegswijze van
iets dat met iets anders niet is overeen te brengen,
van dingen die niet bij elkaar passen. 2) zak als
inhoudsmaat. 3) een vlies dat het eene of andere
inwendige lichaamsdeel omsluit. 4) de maagzak, ook:
de buik in het dierlijke lichaam; ook minachtend:
het lichaam.
Saebant, zac-, znw. m. i) Band om zakken mee
toe te binden. 2) buikband.
Sacbroeder, sac-, -brueder, znw. m. Naam van
eene bepaalde soort van bedelmonniken.
Sake s zake, saecke, saec, znw. vr. i) Zaak, rechts.
zaak. 2) zaak, aangelegenheid; benoodigdheden;
eene gewichtige bezigheid, die iemand belet om aan
eene verplichting te voldoen (_- nootsake) ; sake of
sin (= nootsin); mv., zaken, de maandstonden eener
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vrouw. 3) sake dient ter omschrijving ; des duvels s.,
de duivel; in slaelis s., in den slaap; van eouden s-n,
van koude; van alre s., van allen s-n, volkomen,
volledig; onder alle omstandigheden ; naer, na dese
s., daarna; eest s. dat, ingeval; en si s. dat, tenzij.
4) oorzaak; de zaak waaruit iets voortspruit, de persoon die iets bewerkt ; ute s. van, uit hoofde. 3)
reden, eene door de rede, den menschelijken wil
verwerkte oorzaak; sonder s., zonder reden; bi s-n,
op goeden grond, met reden. 6) aanleidende oorzaak, aanleiding. 7) schuld ; ic (Pilatus) en einde
gene sake an desen mensche ( Christus). 8) wijze van
doen, handelwijze; manier; in gere s., op geenerlei
wijze.
Sake , zake, znw. m. Hij die een rechtsstrijd
voert ; jegensake, wedersake, tegenpartij.
Sakeloos, zake -, bnw. Vrij van beschuldigingen.
Sagen, zaken, st. en zw. ww. intr. In b e-, m i s-,
ont-, versaken.
Saken, zaken, zw. ww. intr. De oorzaak zijn van,
het aanzijn schenken aan, voortbrengen; scheppen;
opstellen ; regelen, schikken ; besaken, bewerken, tot
stand brengen.
Saken, tsaken, zaken, zw. ww. — I. Trans. z)
Trekken; ane hem s., aantrekken; iets aandoen;
(vast) tegen zich drukken. 2) ane Item s., te siere
kant s., aan zich trekken, zich toeeigenen. 3) tot
zich trekken, aan zich verbinden. 4) trekken, sleepen, sleuren; tot zich nemen, innemen, een geneesmiddel. 5) overbrengen, veranderen, herscheppen
(met in). -- II. Intr. Heen en weer trekken, rond
-dolen.
Sakerment. Zie sacrament.
Sakeweldieh. Zie s a e c w o u t.
Sackedrager, zacke-, -dreger, znw. m. Zakke-,
turf-, korendrager.
Sackel, zackel,verklw. van sac.
Backen, zacken, zw. ww. tr. i) In een zak doen,
koren, buit, een misdadiger, verhuisgoed; ftacken
ende S. 2) in zijn maag doen, inzwelgen. 3) verborgen of geheim houden.
Sacker, znw. m. Hij die koren „zakt".
Sackijn, zackijn, bnw. Van zakkengoed of gonje
gemaakt.
Saclaken, zac-, znw. o. Zaklinnen.
Saepipe, zac-, znw. vr. Doedelzak.
Sacrament, sacre-, saker-, znw. o. i) Mysterie,
geheimenis. 2) een uitwendig teeken dat eene inwendige genade aanduidt en geeft, een van de
genademiddelen der H. Kerk; theilicla s., het sacrament des altaars, de hostie, het misoffer; het
sacrament der stervenden, het laatste oliesel.
Sacramentelijo, bnw. Op een sacrament betrekking hebbende.
Sacramentelike , bij w. Op de wijze van of als
een sacrament of uitwendig genadeteeken.
Sacramentsdaeh, znw. m. De tweede Donderdag na pinksteren, waarop de kerk de instelling van
het H. Avondmaal gedenkt. — Sacramentsavont,
de daaraan voorafgaande dag.
Sacramentshuus, -hays, znw. o. Hostiekastje.
Sacreren, -eeren, zw. ww. — I. Intr. Offeren, een
offer brengen; ook: de onbloedige offerhande der mis
opdragen. II. Trans. A. Met den acc. - van den persoon. i) Wijden, met plechtige woorden verbinden
aan den dienst van God. 2) eeren. — B. Met
den acc. der zaak. t) Wijden, heiligen, gewijde
woorden over iets uitspreken. 2) wijden, toewijden;
ene kerke Gode sacreren.
Sacrificie, znw. vr. Offer, offerhande; ook: het
misoffer.

Sacrilegie,

znw. vr. Heiligschennis; ook: roof

of diefstal gepleegd aan heilige plaatsen of geestelijken.
Saeriste f znw. m. Bewaarder van den tempelschat.
Sacristie, sacrastie, znw. vr. De plaats of kamer
waar de kerkelijke zaken, voorwerpen, boeken enz.,
ook: de tempelschat, worden bewaard; ook: de kerk,
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als zedelijk lichaam, of de geestelijkheid, als haar
vertegenwoordigster.
Saeroe, we-, znw• m. i) Naam van een overkleed van een bepaalden vorm. 2) overkleed zonder
mouwen, door de Israëlieten gedragen ten teeken
van rouw.
Sacwjn, mac-, znw• m. Naam van een bepaalde
soort van slechten wijn, drabbige of troebele wijn.
Saewolle, zee-, znw. vr. Wol die geschoren en
in een zak gepakt, zonder de vacht, wordt verkocht;
het tegendeel van „vachtwolle".
Sal, zal, znw. m. (nederr.). Hetz. als s a 1 e.
Salade, sallade, salla, znw. vr. Naam van eene
soort van helm.
Salamander, salem-, salm-, znw. m., vr. en o.
Salamander, eene soort van tweeslachtig kikvorschachtig dier, dat volgens het volksgeloof in vuur leefde.
Salarj s, sol-, znw. o. Bezoldiging; ook: leergeld,
schoolgeld.
Sale, tale, sael, ook sele, zele, znw. vr., m. en o.
i) Woonplaats, woning. 2) land, rijk op aarde; die
s. van Ytaliën; met een bnw. verbonden, het hemel.
rijk; die hoge, hemelsclie, jaradische s. 3) het lichaam;
des menschen z. ; de moederschoot van Maria; ook
Maria zelve wordt vercorne s., edele s. genoemd;
der herten s., het hart, het gemoed. 4) woning der
aanzienlijken, heerenhuis. 5) woning van een gekroond hoofd, ook: van een kerkvorst; paleis; hof, hof.
houding. 6) eene versterkte woning, kasteel, de gezamenlij ke gebouwen gelegen binnen een ringmuur, de
burcht in zijn vollen omvang. 7) de woning van den
burchtheer, de burcht in engeren zin. 8) de groote
zaal in den burcht; de eetzaal, ook: in een klooster.
8) tempel, kerk, godshuis.
Salehoeder, za te -, znw. m. Deurwachter, portier.
Salesmoat, -vel. Zie bij s a e 1 h o n t.
Salf. Zie salve. — Salfachtich.
Salieh, zalich; oostmnl. ook selich, zelich, bnw.
-- 1. Van personen. i) Gelukkig, een gelukkig gevoel of stemming hebbende; door het geluk begunstigd, voorspoedig. 2) zalig, gelukzalig, door geestelijke zegen gelukkig. 3) zalig, de hemelsche zaligheid deelachtig. 4) heilig, godvruchtig; ook als znw.
mv., de vromen.- 5) onschuldig, argeloos; zachtmoedig. 6) stumperig, beklagenswaardig, arm. — II.
Van zaken. i) Gelukkig, gezegend. 2) heilbrengend,
zegenrijk, heilzaam, goed voor den.: mensch, ook:
voor zijne gezondheid. 3) zalig, gelukzalig. 4) zalig,
hemelsch. 5) heilig, godvruchtig, godzalig. 6) armzalig, beklagenswaardig; salich winter, wat soudi

doen, en dade die sower, daer gi bi leeft!

Salich, zalich, bijw. i) Op eene gelukkige wijze.

op eene voor iem. heilzame of voordeelige wijze,
zóó dat iets goed voor iemand is.
Salicheit, zalich-, znw. vr. i) Geluk, voorspoed:
fortuin. z) heil 5 welzijn, waar geluk, een zegen; hilic
is een s.; met, bi s-n, tot heil of geluk van anderen
of zich zelf. 3) zieleheil, eeuwig heil, zaligheid; s.
segg en, woorden spreken tot iemands eeuwigen vrede
of zaligheid; zaligspreking. 4) de zaligheid, de hemelsche gelukzaligheid. 5) al wat nuttig of goed
voor iemand is; ook: voor zijne gezondheid.
Salichlj]c, zalich-, bnw. i) Gelukkig, voorspoedig. 2) gelukkig makend, zalig; saliehliker es geven
dan nemen (ontvangen). 3) godzalig, vroom. 4) gelukzalig, hemelsch. 5) heilzaam, bevorderlijk voor 's menschen eeuwig heil. -- Salichlike.
2)

-

Salichmaken, -maker, -makinge.
Salichte, zal- znw. vr. z) Geluk, aardsch geluk,

voorspoed, zegen. 2) eeuwig heil, zaligheid.
Salie. Zie s a e l g e en s e l y e.
Salie (klemt. op ie), znw. vr. Uitbouwsel aan
een muur, uitstek.

Saligen, zaligen, seligen, zw. ww. tr. i) Geluk-

kig maken door aardschen en geestelijken zegen,
zegenen. 2) zalig maken. 3) verheerlijken, God.
Saleoers. Hetzelfde als s e c o e r s.
Salm, sallem, zalm, saline, znw. m. Psalm.
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Salinep zalme, sallem, salmen, znw. m. Zalm.
Salmodie, znw. vr. Psalmgezang, psalm.
Saloen, salloen, znw. m. Naam van Bene wollen

stof ; wollen deken.

Salpeter, zal-, -j3eder, znw. o. Salpeter.

Salt, salter. Zie sout, souter.
Saiterie, sant-, sandt-, -elie, -one, ook souterie,
znw. vr. en o. Citer met tien snaren.
Salu, , zalu, saluw, -e, bnw. Bleekgeel, morsig,.
vuil.

Saluatie, saw. vr. Begroeting, groet ; ook sale.

tatie.

Salueren, -eeren, - weren, zw. ww. 'tr. i) Groeten, begroeten; ook saluteren. 2) weldadig aandoen (limb.).
Saluut, -uyt, znw. m. en o. i) Heilwensch,
heilgroet; kompliment; ay, Reinuert, hoe wel condi
uwen s.! 2) brief. 3) naam van eene gouden munt,
waarop de „engelsche groetenis" stond afgebeeld.
Saluwen, zaluwen, saluën, seluwen, selwen, zw.
ww. — I. Trans. Geelbleek of vaal maken, zijne
frischheid doen verliezen ; in zedelijken zin, besmetten, bezoedelen. -- H. Intr. Vaal, onfrisch, morsig
of smoezelig worden ; van bloemen, verflensen.
Salve, zalve, znw. vr. i) Zalf, als genees- en
schoonheidsmiddel; genezing van pijn, ook : van
minnepijn; de heilige zalfolie; smeer. 2) geld dat
men iemand in de hand stopt om hem gunstig te
stemmen.

— Salvebusse, -maker, -vat.

Salve, znw. Eerste woord van het kerklied „Salve
Regina"
alven zalven, zw. ww. tr. z) Met zalf bestrij
ken. 2) iets mooi maken, opsieren. 3) iem. gunstig
voor zich stemmen door hem geld in de hand te
stoppen; die bant s., iemands hand vullen met een
ge$chenk, hem een fooi geven. 4) koesteren; wederk.,
zich te goed doen.

Salvinge, zalvinge, znw. vr. i) Het zalven, zalving, van vorsten en priesters; balseming, van dooden; toediening van het laatste oliesel; genezing van
wonden der zonde. 2) zalf.
Sam, zam, bnw. (oostmnl.). Klam, vochtig.
Sam, zam, bijw. en voegw. --1. Bilw. Te zamen.
-- 11. Voegw. Alsof, evenals; in bezweringen en
plechtige verzekeringen: even waarachtig als.
Samaer, samaris, znw. vr. Tabbaard.
Satbelijn, -belij/n, bnw. Van sabelbont.
Samblant, sablant, znw. o. i) Het zich schoon
voordoen; zonder s., op barschen toon; eene houding
die men aanneemt uit trotschheid, air. 2) gedaante,
uiterlijk, voorkomen; vermomming. 3) uiterlijke schijn;
s. maken, den schijn aannemen.
Sambrande, znw. vr. Lijstwerk om deuren en
vensters.

Sambnë, -buwe, znw. vr. Paardedek, schabrak,
vooral een va'n fijne stof of sierlijke bewerking. 2)
draagstoel.
Same, tame, saem, znw. m. (nederr.). Zaad.
Samelike, zam-, sem-, bijw. Te zamen, geza-

menlijk.

Samelinge. Hetz. als s a in e n i n g e.
Samen, zamen, samene, seinen (nederr.): ook te
samen, te zamen(e), isamen, samen, bijw. i) Samen,
gezhmenlijk, bijeen, te gader; beide te s; te samen
doen, hoen, eleven, ; cojiftelen, mengen, slaen (ondereenmengen, bijeenvoegen), stamften, steken (bijeenbrengen), vallen (handgemeen worden), wanderer
(samengaan). 2) te gelijk; twee ende twee te samen;
te s. — ende, niet alleen — maar ook; in het geheel, te zamen genomen; volkomen, geheel en al.
Samen, zamen, zw. ww. tr. Hetz. als s a m enen.
Samenaer, zamen -, znw. m. Verzamelaar.
Samenbesweringe, - binden, -bindinge (samenkoppeling).
Samendriven, zw. ww. tr. Samendrijven; ook:
samendrukken, - persen.
Samenen, zamenen, zw. ww. — I. Trans. i) Verzamelen, vergaderen, bijeenbrengen; met één pers.
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als obj., vereenigen met, brengen bij of tot iem. 2)
bijeennemen, iets. — II. Wederk. en Intr. Zich verzamelen, bijeenkomen.
Samengaderinge, znw. vr. Verzameling.
Samengaen, st. ww. intr. Vergezellen.
Samengoet, znw. o. Gemeenschappelijk eigendom.
Samenhangen, -hangings (sluitrede), - hopen,
-honden -houdster (msta'idhoudster).
Sameninge, zamen-, znw. vr. — I. Van samenen,
tr. Het verzamelen of bijeenbrengen van iets, opeenhooping ; verzameling, groote voorraad; van geld
of goud, schatten. — II. Van samenen, wederk. i)
Vereeniging; besloten gezelschap, congregatie. 2)
overeenstemming, -komst. 3) samenkomst; samenzijn ; het samenkomen van legers, samentreffen. 4)
het zich verzamelen van een aantal personen op
ééne plaats, bijeenkomst, toevloed; ook: het bijeen
gewapenden voor een krijgstocht; ook:-komenva
de gewapenden zelf. 5) vergadering; godsdienstige
bijeenkomst. 6) vergadering met politieke, ook: met
oproerige, bedoelingen; samenscholing, -spanning, oploop. 7) gezelschap, stoet, gevolg. 8) aantal, getal,
verzameling.

Sammelen, zw. ww. intr. i) Zeuren, talmen. 2)
lawaai maken, woorden met iemand hebben. 3) oneerlijk zijn of knoeien in den handel. — $ amme-

Samentallen, -callinge, -kibbelinge.
Samenelinken, -onopen, -onopinge (aaneen-

hechting; ook: samensmelting van tonen, harmonie;
-cnoppinge (samenkoppeling; ook: sluitrede).
Samenoomen, -comings, -eomste (ook: samen vloeiing van Water; samenzijn).
Samentoop, sam-, znw. m. i) Koop of verkoop
n het groot, van eene partij in haar geheel; samen coojs, in het groot, en gros. 2) het bij zulk een koop
optreden als tusschenpersoon, makelaardij. 3) makelaarsloon. — Samencoper, -enge, -eras; -co-

perie, -coperschap.
Samenlesen, -leven -liman.
Samenloofte, sam-, - looft, znw. vr. Onderlinge
verbintenis of overeenkomst.

Samenloop, -lopen -lopinge (ook: samen-

vloeiïng).

Samenlovenisse, znw. vr. Trouwbelofte.
Samenpoorter, znw.m. Medeburger.
Samensetten, -settings (ineenzetting, bouw,

samenstelling).

Samensingen, st. ww. intr. Samenstemmen.
Samenslach, znw. m.; s. der hands, handgeklap. — Samenslaen.
Samensmelten, -sprake, - spreken.
Samenstaen, - stoten, -speren.
Sament, deeles. bnw. Gemeenschappelijk; samende

kant, zie g e s a m e n t; ook: gezamenlijk, in vereeniging . met elkaar. — Samentllke.
Samenti znw. o. Cement.
Samentellen, -treeken, -treckinge (het doen
ineenkrimpen van iets).
Samenvallen, st. ww. intr. Ineenstorten.
Samenverbont, znw. o. Onderling verbond.
Samenvilten, zw. ww. intr. In elkaar zitten, van
het hoofdhaar.

Samenvlieten ; -vlietinge, :voegen, -voeginge (ook: verbinding der gewrichten).
Samenvouden, - volden, st. en zw. ww. tr. Sa
ineenstrengelen.

-menvouw;

Samenwalkinge, znw. vr. Iets dat ineenge-

draaid is, bol, klomp.
Samenwerken, znw. m. Verzochte getuige bij
het sluiten eener huwelijksovereenkomst.
Samenwinninge, sam-, znw. vr. Gemeenschap
van winst en verlies, het dealen van eene bepaalde
winst.
Samenwitticheit, znw. vr. Zedelijke bewustheid,
geweten. — Samenwitaehtich.
Sa t, samit, samiet, simt, semijt, znw. o. en
m. Sameet, zijfluweel. — Samitijn, -en, bnw.
Saminge, zaminge. Hetz. als s a m e n i n g e, 6).
Samoost, coop, -loft% -winnings. Zie samen-.
Sammans. Zie bij a m m a n.
-

11ng e.
Sampeel. Hetz. als s a p e e 1.
Samsdaoh, sam,ps-, znw. m. (nederr.). Zaterdag.
Samt sam»t, bij w. (oostmnl.). Te zamen. —

Samtlike.
Sandals, sandel, sander, znw. Sandelhout.
Sanders zenden, zw. ww. intr. Of zand ergens

aanbrengen, óf zand ergens uithalen ; van zand zuiveren.
Sandich, zandick, bnw.; ook sanderick.
Sandinge, znw. vr. Zanderij, zandgroeve.
Sane. 'ie saen.
Sane, zane, znw. vr. Room.
Sanger range, znw. vr. Bos of handvol aren.
Sang'emaker, range-, znw. m. Dichter.
Sangen, zangen, zw. ww. intr. Naoogsten, aren
lezen ; ook santen.
Sanger, zanger, senger, znw. m. Liedjeszanger,
koorzanger, zanger in eene kapel ; vr. sangerse,
sangz ter. — Sanierloon.
n, gw jn, guzvijn, sawn, bnw. i) Bloed -,
San
donkerrood. 2) bloedrijk • als znw., iemand met een
sanguinisch of volbloedig gestel; ook sanguinn,
hetz. als 2). Sangujnseh, hetz. als i).
Sane, zanc, sang, znw. m. i) Zang, gezang, het
zingen ; kerkzang, het gezang bij de verschillende
kerkdiensten; den sanc verlengen, het interdict opheffen; "den sanc leggen (nederleggen, doen ophou den), hetz. als dat interdict leggen, het interdict
leggen op (eene kerk of een bepaald kerkelijk ge bied) ; het kraaien van den haan ; het geluid van
den koekoek, den pauw e. a. 2) zang, gezang, lied;
vers; Aeuntje; den selven s. singen, hetzelfde lot
ondergaan; enen anderen s. leren, zich op een ander
standpunt plaatsen, een nieuw leven beginnen; enen
swaren s. enen singen, iem. een moeilijk deuntje
voorzingen, een zwaar lot doen ondergaan. 3) vreugde,
genoegen; den hemelschen sanc, de hemelvreugde.
— Saneboee, sandlot (lied, zang), sanesehole.
Sanemeester, zanc-, - meister, znw. m. i) Kapel meester; vr. sancmeesterse. 2) Hetz. als g e t i d em e e s t e r (de missen, aldaar genoemd, zijn in dit
geval zingende -, vooral: zielmissen).

Sanostoel, zanc-, znw. m. Waarsch.: de stoel
van den leider van den kerkelijken koorzang of
kapelmeester.
Sanct. Zie s a n t.
Sanetuarie, -are, -arige, -arks, znw. vr. i) Hei
tempel. 2) het deel van een heiligdom, waar-ligdom,
de „heiligen" of reliquieën worden bewaard.
SancWijn, zant-, znw. m. De voor het misoffer
benoodigde wijn.
Sant, zand, saent (oostmnl.), znw. o. en m. z)
Zand; ook: oeverzand; zand tegenover ,,water";
zand tegenover „weide", onbebouwd land; over see
ende over s. sin, eene overzeesche reis maken; ook:
op reis zijn. 2) zandwoestijn; zandbank; strand,
oever; zandige vlakte, veld; slagveld, strijdperk; int
s. leggen, neervellen, in 't zand doen bijten. 3) zandkorrel; niet een s., geen grein, niets hoegenaamd;
als bijw., hoegenaamd niet; verklw., sandekijn, zandekin, -ken.
Sant, zant, sanct, znw. m. Heilige; van God en
Christus; de heiligen uit het Oude en Nieuwe verbond; een mensch die heilig leeft en nog in leven
is; iem. die na zijn dood heilig verklaard is; een
heilige die in den hemel is opgenomen en wiens
voorbidding wordt begeerd; beschermheilige, patroon,
van een persoon en eene kerk; heiligenbeeld.
Santaehtich. Hetz. als s a n di c h.
Santbereh, zant-, znw. m. Zandheuvel.
Santdone, zant-, znw. m. Zandhoogte.
Sante, znw., vr. van s a n t, ede Art. Vgl. s e n t.
Santee tante, znw. vr. Schoof, garf. — Santen,
hetz. als s a n g e n.

SANTGANC.

SATSAM.

Santgano, zant-, -gange, -gangen, ook sanigungendach, znw. m. De i ode October, de dag van de
bedevaart naar de aan St. Victor gewijde kerk te
Xanten.
Santhorste, zant-, - perste, znw. Waarschijnlijk
zandgrond met laag hout begroeid.
8anthovel, za nt-, -hoevel; santhoop.
áantine, znw. vr. Scheepshol; kielwater.
Santinne, sent , sint-, sand-, znw. Het vr. van
sant, 2de Art., in de verschillende beteekenissen.
Santlant, zant-, znw. o. Zandgrond.
Santporte, rant-, jboorie, znw. vr. Eene stadspoort die toegang geeft tot het eene of andere zand.
Santgnalm, zant -, znw. m. Kwel(m)zand.
Santsehip, zant -; -see, - steen, -stein; ook:
steengruis. steentje in de blaas.
Santstuve, zant-, znw. vr. Zandverstuiving.
Santvoerer, zant -, -voerre, znw. m. Zandrijder.
Sap, tsar, sod, zaj, znw. o. Levenssap, vocht van
alle levende lichamen ; het vocht van boom- en veld.
vruchten; de vochtigheid van den grond; oogvocht,
tranen; uitgeperst sap, druivensap; door weeken of
koken verkregen vocht, aftreksel; door wringen of
persen verkregen vocht. — Sapachtieh, sappig.
Saps, zake, znw. vr. Vlakte, veld; heide.
Sapeel, satft-, sej-, sop-, same-, -iel, znw. m.
Krans, rozenhoed; hoofd -, haarwrong, hoed; ook:
benaming van bepaalde gebeden tot Maria.
Sapen, zaten, zw. ww. intr. Vochtig zijn, van
de oogen.
Sapich, za iclt, sad.kick, bnw. i) Vochtig, veel
waterdeelen bevattende. 2) sappig, saprijk. — Sa :

picheit.
Sapoor, -oir, znw. m. Sap; saus (nederr.).
$arasjjnseh, bnw. Oostersch; Arabisch. — Sa
het Arabisch. — Sarasinoyswero,-rasinoy,
bepaald tapijtwerk; - werker.
Sardelne, -dine, .dijn, -daim, znw. vr. Sardine,

sardeile, sprot.
3ardijn, znw. m. Een roode edelsteen.
Sardoeo. Zie saerdoec.
Sardoen, saerd-, -oon -one, -onis, znw. m. Sar
-donix,
een edelsteen.
garen, teren, sacs, uit tjare, bijw. i) Van 't jaar,
in dit jaar. 2) in den loop van het jaar, vroeger,
een geruimen tijd geleden. 3) eerlang, te eeniger
tijd, van een onbepaald punt in de toekomst.
Barge, saerge, saerge, sergie, saerdze, saerze, znw.
vr. i) Serge, naam eener licht gekeperde stof. 2)
deken en dekkleed van die stof. — Sargewever.
Baro zarc, zaerc, saerc, zarch, znw. m. en o.;
ook sat-he, zarke, znw. m. (en vr.
z) Rots; grot,
mijn; gesteente, rotsgesteente, rotsblok, steenblok.
steenklonip. 2) vergaderbak, steenen waterbak, trog;
ook: regenbak. 3) steenen voorwerp waarin het stoffelijk overblijfsel van een doods wordt geborgen;
een steenen lijkkist of doodkist. 4) graf-, lijkgesteente ; praalgraf, graftombe. 5) deksteen op een graf,
grafsteen, zerk. — Sarosteen (ook: rotsblok).
marge, zarke, saerke, sarc, znw. Naam van eene,
meestal fijnere, doch ook grove, stof; ook: een kleed
van die stof.
garkeleeriser, sakeleer-, znw. o. Wiedmes.
Sarchontrer, saerc-, zarc-, -hauwer, znw. m.
Steenhouwer die zerken uitbeitelt.
$arcwater, zarc-, znw. o. Regenwater.
$arp, sera, zar i, zes l', zeer i, bnw. Scherp zuur,
wrang. -- Sarpelike, sarploheit.
Sarpeliere, sere-, -ier, znw. vr. Een hoeveelheid wol van een zeker- gewicht.
Sarpen , zarhen, sereen, zw. ww. tr. Scherpen,
scherp maken.
Sarpent, Zie serpent.
Sarpoyse, znw. vr. Naam van een vaartuig.
Sarroch, sarrop. Zie saerdoec, siroop.
Sartre. Zie chartre.
Sas, za; sasse, znw. m. Sas, Sakser. — Sas ;

?).
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Sas, znw. o. Sluis. — Sasdore.
Sassam, sasoen. Zie satsam, saisoen.
Sasselen, zasselen, zw. ww. intr. Uitgelaten zijn,
joelen.
Sastelet. Zie sa.estelet.
Sat, zat, sad, zad, bnw. i) Verzadigd ; te veel

geestrijk vocht gedronken hebbende; sat eten, drinken, zijn genoegen eten, drinken, zich zat eten. 2)
genoeg hebbende van iets, er van verzadigd, het
zat. 3) donker, van kleuren, eig. in eene zekere
vloeistof verzadigd of gedrenkt; zadde blaeuwe,
lichte blaeuwe lakenen ; van enen Baden blaeuwen
laken.

Sat, znw. o. Verzadigdheid. Hetz. als s a de.
Sat, zat, zad, bijw. i) Ten volle, vol. 2) donker,
bij den naam eener kleur. — Satgroen.
Satanas, sath-, znw. m. De duivel.
-gate, -zate, sete, znw. m. in omme-, onder-,

mee -, achter-, vore-, na -, bos-eh-, ldntsate. Nomen

agentia van s i t t e n.

Sate, zate, sete, saet, znw. vr. i) Zitting, het aan

gelag; zitting, van een rechts- of bestuurs--ziten;
college. 2) woonplaats, woning, vooral: ridderlijk
verblijf, kasteel, ook : paleis; die hemelsche s., de
hemelwoning of het hemelsche paleis; ook, evenals
sale van den moederschoot van Maria. 3) ieder onroerend goed waarop men woont, eene heeren- of
boerenplaats ; ook : het erf bij een woonhuis behoo rende. 4) ligplaats, - plaats waar iets gezet, gelegd
of geborgen wordt; wintersate, ligplaats van schepen
gedurende den winter. 5) grondslag van een dijk.
6) betamelijkheid, fatsoen. 7) rust, vrede; goede of
bevredigende toestand.
Sate, znw. Naam van eene graanmaat.
Bate zate, bnw. Hetz. als g e s a t e.
Qj;jije, zate-, bnw. Betamelijk, fatsoenlijk. —
Satelike (ook: rustig, kalm).
Baten, zaten, zw. ww. — I. Trans. i) Iets plaatsen of stellen; met van, verwijderen, wegdoen. 2)
vaststellen, bepalen, regelen, inrichten. 3) door eene
schikking of eene uitspraak beëindigen, zoenen; een
geschil, vereffenen, bijleggen; iem., verzoenen. 4)
tot rust of bedaren brengen, kalmeeren ; deelw. gesect (uit gesatet), kalm, bedaard, gematigd; in een
goeden toestand houden, voor iemand zorgen. —
II. Wederk. i) Zich plaatsen of neerzetten, gaan
zitten; met jegeen, zich kanten of verzetten tegen. 2)
zich inrichten, zijn leger ordenen, zijn gedrag regelen.
3) met te, zich zetten tot, zich toeleggen op, naar
iets streven. 4) hem s. in, zich stellen in den dienst
van, leven in (trouwe, soberheit e. a.). 5) zich bedaren of kalmeeren; zich stemmen tot gelatenheid
of deemoed. — III. Intr. i) Hetzelfde als wederk.
i) en 5). 2) een verdrag sluiten, eene overeenkomst
aangaan.
Sater, zater, znw. m. Bemiddelaar, scheidsrechter.
-eater, znw. Hetz. als -s a t e, ie Art., in omme -,
santveen-, damsater.
rater-, saters -, znw. m. Zaterdag. —

Saterdach,
Saterdaechsch.
Satgroen. Zie bij sat, bijw.
Sather, zat-, znw. vr. Verzadigdheid.
Satich, zatich, bnw. i) Rustig, stil, vreedzaam.
2) nederig, ingetogen, zedig. — Satieheit, satiohlike.

matigen, zatigen, zw. ww. —. I. Trans. i) Bedaren, stillen. 2) geschikt maken. — II. Wederk. i)
Zich kalmeeren; zich tot zachtheid stemmen. 2) zich
gedragen.
Satjin, znw. o. Satijn.
Satinge, zatinge, znw vr. i) Verdrag, vergelijk,
verzoening, bestand. 2) inzetting, instelling. 2) vaststelling, regeling.
Satisfactie, znw. vr. Genoegdoening.
Satsain, zat-, -saem, bnw. z) Waarvan men
spoedig genoeg krijgt; walglijk, terugstootend, weerzinwekkend. 2) ongemanierd, onhandelbaar; dartel,
wellustig. 3) onheilspellend.
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SAUSE.

Saue, saeuse, saus, sake, zause, znw. vr. Saus;
enen ene s. brouwen, iem. eene kool stoven.
Sausier, saucier, -fiere, znw. vr. en m. Sauskom.

Sausier, saussier, znw. m. Een kok, die belast
is niet het maken der sausen.
SSIISjjsktjn, sal-, -ct sken, znw. o. Worstje, saucij
Luscruut , -cruyt, znw. o. Kruiderijen of kruiderijen voor de bereiding eener saus.
Sausoen. Hetz. als s a i s o e n.
Sant, sauter. Zie sout, souter.
Sautoor 2 saultoor, znw. m. Schuinkruis, SintAndrieskruis, in een wapenschild.
Sauvage, savage, bnw. Wild, onbeschaafd, in den
natuut staat verkeerende.
Sauvegarde, znw. vr. Vrijgeleide.
Sauvure, savure, znw. vr. Redding, behoud.
Savel, zavel, znw. m. Zand; plein. — Savelieh,

savelkiste, savellant.

Savel 9 znw.. Hetz. als s a b e 1. Zwart.
Savelboom, zavel- , znw. m. Zevenboom.
Savelen, navelen, zw. ww. tr. Met zand bestrooien.
Savererde, - eerde, znw. vr. Zavelaarde, eene
soort van klei of cement.
saftier, zuw. m. i)
Savetler, saventier, sae
Schoenlapper. 2) broddelaar, beunhaas; onervarene,
onkundige, ook van eene vrouw.
Savie, znw. vr. Hetz. als salie en saelge.

— Saviepoeder.

een schoonheidsmiddel.

Savure, znw. vr. Smaak.
S aw n. Zie s a n g u ij n.
Schabbe 9 schab, znw. i) Linnen kiel; verkies.
s c h a b b e k ij n. 2) oud of versleten kleedingstuk;
mv., oude lappen, oude plunje. 3) vuile vrouw, mori

sig wijf.

Schabben zw. ww. tr. Krabben, schuren, Schur.

tig.

Schabbende, sehabbich ; jeukeri g, schurf-

Scabel , schabel, -elle, znw. vr. Voetbank.

Schach, znw. m. Schaterlach, luide lach. —

Sohachen , schacher.
Schacht, schaft, znw. m. i) Ronde massieve
houten, rieten, ijzeren staak

3) de toestand van iemand die een nadeel of een
verlies heeft geleden ; ongeluk, verderf; verlies ; ongemak, last. 4) het is s.: a) het is treurig, een ongeluk, ook uit een zedelijk oogpunt. b) het is een
verlies, het is jammer. 5) rente, woekerrente, woeker; s. ende schout, schuld van geld of vervangbare
zaken, voortspruitende uit eene onrechtmatige daad
of overeenkomst, gewoonlijk: eene geldschuld.
Schade, znw. - m., vr. en o. r) Schaduw, lommer;
schaduwbeeld ; ook : schaduw met het bijdenkbeeld
van „duisternis" en „koelte". 2) spiegelbeeld, weerspiegeling. 3) schaduw, als beeld der vergankelijkheid. 4) hersenschim; schijnbeeld. 5) schaduw als
zinnebeeld van dekking: bescherming, steun.

Sehadebeletter, znw. m. Politiedienaar (te
Schadebert, -bart, bont, znw. o. Vuurscherm,

Brugge).

lichtscherm.

Schadeboom, znw. m. Boom die schaduw geeft.
Sehadelije, schede -, bnw. i) Schade aanrichtende,

schadelijk, nadeelig ; verderfelijk; schadelijk voor
het zedelijk leven. — Schadelike, -ltjcheit.
Schadeloos, scha -, bnw. Zonder schade of nadeel, ook : geldelijk nadeel, te ondervinden ; ongedeerd ; enen s. houden, iemand voor schade vrijwaren;
enen iel s. houden, iemand iets vergoeden. —

Schadeloosheit.
Sehadeloosbrief, znw. m. Brief of oorkonde,

waarin aan iem. schadevergoeding wordt toege-

Savoor, znw. m. Smaak.
Savret, znw. m. Reukwerk of blanketsel; of ook:

ken. —

SCHAELGE.

of stang; ook: stengel,

koker (van binnen hol). 2) het hout van speer of
lans; de speer of lans zelve. 3) naam van eene maat:
a) lengtemaat, roede, misschien 7 voet. b) vierkante
roe. c) inhoudsmaat van aarde, een vierkante roede
gronds van een voet diepte. 4) mannelijke roede,
bij den mensch en grootere dieren. 5) als bouwkundige term, waarschijnlijk: sluitstuk. — Schacht -

maker.
Schachten, zw. ww. tr. i) Van een schacht

voorzien, een schacht verbinden (aan het ijzer van
speer of lans). 2) in elkaar zetten met sluitstukken
en inkepingen.
Sehachtgelt , znw. o. Vergoeding in geld gegeven aan landeigenaars voor afgespitten grond.
Schaehtreehte, bijw. Loodrecht.
Sohachtriet, znw. o. (hostmnl.). i) Pijpriet. 2)
naam van eene bloem, paarde -, kattestaart.
Schadachtich, -e'chtich, bnw. Schade lijdende
of ondervindende; s. maken : a) beschadigen, beuadeelen. b) iemand iets ontnemen.
Schadachtich, bnw. Schaduwrijk.
Schade , znw. m. en vr. i) Schade, letsel, nadeel
toegebracht aan iemands persoon, eer, aanzien enz.;
enen s. dragen, iemand nadeel toebrengen; in enes s.,
zóó dat iets iemand schade toebrengt; in enes s.
comen, zich aan iemand of zijn goed vergrijpen. 2)
nadeel, schade, verlies geleden aan eer, aanzien enz.;
schade geleden aan het geestelijk leven, de ziel;
sine(n) s. doen, nadeel of schade beloopen ; zich
zelf, ook: in zedelijken zin, benadeelen; s. verhalen,
zich schadeloos stellen voor iets; sine s. doen in,
ergernis nemen aan (iets), (ergens) kwaad in zien.

zegd.

Schaden, zw. ww. intr. en tr. a) Schaden, nadeelig zijn; lastig of hinderlijk zijn. b) benadeelen,
kwaad doen, hinderen, deren. .
Sehader, znw.; s. nemen, uiteenspatten; een
einde nemen.
Schaderen, zw. ww. tr. i) Verstrooien, verspreiden, doen uiteenspatten of - springen. 2) vergieten
of storten, bloed.
Schaderen, zw. ww. intr. Bibberen, rillen.
Schadeschout, znw. vr. Schuld die op interesten
loopt.
Schadigen, schedegen, -egen, zw. ww. intr. en tr.
— a) Schade aanrichten, nadeel veroorzaken; stroop tochten doen of verwoestingen aanrichten in een
land. —3) met een dat. (of acc.), afbreuk of kwaad
doen aan, hinderen, benadeelen, krenken, deren.

Schaduwti, schadezee, schaduë, znw. vr. r) Schaduw; lommer. 2) schim, geestverschijning, spookgestalte. 3) spiegelbeeld.
Schaduwebert . Hetz. als s c h a d e b e r t.
Sehaduweboom . Hetz. als s c h a d e b o o m.
Schaduwelfje , bnw. Vergankelijk, kortstondig.

Schaedse , schaef . Zie s c h a e t s e, s c h a v e.

Schaefsel, schaf-, znw. o. (Af )schaafsel; krul,
spaander; pluksel, werk.
Sohaec, znw. m. Roof.
Sehaec, schac, znw. m. en o. i) Schaakbord; te
schatre, schacc, schaex stielen ; ook: genoegen smaken, in zijn schik zijn. 2) schaakstuk. 3) het schaak
zetten van den koning; s. seggen, setten ; sch. ende
mat seggen.
Schaecbert, -bart, -bort, znw. o. Schaakbord.

Schaeeman znw. m. Struikroover, roover.
Sehaeeroo f znw. m. Gewelddadige aanval met
het doel om -iemand te bestelen (fri.).
Schaecspel, schaecs - , - sjbil, znw. o. i) Schaak^

spel, het schaakbord met de schaakstukken; ook
alleen: de schaakstukken. 2) het schaakspelen, eene
partij schaak.
Sehaeetafel .. Hetzelfde als s c h a e c b e r t. —
*Sehaectafelen, in ruiten afdeelen ; geschaectafelt,
geruit.
Sehaecwise, bijw. In ruiten, geruit.
Schaelge (schae je), schaelgie, schalie, schaellie,
schallie, schale, znw. vr. i) Lei; leien dakpan ;
schrijflei. 2) schilfer van lei, ook: van beenderen;
verklw. schaelgek jn, schaelk jn ; schilfer of splinter
van hout e. a.

SCHAELGEDAC.
Schaelgedae, znw. o. Leien dak; ook schaelgeSchaelggedecker.
Schaelgen, scitaliên, zw. ww. — I. Intr. Afschilfe-

gedec. —

ren. — 11. Trans. Van. schilfers zuiveren.
Schaelgenagel, schalie -, znw. m. Leinagel.
Sehael erie, znw. vr. Afschilfering; schilfers.
8chaelhout znw. o. Het buitenste hout van een
boom.
Sehaelcorn, znw. o. Hetz. als p a p e n c o r n.
Schaelwetter. Zie schaerwetter.
Sehaemde, schamede, schamde, znw. vr. en m.
i) Schaamtegevoel, eerbaarheid, zedigheid. 2) het
zich schamen over iets bepaalds, schaamte. 3) het
gevoel van te schande gemaakt, in eigen of anderer
oog onteerd te zijn. 4) schande.
Schaemcoop. Hetz. als s c h a m p c o o p.
Schaemltjc, -nisse. Zie s c h a m e l ij c, -nisse.
Schaenischoe, - schoen, znw. m. ; s-n voldoen,
de schaamschoenen uittrekken, de schaamte afleggen.
Sehaemte, schaemftte, scham()ie, schaemt, znw.
vr. Hetz. als s c h a e, m d e; ook: verlegenheid, en :
schande, als objectief begrip, beschaming; enen s.
doen, iem. schande aandoen.
Schaep, znw. o. Schaap; verklw. schaepkijn,
-ken; sprkw. Wanneer die herder doolt so dolen die
schapen; daer één schaee voor gaei, volgen dander alle.
Sohaepbiter, -ere, znw. m. Een nijdige hond.
Schaepbnuc, -buyc, znw. m. De helft van een
geslacht schaap; ook schatenvleeschbuuc (-vleyschbuyc).
Schaepherde, schaejz4s-, - harde, -herder, -harder,
znw. m, Fiets, als s c h a p e r.
Schaephoest, znw. m. Droge hoest; comisch
voor: het laten van winden (16de eeuw).
Schaephont, znw. m. Herdershond.
Schaephorn, - hoorn, znw. m. Ramshoorn als
blaaswerktuig, of ook: herdershoorn. Vgl. s c h apenhorn.
Schaephutte, znw. vr. Schaapherdershut; verklw.
sehaephutkajn, - buiken.
Schaephnus, scaej5s-, -huys, znw. o. Schaapskooi.
Sehaephant, scaejis-, -huyt, znw. vr. Schapevel.
Schaepcoper, - coopman, znw. m.
Schaeplam, znw. o. Lammetje.
Schaeplepel, znw. m. Herdersstaf met een
schopje of lepel aan de punt, schaapschop.
Sehaepsehare, -schaer, znw. vr. Schaapscheerdersschaar.
Schaepschote, znw. vr. Schaapskooi.
$chaepschnppe schae s-, - schone, znw. Hetz.
als schaeplepe1.
Schaepselauwe, znw. vr. Schapepoot.
Schaepscooye, -coye; schaepscot, -cod.

8chaepscotel, schaepstal, schaepstonge,

naam van eene plant, smalle weegbree.

Schaepstront , -vacht, -vel, -vlies.
Schaepwachter, znw. m. Schaapherder.
Schaepwaer, -ware, znw. Aandeel in eene scha

recht om schapen ergens te laten-penwid,ht

grazen.

Schaer (oogst, menigte, snij werktuig). Zie schare.
Schaer, znw. o. en m. i) Een stuk grond van

eene bepaalde grootte, noodig voor het voedsel van
één volwassen dier; de hoeveelheid voedsel waarop
voor een grazend dier moet worden gerekend; aandeel in eene- mark. 2) een grondstuk van onbepaalde
grootte, als eenheid beschouwd voor het opbrengen
van belastingen.
Schaer, znw. o. Kustlijn, zoom, oever.
Schaer, znw. o. (oostmnl. „s. in een dijk"). Zie
schore.
Schaerbaer, bnw.; s. lani, land waarop men vee
„scharen" (z. ald.) mag.
Schaerbeeste, -beest, znw. vr. Eene. koe die op
eene gemeene weide mag grazen; grazend dier, koe.
Schaerbosch, znw. m. en o. Bosch van schaar.
hout of hakhout.
Sehaerde, scheerde, scharde, schaert, schard, znw.

SCHAFOUT.
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m. i) Eene breuk of opening in een voorwerp, ontstaan door houwen, snijden enz., schaard(e), schaar,
hap uit iets; scheur of breuk in iets; bres, opening;
gaping, opening in een drom gewapenden. 2) uitgebroken of uitgehouwen stuk of deel van een geheel; scherf.
Sehaerdemont, scheert., znw. m. Hazelip ; ook:
iemand met dat gebrek.
Schaerden , schairden, scharden, zw. ww. — I.
Intr. Een schaard krijgen. — II. Trans. z) Een
schaard doen krijgen. 2) beschadigen, deren, kwetsen.
Sehaerdieh, schaeriich, bnw. (z6de eeuw). Met
schaarden, waar een hap uit is.
Schaerdjje. Zie s c h o o r d ij c.
Schaeriant. Zie s e r i a n t.
Schaerlaken, -leye. Zie s c h a r-.
Schaerlinc, znw. m. , Kolokwint.
Schaermaelde, bijw. Troepsgewijze.
Sehaermeester, -meisier, znw. m. Opzichter
over de gemeene weide, de ambtenaar die het aantal „schaarbeesten" bepaalt, dat iedere gerechtigde
op de gemeene weide mag brengen.
Schaermesse, -mes, znw. o. Scheermes.
Schaernier, schaerp. Zie s c h e r n i e r,
s c h a r p.
Schaers, schars, scheers, schers, znw. vr. Scheermes.
Schaers, schars, schers, bnw. en bij w. — I. Bnw.
Zuinig, schriel, karig; met een gen., zuinig met. —
II. Bijw. Nauwelijks, ternauwernood. — Sehaerselike, op, eene karige of bekrompen wijze. —

Schaersheit.
Schaersetter. Hetz. als s c h a e r m e e s t e r.
Schaersliper, znw. m. Scharenslijper.
Schaertal, znw. o.; -tale, vr. Het getal „scha -

ren" of stukken vee die door de rechthebbenden
in eene gemeene weide mogen worden gebracht.
Schaerwachte, - wacht, znw. vr. Rondgaande
stadswacht vooral bij nacht, ronde, patrouille; ook
schaerwake. — Schaerwachter, - waker, -wetter; schaerwetterscamere, politiepost.
Schaetse, schaedse, znw. i) Houten been of kruk
om op te gaan; schoorhout. 2) stelt. 3) schaats (in
de i 6de eeuw).
Schaetsen, zw. ww. tr. Onderschoren.
Schaffen, st. en zw. ww. — I. Trans. i) Scheppen, in het aanzijn roepen; deelw. geschaffen, ingericht, gesteld, als woord voor de maatschappelijke
en wereldorde. 2) hier en verder zw., tot stand
brengen, bewerkstelligen, uitwerken, uitrichten; s.
met, met iets uitrichten, uitvoeren, doen. 3) ten uitvoer brengen, ten einde brengen; verrichten; be-

trachten; streven naar, iets bevorderen. 4) inrichten,
regelen. 5) verrichten, doen; ie s. hebben a) te doen
hebben; met eene ontk., niets te maken hebben. b)
uitstaande hebben met, geven om, zich laten gelegen
liggen aan. c) noodig hebben; met eene ontk., het
niet kunnen stellen buiten. d) vleeschelijke gemeenschap hebben. 6) verstrekken, voor den dag komen
met; (raet) rades schaffen; uiten; dit scafic vore een
wench. — 11. Wederk. Zich gereed maken (voor
een tocht); zich opmaken. — 111. Intr. S. (16de
eeuw), acht slaan op, geven om.
Schaffenaer, seheffenaer, znw. m. i) Schepper.
2) ambtenaar of beambte, met de inrichting of de
regeling van iets, de zorg voor iets, belast; huisbestuurder, intendant, hofmeester, rentmeester, aalmoezenier ; vr. schaffenaersier.
Schaffer, znw. m. Bezorger, beheerder; huisbestuurder, hofmeester, waard.
Schafferie, znw. vr. Rentmeesterij, kantoor, de
kamer waar eene geldelijke administratie, b.v. van
een klooster, gevoerd wordt.
Sehafflnge, znw. vr. i) Schepping, vorming;
verordening, bestel. 2) bedeeling, uitdeeling.
Sehafineester, -meister, znw. m. Bestuurder,
beheerder, regent (gron.).
Schafout, schaft. Zie schavot, schacht.

SCHAFTELINC.
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Schafteline, znw. m. Eene soort van aal.

Schalie schaic, znw. (nederr.). Been, houten been.
Schakel, scluxeckel, znw. i) Blok aan het been
van dieren, voetkluister. 2) schalm of schakel van
een ketting. 8) schakel, een vischnet.
Schaken, schaecken, zw. en st. ww. tr. Rooven,
vooral eene vrouw.

Schahen, sckeecleen, zw. ww. intr. Ontvlsclten,

zich wegpakken, er van door gaan ; misschiet ook:
met zijn geest in iets doordringen. Vgl. outschaken, ede Art.
Schagen, zw. ww. — I. Intr. Schaakspelen,
schaken. — H . Trans. i) Schaak zetten. 2) in vierhoeken of ruiten verdeelen ; geschaecl, geruit.
Schaker, znw. m. Hetz. als s c h a e c m a n; ook
van de moordenaars aan het kruis.
Schakeren , -eeren, zw. ww. tr. De ruiten van
het schaakbord nabootsen ; in kleur doen afwisselen,
schakeeren.

Schakier, znw. o. Schaakbord.

Schei, znw. m. Klank, galm.
Schala , schael, znw. vr. i) Schaal, schil, schel,
omkleedsel van verschillende natuurvoortbrengselen;
ook: schaal of schelp van bepaalde dieren, den kreeft,
de slak; boombast. 2) schaal, schotel; drinkschaal,
bokaal. 3) weegschaal.
Schalei znw. vr. Hetz. als s c h a e 1 g e.
Sehale, znw. vr. Trap, ladder; later: graad.
Sohalheit, znw. vr. Hetz. als s c h a 1 c h e i t.
Schalil schallic, znw. m. t) Dienstknecht, dienaar; ook: lijfeigene, slaaf; ook in zedelijken zin.
2) naam van voorwerpen, die den dienst van een
knecht verrichten. 3) nietswaardige, gewetenlooze;
deugniet, schelm ; misdadiger, boef, booswicht.
Shale, bnw i) Onderworpen, onderhoorig,
i slavernij zijnde. 2) verdorven,
dienstbaar, onvrij, in
verkeerd, boos, slecht; bedrieglijk, arglistig; onhandelbaar, lastig; van dieren, kwaadaardig, wreed;
slim, listig; van zaken, boos, slecht, zondig; arglistig, doortrapt; hard, streng. 3) hachelijk, enen
scalken strot beginnen. 4) van een wapen, kwaad aardige wonden toebrengende, gemeen; scalke messe.
Behalkaart. Hetz. als s c h a 1 c, znw., 3).
Sebalkeljjc, bnw. i) Van of als van een knecht
of onvrije. a} slecht, laag; zondig, verkeerd. —
:

Solkalkeljjchelt, eohalhelike.

Schalken, zw. w*. -- I. Intr. Dienstbaar zijn,
dieneg; ogeschalken, oogendienaar zijn, „oogdienen"
(i7de eeuw). -- I1. "Trans. Iemand voor „schalc"
uitscheldén.
SOhalhernie, znl^'. vt, ' r) Knechtscha p , dienst •baarheid. - 2) ge eenheid, laagheid; het dienen der
zonde; boosheid' verdorvenheid. 3) arglistigheid,
bedrieglijke jrAtijken, bedrog; slimheid, list.
Schaicheit. Hetz• als schalkernie; ook:
eene lage of gemeene daad.
Soh hinge. Iu_ ogeschalkinge.
Schalkinne, znw. vr. Eene vrouw die tot iemand
in eene ondergeschikte betrekking staat.
Schalkich , bnw. Slecht, verdorven; arglistig.
Sehalevont, znw. m-. Listige intrigant.
Sehalle, znw. Teelbal.
Schallen, zw. ww. tr. Weergalmen, -klinken.
Sehallie, sehallootse . Zie s c ha e 1 g e, schat o ot 5 e.
Schalmeye, scluile-, schel-, - melde, -mey, znw.
Rietfluit, herdersfluit.

SCHAMPELIJC.
het zich schamen over iets; beschroomdheid, ver
schaamte, het-legnhid.3)scameln4
gevoel van in eigen of anderer oog te schande gemaakt, te worden ; van zich aan zijne eigene eer te
vergrijpen ; valsche schaamte. 5) schande, het bezoedeld worden van iemands eer ; obj., s. doen,
schande aandoen ; ook : de nederlaag doen lijden.
6) van een persoon, schandvlek, iemand waarover
men zich moet schamen.
- schama , bnw. In o n s c h a m e, schaamteloos.
Schamede . Zie schaemde.
Schamel, bnw . i) Een ontwikkeld eergevoel heb.
bende, eerbaar, ingetogen, kuisch ; schaamachtig,
door schaamte of schroom van iets afgeschrikt wordende ; bescheiden, nederig, ook van zaken waaruit
deze gezindheid blijkt; enen s-en wille; een s.
leven. 2) waarvoor of waarover men zich schaamt;
die s-e lede. 3) dapper, kloek, stout; ook als znw.
4) arm, behoeftig, gering.
Schamel, sche,nel, znw. m. i) Voetbank. 2) stut;
kruk tot steun bij het gaan. 3) een door uitgegraven
aarde gevormde berm (oostmnl.). — Sehamel -

maker.

Schamelheit, znw. vr. z) Het hebben van een

fijn ontwikkeld eer- en schaamtegevoel; afkeer van
al wat iemand verlaagt; ingetogenheid, eerbaarheid,
kuischheid; bescheidenheid, ootmoed, nederigheid;
dankbaarheid, het vergelden van genoten gunst;
hulpvaardigheid, mildheid ; dapperheid, stoutheid ;
het behalen van eer in den strijd. 2) schaamte in
een bepaald geval; verlegenheid, schroom, schroomvalligheid; ook: valsche schaamte. 3) de schaam
fatsoenlijke armoede; behoeftigheid, scha--deln.4)
melheid. 5) schande, subj., toestand van schande;
obj., oneer iemand aangedaan.
SchamelJC, bnw. i) Hetz. als s c h a m e 1, I);
ook: beschroomd, verlegen. 2) waarvoor of waar
zich schaamt. 3) beschamend, schandelijk,-overmn
ook met een dat. — Sehamelij eheit.

Sehamelike, bijes. i) Op eene schaamachtige,
zedige wijze; met ingetogenheid. 2) met of uit
schaamte. 3) op eene schandelijke, iem. onteerende

wijze.

Schamen, zw. ww. — I. Wederk. i) Schaamte -,
eergevoel hebben; vatbaar zijn voor schaamte; met

eerbied of schroom vervuld zijn; blozen. 2) zich
schamen, een gevoel van schaamte hebben. 3)
verlegen, bedeesd zijn. 4) te schande gemaakt of
beschaamd worden. — II. Intr. i) Zich schamen;
doen s., te schande maken. 2) bedeesd zijn. 3) te
schande gemaakt worden. — III. Onpers. Zich
schamen.
SOhamenisse, znw. vr. i) Schaamtegevoel. 2)
het zich schamen over iets of voor iemand. 3) beschaming; schande, als toestand; obj., smaad, hoon.

4) de schaamdeelen.

Schatafelen. Zie schampe1en.
Sehamferen, -eeren, zw. ww. tr. Smaden, hoonen, onteeren.
Sehamfericheit, -eericheit, -iericheit, znw. vr.

Sehalonie, -oenge, -onge (onje), znw. vr. Ui uit
Ascalon, sjalotje.
Sehalootse, schall-, scho(o)l-, -oodse, -oos, znw.
vr. i) Schoeisel bestaande uit eene houten zool en
een lederen bovenstuk. 2) schaats. -- Sdhalootse-

Krenking, onteering, met woord en daad.
Sehamieh, bnw. Hetz. als schamel, i).
Sehamonie, -ey, znw. vr. Naam van eene ge
waarschijnlijk: springkruid of-neskrachtigpl,
springwortel.
Schamp, schamhe, znw. m. i) Kwaadaardige
scherts, kwaadwillige spot; schimp, beschimping,
smadelijke bejegening; nadeel, ook: zedelijk nadeel.
2) toestand van schande of oneer; te s-e trecken,
als schande aanrekenen. 3) bedrog, bedrieglijke wijze
van doen, arglistigheid; sonder s., zóó dat men op
iets aan.: kan of staat kan maken; zonder mankeeren.

Sehalwetter . Hetz. als schaerwetter (bij
s c h a e r w a c h t e).
Schame , schorem, znw. vr. i) Schaamtegevoel,
eerbaarheid, vrees voor krenking der eer. 2) schaamte,

pelinge.
Sehampelip e, bnw. Spottend, hoonend.

maker.
Schaltjaer, znw. o. (oostmnl.). Schrikkeljaar.

Schampelen, schamf- , schanf- , zw. ww. intr.
i) Even raken en zijwaarts uitschieten, langs iets
strijkende afglijden. 2) struikelen in zijne woorden,
zich vergissen, vooral in de rechtstaal. — Scham-

SCHARP.

SCHAMPELIKE.
Schampellke, bijw. Hoonend, op eene smadelijke of schampere wijze.

Schampelioen , schamftlioen, schanfillioen, znw.

o. Vorm of model van iets.

Schampelioen, znw. o. Een werktuig om steen

te bewerken.

Schampen, zw. ww. — I. Trans. Bespotten, hoo.

nep, krenken; bedriegen. — II. Intr. Schimpen,

spotten met iemand.
Schampen zw. ww. intr. i) De wijk nemen,
vluchten (?. 2). Uitglijden, van een wapen, een slag.
Ygl. afschampen en schampelen.
Schamper, znw. m. Hij die iemand grieft, hoont,
bespot.

Schamper, bnw. Beleedigend, hoonend, ook door
spot en ongepaste scherts.
Schampéringe, -eeringe, znw. vr. Smaad, hoon,
krenking.
Schampich , bnw. Spottend, hoonend, krenkend.
— Schampicheit, ook: hoonende taal.
Sohampie, znw. vr. Hetz. als s c h a m p.
Schampcoop, znw. m. Oneerlijke, bedrieglijke
koop.
Sehampechore, scham-, znw. vr. Schuine scheur
in timmerhout.

Schampvrede, znw. m. en vr. Bedrieglijke vrede
Schandaliseren, - Beren, zw. ww. tr. i) Ergeren,

of zoen.

tot het kwade brengen, verleiden. 2) ergeren, iemands
gemoed schokken of ontstemmen. 3) te schande
maken, onteeren. — Sehandaliseringe, -isatie.
Schande, znw. vr. en m. i) Schaamte. 2) toestand waarover men zich te schamen heeft, schande;
ook: ten gevolge van eene nederlaag; schade ende
s.; sonder s., met eere; te s-n maken, keren, iem.
in schande brengen; eene zaak, bederven, vernielen,
verwoesten. 3) objectief, schande iem. aangedaan,
smaad, krenking, hoon, onteering. 4) aanstoot, ergernis.
Sehandel, -ele, znw. o. en vr. Aanstoot, ergernis.
Sehandelen, zw. ww. tr. Schandvlekken.
Schandeleren , zw. ww. Hetz. als s c h a n d a115 e r e n, 3); ook: schenden, vernielen, verwoesten,

iets. -- Sehandeleringe.
Sehandelijc, schende-, bnw. Schande brengende,

met schande gepaard gaande; schandelijk, onteerend,
subjectief; krenkend, hoonend, objectief.
Schandeljeheit, znw. vr. Laagheid, gemeen
ook: eene schandelijke daad.
-heid;
Schandelike, schende-, bijw. Op eene schande
wijze, zóó dat men schande brengt over zich-lijke

en anderen.
Schandeloos (klemt. op loos), bnw. Schandelijk,
onteerend; eerroovend.

zelf

Schan$lloen . Hetz. als schampelioen.
Schanson, znw. m. Schenker.
Schantz znw. vr. Hetz. als s c h a n d e.
Schantrede, znw. vr. Scheldwoorden, hoonende
taal. -- Schantreder.
Schantse, znw. vr.; in die s. stellen, aan gevaar

blootstellen, er aan wagen.
Schantsprakich, -sfrekich, bnw. Beleedigend
(nederr.).
Schap, znw. o. Houten rek, plankenkast; verklw.
schajbk jn, kastje; dat s. rumen, de baan, het veld
,

ruimen.

SChape, znw. vr. Vorm, gestalte, gedaante.
Schaper znw. m. (oostmnl.). Hetz. als s c h a p.

Behapeel , znw. m. Krans.

Schapekijn, schapelk jjn, verklw. van s c h a e p.
Schap en, zw. ww. tr. Vormen, scheppen; maken,
nl. kleederen . — Schapinge.
Schapenharst, znw. m. Een stuk gebraden
schapenvleesch.

Sehapenhorn . Hetz. als s c h a eh o r n.
znw. vr. en m.; - Feder, znw. o.
Sehapenroet(e), -ruet, znw. o. Schapenvet.
Schapencase

3chapensmeer, -vet, -vleesch.

Schapenvleeschbnnc,

513

-buyc, znw. vr.

De helft

van een geslacht schaap.
schaper, schej5er, znw. m. Schaapherder.

Schap n, schaffen, bnw. Schape(n)- ; ook : van
schapenleer.
Schaprede, -rade, schajS(e)ra, znw. vr. Rek of
kast voor vaatwerk, pottenkast, etenskast, spinde;
kast; verklw. schoeredekijn ; cues brootsch. sluten,
iem. den toevoer van levensmiddelen afsnijden.
Sohapreel . Hetz. als s c h a p rade.
Soap nlaer, ier, -ar js, znw. o. en m. Scapulier,
schouderkleed (van geestelijken).
Schar, znw. Weide, beweiding (fri.) ; ook in
meenschár, gemeenteweide.
Scharbier, scharre-, schier -, -beer, znw. o. Schraal
of dun bier, scharrebier.
Schare, schere, znw. vr. i) Legerafdeeling, gewapende schaar, troep, rot, bende; Ure (téenre) scharen, tot eene legerbende vereenigd; bijeen, te gelijk.
2) schaar, hoop, drom; gezelschap, gevolg, optocht,
vergadering; téenre s-n. ; van dieren, troep, zwerm;
van dingen, hoop.
Schare, znw. vr. en m. Aandeel aan de mark,
de bevoegdheid om een zeker aantal stuks vee te
laten grazen in de gemeene weide ; ook : grondstuk
van een onbepaalden omvang, waarnaar lasten worden berekend.
Schare, schaer, znw. vr. Oogst, het te velde
staande graan ; ook jaersckare ; opbrengst van het
land ; opbrengst, rente.
Schare schere, schaer, scheer, znw. vr. i) Schaar,
ktuig; verklw. schare -, schaerkijn; scheerhet knipwer
mes. 2) knijptang ; snuiter eener kaars; verklw.
schaerkijn, scheerkijn. 3) de scharen van sommige
dieren, vooral: van kreeften.
schare, schaire, znw. Oever.
schaer, znw. vr. Een dijk die onmiddellijk aan het water ligt (die geen voorland heeft).
lijk
Hetzelfde als s c h a e r d ij c.
Scharen, scheren, zw. ww. tr. i) Scharen, ordenen, vooral: gewapenden. 2) in „scharen", ploegen,
afdeelingen, verdeelen. 3) ophoopen, bijeenbrengen.
Scharen, zw. ww. tr. Scheren.
Scharen, znw. o. Scherts, spot; sin s. houden,
schertsen, sporten; dwaasheid.
Scharen, zw. ww. tr. Hetz. als scheren, z^v.
ww. Toedeelen, beschikken.
Scharen zw. ww. tr. Het aantal grazende beesten, waartoe men gerechtigd is, brengen op de gemeene weide; bescharen, (een grond) naar bepaalde
scharen verdeelen tusschen de gerechtigden. —
-

Scharinge.
searcote . Hetz. als s o r c o t e.

Scharlaken, schaer-, schor-, - laten, znw. o. Scharlaken . — Seharlakenseh, -lakjjn.
Scharleye, schaer, schor- -ley, znw. vr. Scharlei,
wilde salie.
Scharmutsen .

Zie scherm

u t s e n.

Scharn, schern, znw. o. (fri.). Mest, drek, vooral
van koeien en paarden.
Scharne, scharn, znw. Bank; vleeschbank, -huis,
-hal. Vgl. vierschare (-scharne).
Schamen, zw. ww. intr. Onvaste bewegingen
maken met de beenen, zwaaien.
Scharp, schaer scherf, scheer:, bnw. — I. Van
zaken en dingen. i) Scherp, van wapenen, werk tuigen e. a. 2) scherp, gepunt. 3) spits, in een punt
uitloopende. 4) steil. 5) ruw, hard om te voelen,_
oneffen, ongelijk. 6) eene sterke werking uitoefenende
op de zintuigen; hevig. 7) scherp, sterk, van de
zintuigen; gevat, slim. 8) scherp, hard, o. a. van
pijnigingen. 9) nauwkeurig, nauwgezet. to) scherp,
hard, van woorden, vermaningen. i i) hachelijk, gevaarlijk (i6de eeuw) ; slecht; scer^e tidinge, slecht
nieuws. 12) schraal, dun, van dranken, ook van
bronnen van inkomsten. — II. Van - personen. t)
Scherp, nijdig, onaangenaam, boosaardig, met een
dat., iem. met bitterheid vervolgende. 2) scherpzin-.
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nig, schrander. 3) wakker, kloek, voortvarend. 4)
hardvochtig. 5)estreng; ook: streng voor zich zelf.

.
— Sch achtioh
Seharpier . Hetz. als s c h a r b i e r.
Scharp e scheme, scliarft, scherjb, znw. o. Het

unt,
its, de punt,
P e, áe,sspits,
Scharpe, scherfte, scharj, bijw. i) Op eens
scherpe wijze, scherp ; spits. 2) steil. 3) S. gecleet,
met ruwe, harige kleeren aan. 4) op scherpen toon.
5) nauwheu n' g, . nauwlettend; ek was scer o sift
hoede. 6) slecht, treurig, ellendig; dat met dien van
Gendt scarf stunt. 7) nauwelijks, ternauwernood;
wegende v loot sckerj (16de eeuw).
harps, sckerje, sclfraerje, sckorje, schurfte,
schar24 enz., znw. vr. Pelgrimstasch, reiszak, reistasch;
verklw. scharj5 kin.

-, znw. vr. Scharpelier
Soh elfere. sc
ser P e
o. Hetzh als sarP eliere,fie

,

schar^
lier.

Scharpeli ke, sch erb., scherp-, bijw. i) Scherpeli,^k, op scherpen toon. Z) gestrengelijk; nadrukkelijk. 3) met ijver of inspanning; met strijdlust of
verbittering. 4) nauwkeurig, nauwlettend. 5) nauwelijks, amper.
Scharpen. Zie scherpen.
Scharpheit 2 schet5-, schaerf - , znw. vr. i)
Scherpte, het scherp zijn; spitse punt. 2) scherpheid,
ruwheid, oneffenheid. 3) sterke werking van de eene
of andere stof; dat swarte keper grote s. doet. 4)
scherpheid van toon, hoogte van stem. 5) hardheid,
onmeedoogendheid. 6) gestrengheid voor zich zelf,
.

zelfkastijding.

Scharpicheit, scherf -, znw. vr. Hetz. als s c h arp-

heit, i)

en 3).

Seharpmahinge, znw. vr. Het scherpen van

een snij- of steekwerktuig.

Seharpmeester. Hetz. als s c h a r p r e c h t e r.

Seharpoyse, znw. Hetz. als s a r p o y s e.
Scharpordich, schar, scherf -, -oordich, bnw.
Met een scherpe punt; ook scharjort, -orde.
Seharpreehter, znw. m. Eig.: de rechter die

doodvonnissen velt; gew.: hij die ze ten uitvoer legt,
beul.
Scharpsins, bnw. Scherp van verstand, levendig van geest.

Scharren, scharren, zw. ww. — I. Intr. t) Met
de pooten krabben of graven, van hoenders. 2) een
knarsend geluid maken. -- II. Trans. i) Door krabben omwoelen, den grond; door krabben doen opgaan, stof. 2) door krabben verwijderen, afkrabben,
schrapen. — Vgl. s c h a r n e n.
Scharsen, zw. ww. intr. Hetz. als s c h a r n e n
en scharren, i).
Schat, znw. m. i) Eene grootere of kleinere som
gelds; hoveschat, hoofdsom; coojbschat; bruutschat;
branischat; veerschat, veergeld; koopsom. 2) eene
zekere in geld uitgedrukte waarde; eenschat, tweeschat enz.; ene smarte die achtschat riset, eene verwonding die het achtvoudige der boete beloopt;
twieschat an gelde of vierschat an jande. 3) groote
hoeveelheid geld; weggeborgen schat, ook: van kostbaarheden ; tempelschat; schat in geestelijken zin.
4) schatkamer, schatkist; eene plaats waar een schat
bewaard wordt; de hemel. 5) kostbaarheid, kleinood.
6) schatting. 7) naam van eene landmaat.
Schatbloc, zrlw. o. en m. Offerblok.
Sehatboee znw. o. en m. Belastingkohier; boek
waarin schepenbrieven over borgtochten, eigendomsoverdrachten enz. worden opgeschreven.
-

Schatborer, - boorre, znw. m. Ontvanger van
belastingen.
Schatbudel, znw. m. Geldbuidel; schatkist.
Schatdelver, znw. m. Hij die een schat begraaft.
Schateren, schatren, zw. ww. intr. Schetteren,
snateren, kakelen; ook: schateren. -- Schaterluge,
schateraer, -are.

Schatgelt, znw. o. Opgespaard en weggeborgen
geld.

Schatg oet, znw. o. Tijnsplichtig goed.
Soha mus -bus, znw. o. Schatkamer.
Schatcamere, sch
atmeester.
'

Schatschout, - schoft, - schuit, znw. vr. Of geld-

schuld bf eene schuld niet van renten maar van
eene hoofdsom ; daarentegen schoutschat, schoft -,
schole-, sc:iool-, de krachtens strafbeding te betalen
som.

Schatschrine , znw. vr. Schatkist.

Schatstede, saw. vr. Schatkamer.
Schatstof. Hetz. als schatbloc.

Schatten, schatten, zw. ww. trans en intr. i) Invorderen of opleggen, belastingen innen ; eene inzameling houden ; geld afpersen ; met den acc., met
belastingen of schattingen bezwaren; iem. geld afpersen, hem knevelen ; iem. om geld vragen. 2)
schatten, taxeeren. 3) meenen, vermoeden; van plan
of voornemens zijn.
znw. m. Ontvanger van belastingen;
schatter, taxateur ; vr. schatstrigge (via.).

Schatter,

Schattigen, zw. ww. tr. Schatten, taxeeren,
waardeeren.

Schattinge, schettinge, znw. vr. t) Het innen

van belastingen, het opleggen van lasten, ook : van
de betaling eener som tot afkoop van plundering en
brandstichting; de belasting of opbrengst zelf. 2)
toewijzing van eene bepaalde som, voor de ver
goederen van een schuldenaar verkregen,-kochte
aan de verschillende schuldeischers; rangregeling.
3) schatting, taxeering. 4) meering.

Schatverwarer, -waerre, znw. m. Schatbewaarder, thesaurier.
Schatori, bnw. Vrij van het betalen van ,,schat tinge"

Sehauboom, schandeljaer .

Zie schaduw-

boom, schoudeljaer.

Schaut, sehauwen .

Zie schout, schouwen.
Schave, scheef, znw. vr. Schaaf.
Sehaveboom, znw. m. Een toestel voor het schaven of afschaven van huiden.

Schavelijn, znw. m. (oostmnl.). Werpschicht,
jachtspiets.
Schavelinge, ruw. vr. Het afschaven of gladmaken van iets.
Sehavoline, znw. in.; mv. schavelinge, schaafsel,
af-, krul; afschrapsel.

Schavelnes,

scheef- ,

znw. o. Een mes om te

schrappen of te krabben, ook: scheermes.
Sohaven, st. en zw. ww. — I. Trans. i) Schaven, glad maken, polijsten. z) schrappen, afschrappen,
afkrabben; open krabben, den grond; door krabben
een kuil maken; door schrabben of krabben zuiveren; scheren; fijn maken, vergruizelen; iem. vermorzelen, vernielen, met den duivel als ondw.— II.
Intr. Zich wegpakken, zich wegscheren.
Sehaverdein, -dijn, znw. Schaats (16de eeuw).

Schavestede, scheef-, znw. vr. Timmermans
schaafbank.
-werkplats,
Schavin g e, znw. vr. i) Het schaven. 2) afschaai-

sel, afkrabsel.

Schavot, scavaut, scofaut, znw.. o. Kijkstellage,

tribune; planken vloer aan den waterkant, estrade
voor uit- en instappen; schavot.
Schavote, scavoot, znw. Schelp, vooral als heraldische figuur.

Schavotteringe, znw. vr. Tepronkstelling.
Schavuit. Zie s c ho vu u t.

Schebbich, bnw. Schurftig. Hetz. als s c ha b-

b i c h.

— Schebbicheit.
Sehecht . Zie schicht.

Schechter, schechten, znw. m. (oostmal.). Fijn

linnen.

Schede, schelde, scheed, schee, znw. vr. Scheede
van een wapen, foedraal. — Schedemaker .
Schede, scheede, znw. vr. Metalen pin of spie.
Schede . Zie scheide en hontsscheide.
Schedel, schedelti, znw. m. en vr.; scheel, o. t)
Deksel. 2) bekkeneel, hersenpan. 3) ooglid.
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Sehedelije . Zie schadelijc en scheidelijc.
Scheden, zw. ww. tr. Van eene scheede voor-

zien.

Scheden, sehedinge .

Zie scheiden, schei.

dine.

dilve .
Sche

Zie s c h e i d e d e l y e.

Scheef, scheyf, bnw. Schuin, dwars, scheef; ook:

scheel, met afgunstige oogen kijkende.
Scheel schele, znw. o. en m. i) Verschil, onderscheid. 2) geschil, oneenigheid. 3) gebrek, tekortko.
ming (oostmnl.).
Scheel, schele, schelu, bnw. Scheef; schelebeen,
met scheeve beenen; met schuinsche blikken kijkende,
-

eenoogig. — Seheelheit, seheeloge,
-ogich.
S cheel. Zie schedel.
Scheelachtieh, bnw. Twistziek, kijfachtig; s. sin,

scheel;

werden, geschil of ruzie hebben of krijgen, vooral:
een zoodanig dat met handtastelijkheden gepaard
gaat.
Scheelaehtich, bnw. Een weinig loensch.
Scheelhaer, znw. 0.; mv., oogharen.
Scheem . Zie scheme.
Seheemde schemede, scheurde, znw. vr. i) Schaam.
tegevoel, eerbaarheid. 2) schaamte, het zich schamen
over iets verkeerds; eergevoel, gevoel van hetgeen
iem. aan zichzelf, aan zijne eer (subj.) is verplicht,
3) schaamte, het gevoel van in eigen of anderer oog
onteerd te zijn. 4) schande, subjectief; eene schanddaad ; het aandoen van schande, beschaming (obj.).
SCheemsel, schemels, znw. o. i) Schaduw; iets
dat schaduw geeft. 2) schaduw-, spiegelbeeld. 3)
schim, spooksel. 4) afschaduwing, schaduwbeeld; (de
tabernakel, de roede van Aaron enz. waren) scheem.
selen der kersten wet. 5) lichtstraal; mv., glans,
schijnsel.
Scheemstede znw. vr. Beschaduwde plek, lom.
)

mer.
Soheemte, scheemfrte, sehem(5)te, scheemt, znw.

vr. Hetz. als s c h e e m d e.
Scheen . Zie s c h e n e.
Seheenharnaseh , znw. o. Scheenplaat.
Scheep, znw. o. (vooral oostmnl.). Schip.
Scheep -. Zie s c h e p e-.

Scheepboommaker, -riememaker.
Seheepsbrief. Zie s c h i p b r i e f.
-

Saheepvaren, znw. o. Scheepvaart.
Scheer . Zie schere en scherer.
Seheerambaeht , znw.o. Het beroep van den
doekscheerder of lakenbereider.

Scheerbecken, znw. 0.; Scheerdoec, znw. m.

Saheerdiseh, znw. m. De werktafel van

een

wol of doekscheerder.
-

Seheergereetsahap, ruw. o. Scheergerei.
Seheerlh uus , -huys, znw. o. i) Scheerwinkel. 2)

droogscheerderij; huis waar laken bereid wordt.
Seheerlinc, schaer-, znw. m. Dolle kervel.
Seheerline, ruw. m. Schering, de overlangsche
draden in een weefsel.

Scheermes, schere-, znw. o. Scheermes.
Scheermutsen . Zie schermutsen.

Scheeriuus, scher-, -muys, znw. vr. Spitsmuis.
Seheernen scheorp. Zie schernen, scherp.
Scheerraem, znw. o. Houten toestel voor het
scheren van laken.
Scheerre. Zie scherer.
Saheerrec, ruw. o. Hulpgereedschap tot het
scheerraam, scheerrek.
Scheersel, znw. o. Schering.

Scheerstede, znw . vr. Hetz. als s c h e e r h u u s.

Scheersuster, znw. vr. De kloosterzuster belast

met het opzicht over het „scheerhuus" (2).
Schoenen, seheerwetter . Zie s c h e r v e n,
schaer wachter.

Scheffen, znw. m. Bijvorm van s c h e p e n.
Seheffener . Zie s c h a f f e n a e r.
Schefferlijc,

varend.

bnw. (nederr.). Bedrijvig, voort-

515

Scheft, znw. o. (oostmnl.). Zaak, aangelegenheid;
mv., werkzaamheden.

Schegen , bijw. en voorz. (limb.). Hetz. als j eg en tegen. — Sche enwerdieh,
Schelde, . znw . vr. i) Plaats waar een voorwerp
zich in tweeën deelt; armeschede, de dubbele armpijp. 2) tweesprong, kruisweg. 3) twist, oneenigheid.
Oheide. Zie schede.
Scheidebrief, scheides-, znw. Een door scheid rechters opgemaakte akte ter beslechting van een
geschil.; ook scheidecedele.
Seheidedelve, schede-, schee-, -dilve, znw. vr.
Seheisloot; ook scheidesloot.
Scheidel, schedel, -ele, -elt, schetel, znw. vr. en
m. Y) Kruin, top van het hoofd; van der sehedelen
totter versen; schedel. 2) toppunt, eindpunt. 3) haarscheiding.
Seheidelen, zw. ww. tr. Eene scheiding maken
in (het haar).
Seheideljje, schede -, bnw. Scheidbaar.
Seheidelpennine, ruw. m. Pasmunt, kleingeld,
kopergeld.
Scheidelprieme , schedel-, .riem, znw. m. Haarnaald, ook als versiersel.
Scheidemaelttjt, schei-, znw. m. Afscheidsmaal.
Scheiden, scheden, scheien, scheen, st. en zw. ww.
— I. Trans. — A. Met eene zaak als voorw. i) Scheiden, in deden verdeelen, splitsen ; eene (af)scheiding
maken tusschen twee dingen; van elkandér scheiden.
2) vergieten, storten, bloed. 3) scheiden, een verschil
bewerken tusschen twee zaken ; dat si (zon en maan)
s. doch ende nacht; onderscheiden, uit elkaar hou
ontbinden, een einde maken aan ; een hu --den.4)
welec s. 5) scheiden, verdeelen. 6) een einde maken
aan iets, het laten varen ; een ój5set s. 7) een strijd,
beslissen, beslechten, beëindigen ; rechts., recht doen,
uitspraak doen; een vonnisse s., wijzen, uitspreken;
bij vonnis bepalen, toewijzen; enes loon s. 8) oplossen, doen overgaan, een ziekteverschijnsel; dat evele
doen vergaen ofte s. — B. Met een levend wezen
als obj. i) Scheiden, doen uiteengaan, een meervou.
dig getal personen; verstrooien, de gelederen ver
dieren, uiteenjagen. 2) verdeelen, ook: in-brekn;
partijen. 3) met één pers. als obj., verwijderen, ergens anders heen brengen; met van; enen van God
s., iem. in den ban doen. 4) uitzonderen; énen
scedic buten u (de -discipelen), nl. Judas. 5) (twistenden)
scheiden; verzoenen. -- II. Wederk. i) Zich ver deden, zich splitsen, uiteengaan; met van, zich
verwijderen of afzonderen. 2) zich in vijandige partijen verdeelen, zich van anderen afscheiden. — III.

heit.

Intr. i) Zich scheiden, vaneen gaan; uiteengerukt

worden, van zaken; loskomen van elkander; van een
gezelschap, zich verspreiden. 2) zich verdeelen of
splitsen, van wegen en personen; ook: in vijandige
partijen. 3) zich verwijderen, weggaan, van één
persoon; uiteengaan, afscheid van elkaar nemen. 4)
sterven, verscheiden; ook als znw. 5) laten varen,
afstand doen van (met een gen.). 6) eindigen, ophouden; enettien so stiet die tale. 7) eindigen, zijne
grens hebben. 8) bevallen; waer si deer af (van het
kind) ghesceiden. 9) afstammen, voortkomen van; dat
van Abrahamme schiet. 10) zich met elkaar verzoenen.
Scheidenisse. Hetz. als s c h e i d i n g e, i).
Scheidepael, znw. m. Grenspaal.
Seheideshere , scheiden znw. m. Opperste
scheidsman of scheidsrechter.
Saheidesliede, scheits., -lude, znw. m., mv. van
scheidesman (scheits-). Scheidslieden, scheidsrechters ; enkv., middelaar.
Scheidesloot . Hetz. als scheidedelve..
Scheidestat, znw. vr. Eene stad die tot scheids.
rechter wordt aangewezen.
-,

Seheidesteen, znw. m. Grenssteen.

Soheideweeh, znw . m. Kruisweg, tweesprong.
Scheidin^re, scheedinge, scheyinge, znw. vr. —
I. Van schenden, trans. i) Scheiding, verwijdering;
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echtscheiding. 2) erfscheiding, gerechtelijke grens
scheiding, verdeeling, ook in rechte. 4)-bepaling.3)
uitspraak; ook: scheidsrechterlijke beslissing. 5.) het
scheiden van vechtenden of strijdenden. -- II. Van
scheiden, intr. t) Scheiding, het uiteengaan. 2) kruiswe ; tweesprong. 3) aftocht. 4) afscheiding, grenslijn.
cheifelen, zw. ww. -- I. Trans. z) Verstrooien,
doen uiteenspatten, uiteenjagen. 2) in de war bren.
gen, verstoren ; het gemoed, in beroering brengen.
— II. Wederk. Zich verspreiden; in verwarring op
de vlucht gaan. — III. Intr. Hetz. als wederk.
Soheifelinge, znw. vr. i) Verspreiding, ver
2) verstrooiïng van den geest, afleiding.-stroiïng,.
3) verwarde vlucht.
Scheinen, zw. ww. tr. Doen schijnen of uitkomen; vel. bescheinen.
Scheinkel, soheinken. Zie schenkel, -ken.
Schelt, znw. m. -en o. i) Scheiding; grensbepaling ;boedelscheiding. 2) scheiding, verzoening, vooral
door scheidsrechters.
Scheitbaer, bnw. Vatbaar voor eene schikking
of eene scheidsrechterlijke uitspraak (z6de eeuw).
8aheivieh, bnw. Scheel, grimmig, nijdig.
Scheper, schel. Zie schaker, schelle.
Schelachtich bnw. Schubbig.
Scheldaehtieh, bnw. Kijfachtig, twistziek.
Schelde, znw. vr. Scheldwoord; gekijf.
Scheldelike, bijw. Op eene smadelijke of hoonende wijze.
Schelden, schilden, schulden, schellen, st. ww.
— 1. Trans. i) Aan iem. of iets een naam geven;
ene siecheit diemen scelt arietike; smalend, hoonend
iem. noemen, schelden. 2) openlijk verklaren, quite,
vri, los s.; ie goede s., kwijtschelden. 3) onder handen
nemen, streng berispen of vermanen; tegen iemand
over iets uitvaren; Gode s., God lasteren; den duvel
s., den duivel manen, uitbannen, bezweren; als znw.,
scherpe berisping; zonder s., zonder woorden vuil te
maken, zonder smadelijke woorden tot iem. te richten. 4) laken, streng afkeuren; een ordeel s., tegen
een vonnis opkomen. — H. Intr. i) Met off, jegen,
te-weert, uitvaren tegen. 2) * kijven, overhoop liggen
met.
Schelder, znw. m. Hij die uitvaart tegen iem.,
kijft, iem. doorhaalt, iem. smaadwoorden toevoegt;
seheldersboete ; vr. schel(t)ster, schel(t)strigge (vla.) ;
s. tegen den duvel, duivelbanner.
Scheldewort, schelt -, znw. o. Smaadwoord, scheld.
woord.
Scheldingo, schild-, znw. vr. i) Het streng berispen van of uitvaren tegen iem., het smaden of
hoonen met eerroovende woorden. 2) smaad., scheldwoord. 3) woordenstrijd, twist, ruzie, gekijf.
Schele , znw. m. mv. Schellingen.
Sehelebenen. Zie bij s c h e e 1, bnw.
Sehelege, scheelge, scelige, seelge, znw. m. mv.
Schellingen.
Schelen, zw. ww. intr. i) Verschillen, schelen,
ongelijk zijn. 2) verschil hebben, twisten. 3) met het
als ondw., schelen, mankeeren, ontbreken.
Schelfe, scltilfe, znw. v)r.. Bies.
Sehelfer, schilfer, znw. vr. Schilfer, splinter,
spaander.
Schelfe=ing e, schelver-, znw. vr. Een planken
schot om hooi of veldvruchten te bewaren; misschien ook: een aarden walletje met graszoden belegd, dienende tot afperking van stukken land in en
langs de duinen.
Schel at, znw. o. Gat aan de buitenzijde van
een zeedijk, door afslag ontstaan.
Schelicheit, znw. vr. Scheelheid.
Sehelinge , znw. vr. i) Verschil, ongelijkheid.
2) geschil, twist; scheuring, verdeeldheid.
Schelle, schille, schel, schille, znw. vr. i) Eene
dunne schilferachtige zelfstandigheid als bedekking
.van dieren en natuurvoortbrengselen; schub; schild;
huisje, van schildpad, slak; schelp, schaal; bast; huls;
schots; vlies, schilfer, ook: hoofdschilfer. 2) malie.
-

SCHEMEREN.

Schelle, znw. vr. Schel, bel, klokje-; verklw.

schellek ' n, -iken.

Schee, znw. m. mv. Schellingen.
Schellen, zw. ww. — I. Trans. Van bast, schil.

bolster, schubben ontdoen. — II. Intr. Schilferen, afschilferen.
Schellen , st. ww. intr. i) Barsten, springen,
splijten, breken. 2) weerklinken, schallen.
Schellen, zw. ww. tr. i) Doen springen of barsten. 2) doen klinken.
Schellen, zw. ww. Hetz. als s c h e l e n, 3).
8chellepese, znw. vr. Klokketouw.
8chelletijt, znw. vr. en m. De tijd wanneer de
(avond)klok geluid wordt.
8ehelleworte, schel-, -wort, znw. vr. Sehelwortel, stinkende gouwe.
Sehellieh.In inschellich.
Behellinge, znw. vr. Hetz. als s c h e l i n g e.
Sohellinc, schillinc, znw. m. Schelling, het ';5
van een pond vlaamsch, het twaalfvoud van den
penning of denier.
Schelmich, bnw. Aan pestziekte lijdende; bedorven, tot ontbinding overgegaan ; van een dood
beest, verpestend.

8ehelpe, sehile, scholfre, schul/'e, schulleJ, sclaelb,

znw. vr. i) Schelp, schaal van de kreeft, huisje van
de slak, schild van de schildpad. 2) schub; bast,
schilfer.; ook: hoofdschilfer.

Schelpcalc, -sant, -wech.
Sehelsnster, znw. vr. De kloosterzuster die op

de schel of bel moet passen.
Schelt, znw. vr. De Schelde.
$ehelt, znw. Hetz. als s c h e l d e.
Sche1R. Zie s c h e e 1, bnw.
8ehelflwaert, znw. m. Hij die scheel ziet.
Schelve, schelf, znw. vr. en m. Hetz. als schel.
f e r i n g e; ook: hooischelf.
Sehelveringe. Zie schelferinge en schelve.
8ehelviseh, schelle -, znw. m. Schelvisah.
Schelwort, -el. Zie schelleworte.
SChem, schim, znw. m. i) Schaduw. 2) schim,
schijnbeeld.
Sohemde. Zie scheemde.
Scheme, scheem, schiem, znw. m., vr. en o. t)
Schaduw, lommer; schaduw van iem. of iets ; ook:
schaduw met het bijdenkbeeld van duisternis en van
vergankelijkheid. 2) schim van een gestorvene; spookgestalte. 3) spiegelbeeld, weerspiegeling. 4) hersenschim, schijngestalte. 5) afschaduwing, zweem; beeld,
verpersoonlijking. 6) schijnsel, lichtglans.
cheme , scheem, znw. vr. Schaamte, schande.
Schemel, bnw. i) Schaamachtig, zedig, ingetogen;
ootmoedig, nederig. 2) zich schamende voor hetgeen
iem. in eigen of anderer oog verlaagt. 3) zich schamende om op de vlucht te gaan, stout; ook als znw.
Schemel, znw. m. Spook, geestverschijning.
Sehemelen, zw• ww. intr. Schemeren, door iets
heenschemeren, van kleuren en licht.
Sehemelheit, znw. vr. i) Eerbaarheid, zedigheid ; ook: kuischheid; bedeesdheid, schroom, nederigheid, ootmoed. 2) afkeer van hetgeen verlaagt,
schaamtegevoel. 3) datgene waarover men zich
schaamt; ook: de schaamdeelen.
Sebemelic, bnw. i) Schaamachtig, ingetogen.
2) onteeren . — Scbelnelicheit, ook: de schaamdeden. — Schemelike.
Schemels. Zie scheemse1.
Schelen, zw. ww. intr. t) Schaduw geven. 2)
lichtglans van zich geven.
Schemers, zw. ww. intr. Zich schamen.
Schemenisse, znw. vr. i) Schaamte. 2) schande;
schanddaad.
Schemerachtich, bnw. Schaduwrijk.
Schemeren , zw. ww. —. I. Intr. i) Met een
schaduw bedekt zijn; van de oogen, als in een nevel
zien. 2) glanzen, flikkeren, schitteren. — II. Trans.
Doen schemeren, verduisteren; die witticheit scemert
die ogen.

SCHEMERHEIT.

Schemerheit, znw. vr. Glans, lichtglans.
Schemeringe, znw. vr. i) Flauw schemerachtig

licht; (morgen -, avond-)schemering. 2) lichtglans.
Sehemertipt, znw. vr. De tijd van de avondschemering.
Schemich, bnw. Hetz. als s c h a m i Ch.

SCHEPENPLECHT.

die houwen, steken, slagen uitdeelt; vr. schenkerse.
Sohenehuns, schinke-, -huys, znw. o. Tapperij;
ook schencstede (oostmnl.).

Schenckanne, -pot, -vat;
Sehenewijn, znw. m. Wijn die als geschenk ge-

geven wordt.

Scheminkel, sca-, scour-, scim- ; sem-, sim-,

Sohennen. Zie schenden en schinden.
Schent, znw. m. Hetz. als s ë h e n d e.
Schep, znw. o. (vla.). Stoep aan den waterkant.
Sahepel, znw. o. i) Naam van eene maat voor

sifnm-, znw. o., vr. en m. Aap; verklw.scheminkelkijn.

Schommel. Zie s c h a m e 1, znw., 3).
Schamp enz. Zie schimp en schamp.
Schemte. Zie schemde en scheemte.
Sehende, scheinde, schinde, znw. vr. i) Subj.,

toestand van schande, ook : van ellende ; vooral:
van zedelijke ellende; sonder s., met eer, in eere;
ook: in een gelukkigen toestand; nederlaag; de
ellende der hel; ook: eene schanddaad. 2) obj.,
schande over iem. gebracht, hoon, smaad, krenking,
schending; het brengen van iem. in zedelijke ellende.
Schendelike, bnw. Op eene ellendige wijze.

Schenden , scheynden, schinden, schennen, zw.

ww. tr. — I. Met een pers. als obj. i) Schandvlekken, iemands eer bevlekken of schenden, iem.
onteeren ; verkrachten. 2) verderven, ongelukkig maken, in het verderf storten ; lichamelijk letsel aan
iem. toebrengen, iem. mishandelen, iem. benadeelen;
deelw. gesclient (geschendet, geschant), te gronde
gericht, rampzalig, verloren; enen van den live s.,
iem. een schandelijken dood doen sterven; den duvel
s., hem verdrijven of verjagen; iem. overwinnen of
verslaan. 3) ergeren: a) verleiden, tot het kwade
brengen, slecht maken. b) boos, toornig maken. —
II. Met eene zaak als obj. i) Schandvlekken, een
naam; er een smet op werpen. 2) in het verderf
storten, ongelukkig maken; die ziele s., de ziel voor
eeuwig rampzalig maken; dat laf, leven s., het
leven benemen, rooven. 3) te niet doen, verstoren,
verwoesten, bederven. 4) benadeelen, beschadigen.
Sehendenisse, schent(e)-, scheen-, sclzinn-, znw.
vr. Schande, subj. en objectief; ook: verwonding,
kwetsing, dood door vergiftiging, met een dier als
ondw. der werking.
Schone, scheen, znw. vr. i) Scheen van het been.
2) schenkel, pijp, hol been. 3) scheenplaat. 4) lange
smalle strook, van metaal of hout. 5) boombast,
schors. 6) teen; mand, korf.
Schenebeen, scheen -, znw. o. Scheenbeen.
Sehenehoet, schenen-, scheen -, -heet, znw. m.
Hoed met breeden rand.
Schenen, zw. ww. tr. Spalken, een been.
Schone, znw. m. t) Gelag of maaltijd aan iem.
aangeboden. 2) geschenk; ook schenkage.

Schencbert, znw. o. Schenkblad.

Schenke , scheinke, schenc, schinke, znw. m. t)
Schenker. 2) gever, hij die geschenken uitdeelt.
Sehenke, schinke, znw. m. Been; bovenbeen met
het vleesch; ham.
Sehenkebier, -beer, znw. o. Bier dat bij kleine
hoeveelheden wordt geschonken, gewoon of dun
bier; misschien ook: bier dat ten geschenke gegeven wordt.
Schenkekerse, -keer i, znw. vr. Kaars die als
geschenk gegeven wordt.
Schenkel, scheinkel, schinkel, znw. m. i) Schen
hol been, pijp; ook: het bovenbeen. 2) naam van-kel,
soortgelijke voorwerpen als s c h e n e, 4).
Sehenkeldtjc, schinkel-, znw. m. Een dijk die
aan een anderen is vastgehecht en daarmede een
hoek vormt, dijk die twee andere dijken verbindt.
Sehenkelwin, znw. m. Presentwijn, eerewijn.
Schenken, scheinken, schinken, zw. (en st.) ww.
tr. z) Schenken, te drinken geven. 2) iem. leed doen
ondervinden, kwaad berokkenen. 3) schenken om
iem. te tracteeren, iem. eene hoeveelheid drank
(vooral wijn), ook : een gelag of een maaltijd aanbieden. 4) ten geschenke geven. 5) enen s., iem. te
drinken geven; iem. beschenken. -- Schenkinge.
Schenkenaer, znw. m. Hetz. als s c h e n k e r, i).
Schenker, schinker, znw. m. i) Schenker. 2) hij
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droge waren, vooral koren. 2) eene landmaat, een
stuk land van eene zoodanige grootte, als met een
schepel zaads kan worden bezaaid.
Sehepelkjjn, znw. o. Scheepje.
Schepelman, znw. m. Korenmeter (te Nijmegen).
Schepen schee ,ben, zw. ww. — I. Trans. t)
Inschepen, bevrachten, laden. 2) lossen. — II.
Wederk. Zich inschepen. — III. Intr. i) Hetz. als
wederk. 2) landen (?). 3) met een schip onderweg
zijn, onder zeil zijn, varen.
Schepen , schej5ene, znw. m. Schepen, lid van de
sehepenbank; seven schefrenen die te berechten heb
ene stat; schout (de voorzitter) ende s-e; sch-n-ben
vermaken, de wet verzetten ; s-en van beeden banken
(te Gent), de eigenlijke schepenbank (s-n van der
keure) en de raad (s-n van gedeele). — Schepen?

ambacht, -ambochl.
Schepenbaer, bnw. Tot het schepenambt bevoegd.
Schepenbanc, znw. vr. Rechtbank der schepenen.
Schepenboee, znw. o. en m. i) Wetboek voor

de schepenbank. 2) het boek, waarin de vonnissen
der schepenrechtbank worden opgeschreven.
Schepenbrief, znw. m. Eene gerechtelijke akte,
opgemaakt van eene handeling voor het gerecht (voor
schepenen) verricht en veelal door hen bezegeld.
Schepenburgermeester, -borgermeister, znw.
m. Een der burgemeesters, die uit de schepenen
gekozen wordt.
Schependoem, -dom, znw. o. en m. t) Schepenvonnis; s. doen, zich aan der schepenen vonnis
onderwerpen; rechtsbedeeling in het algemeen. 2)
het gebied van eene schepenbank; het gebied waar
een bepaald erfrecht, het schependomsrecht (in tegenstelling tot het „aasdomsrecht"), geldt. 3) de bediening of waardigheid van schepen. 4) de schepen rechtbank; de schepenen; ts., dat afginc, het sche.
pencollege dat afgetreden is.
Sehepeneet, znw. m. Ambtseed van den schepen.
Schepenisse. Zie s c h e p p e n i s s e.
Schepengerechte, -gerichte, znw. o. Schepen.
rechtspraak; ook: de schepenrechtbank.

Sehepengerechtsbrief, znw. m. Hetzelfde als

s c h e p e n b r i e f; schefrenhilixevorewaerdebrief,
eene schepenakte van huwelijksvoorwaarden.
Schepenhuus, -buys, znw. o. Rechthuis.
Schepenie, znw. vr. Hetz. als schepen d o e m, 3).
Schepencameraer, znw. m. De ambtenaar belast met het innen der door schepenen uitgesproken
boeten.

Sehepeneamere,

-zaal van schepenen.

znw. vr. Vergaderkamer of

Sehepenkenninge, -kennisse, znw. vr. Eene
verklaring afgelegd door schepenen aangaande een
hun bekend feit, schepenkennis.
Sehepeneloehe, -cam, znw. vr. De klok van het
schepen- of rechthuis.
Sehepenena e, znw. m. Gerechtsbode.
Sehepeneondich -cundich, bnw. Aan schepe-

nen bekend.

1

Schapenmeester, -meister, . znw. m. Een der
twee schepenen uit het schepencollege, die met
dagelijksche bezigheden zijn belast.
Schepenordeel, -ordel, znw. o. Schepenvonnis.
Schepen pp antboee, znw. o. Het boek waarin
de schepenklerk de plaats gehad hebbende pandingen opteekent.
Sehepenplecht, znw. vr. Eene .gerechtelijke erkenning eener geldschuld, gepasseerd voor schepenen.
-
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SCHEPENQUITANCIE.

SCHERLINC.

Sehepenquitancie, znw. vr. Eene akte door
schepenen opgemaakt van de voor hen gegeven
kwijtschelding eener schuld.
Schepenrecht, znw. o. i) Wetboek voor de
rechtspraak der schepenen. 2) rechtspraak door
schepenen ; ook hetz. als schefendoemsrecht (in tegenstelling met „aesdomsrecht" ; zie s c h e p e n d o e m, 2).
Sehepensehap, -schi,P, . znw. o. en vr. Hetz. als
schependoem, 3).
Sehepensehattinge, znw. vr. Beoordeeling, ook:
taxatie, door schepenen.
Sehepensegel, znw. o. Het zegel der schepenen.
Sohepensoene, -soep, znw. vr. Verzoening door
schepenen bevolen.
Schepenstoel, znw. m. i) Zetel van den schepen;
den s. beseften, het ambt van schepen bekleeden.
2) schepenbank : het college, ook : de bediening, der
schepenen. 3) het gebied van een schepenbank.
Sehepentale, znw.. vr. Hetz. als d i n c t a 1 e.
Sohepentnueh, znw.. o. Getuigenis of verklaring
van schepenen.
Schepenvondenisse, -vonnisse, -is, znw. o.
Schepenvonnis. -- Sehepenvondenisbrief, de akte
daarvan opgemaakt.
Scheper. Zie schaper en schepper.
Sehepjin, scheOen, . bnw. Zie s c h a p ij n.
SChe iuge, znw. vr. i) Scheepsbevrachting; ook:
het zich inschepen. 2) aanlegplaats voor schepen,
havenplaats, veer. 3) scheepsgelegenheid, vaargelegenheid, vaartuig. 4) scheepvaart, het bedrijf er van ;
het verkeer te water; in de rekeningen: al hetgeen
tot de schepen en hunne toerusting behoort. 5) vaart,
reis of tocht te water. 6) als verzamelwoord, vaar tuigen, schepen; vloot.
Sehepliede. Zie schipliede.
Schepnet, znw. o. Schepnet.
Scheppe znw. vr. Schep, het werktuig.
Scheppelkijn. Hetz.• als s c h p e 1 k ij n.
Scheppen, scheen, st. en zw. ww. -- I. Trans.
i) Maken, formeeren, het aanzijn schenken aan,
scheppen. 2) aan iets een zekeren vorm, gedaante,
fatsoen geven; vormen; kleederen, snijden of knip
pen. 3) bedenken, uitdenken; ontwerpen. 4) bepalen, verordenen, beschikken, van het noodlot of de
schikgodinnen; het is, stad geschapen (geschepen),
de toestand is, het is (zus of zoo) geschapen met;
ook : het staat er naar, het ziet er naar uit. 5)
scheppen, putten. 6) putten, zich verschaffen, verwerven, krijgen; salicheit, genoechte, vreucht 5.;
lucht s., gezegd van eene woning, haar lucht (of:
licht) ontvangen. — II. Wederk. i) Eene gedaante
aannemen; hem verscheftjien, eene andere gedaante
aannemen; een zoodanigen vorm aannemen, als door
eene bepaling wordt uitgedrukt. 2) zich (zus of zoo)
aanstellen of gedragen; hem te vroech als here s.
3) in - eene zekere verhouding staan tot; die jersoonre
(pastoor) hem niet wel en scéftt , jegen (kan het niet
vinden met) linen prochianen. 4) zich zetten of stellen; hem ter weren s., hem ten stride wert schéfpen, — III. Intr. i) In een zekeren toestand zijn;
na dat hier scent, zooals het hier geschapen staat.
2) zich verzetten; dat fieesch Baer degen niene scieft.
Scheppenisse, schéftnisse, znw. vr. i) Schepping,
vorming, voortbrenging. 2) gedaante, vorm, uiterlijk.
3) gesteldheid, toestand, staat. 4) de geslachtsdeelen.
Seheppeninge, znw. vr. Het kleermaken.
Schepper, schefter, -are, -ére, znw. m. r) Schepper; vr, schefPerse, van de Natuur gezegd, 2) hij
die aan iets een zekeren vorm of gedaante geeft;
kleermaker. 3) naam van een ambtenaar belast met
het toezicht op een waterschap (gron.). Schep perschap. 4) werktuig waarmede men schept;
schepper.
Seheppinge, znw. vr. i) Schepping. 2) het geven van een vorm aan iets, het maken of vervaardigen 'van iets; ook van het maken van kleederen.
3) het scheppen of putten.
Schepscherer, - scheerre, znw. m. De laken-

wever die het laken weefde, dat naar den kleermaker ging. — Schepscherie.
Schepsel, znw. o. Schepsel.
Schepster, sehepsterige (vla.), znw. vr. Kleermaakster.
Scheptre, scefttre, eéfttre, -ter, znw. m. en vr.
Heerschersstaf, schepter.
Schepvat, znw. o. Het eene of andere vaatwerk
waarmede men schept of put.
Schere. Zie schare.
Scherebaert, znw. m. Baardscheerder.
Scheremes. Zie scheermes.
Scheren, scherren, st. ww. tr. i) Scheren, haar
en baard, ook als wederk., ook van schapen ; van
de tonsuur; iem. uitzuigen, knevelen, villen ; die
armen s. ; S. ende schatten. 2) scheren, het laken;
de door het rouwen omhoog gekomen haartjes op
gelijke lengte afsnijden.
Scheren, scherren, scheriën, zw. (en st.) ww. tr.
i) Toedeelen, beschikken, van de Voorzienigheid,
van het noodlot. 2) bepalen, verordenen, van de
overheid. 3) schikken, rangschikken, scharen ; enen
dans s., een rondedans of reidans vormen of uit
spannen; tnette s., het net uitzetten; eene-voern.4)
rooyline s., trekken; in de weverij, de overlangsche
draden of het garen op het scheerraam spannen en
ordenen; ook: weven. 5) op het touw zetten, beramen, ondernemen; raet s., beraadslagen.
Scheren, scherren, scharen, znw. o. en m. i)
Subj., scherts, het schertsen, het maken van grappen, pret, vroolijkheid ; in scherpe, scheerne, scheren,
uit gekheid, voor de aardigheid, voor de grap ; te
sinen scherpe, schaerne, om een grap te hebben;
dat verginc hem niet te scheerne, had voor hem een
noodlottig gevolg; njn s. houden, maken, gekheid
maken, schertsen; te s. slaen, voor een grap houden.
2) obj., scherts, waarvan iemand het voorwerp is,
scherts ten koste van iem., spot; sj n s. houden,
maken, den spot drijven; te s. driven, tot een voorwerp van spot maken, misleiden, bedriegen; er in
laten loopen, in de val laten loopen; in het ongeluk
storten. 3) zotternij, dwaasheid; onwaarheid, leugen;
niet te scherpe, in ernst, naar waarheid.
Scheren, scherren, scherién, zw. ww. —. I. Intr.
i) Gekheid maken, schertsen, dartel zijn. 2) spotten,
den draak of gek steken met iemand. — II. Trans.
Bespotten, den spot drijven met.
Scherenen, scheerhen, schernen, zw. ww. intr.
i) Schertsen. 2) spotten, ten koste van iemand
schertsen, ook als znw.
Seherenlije, bnw. Spottend.
Seherer, scheerder, scheerre, seherre, scheer, scheriër, scheriaer, znw. m. i) Scheerder, barbier. z)
laken -, doekscheerder; vr. schererse, scherersche,
scheerster, scherige (via.). — Scheriaersgilde (te
Zieriksee).
Seherewetter. Zie schaerwachter.
Scherf. Zie scherve.
Scherf bort, -bert, -bart, znw. o. Hakbord.
Scherfines, scheerf-, scharf-, znw. o. Hakmes.
Scherie, seherrie, scheerris, znw. vr. Het lakenscheren; ook: de plaats waar het beroep wordt uitgeoefend, scheerderij.
Seheriaer, scheriën. Zie s c h e r e r, scheren.
Scheringe, znw. vr. i) Het scheren, het knippen
van het haar. 2) het villen van iem,, uitzuiging.
Scheriuge, znw. vr. De schering of ketting van
een weefsel.
Scheringe. Zie schierin ge.
Seherkemanage, cherke-, serke-, circommanage,
znw. vr. Eene enquête of een getuigenverhoor, vooral: in zaken van grondbezit en grensgeschillen.
Seherken, cherken, serken, zw. ww. intr. Rondgaan; omgang of rondgang houden, van het gerecht
of stadsbestuur; doe men cherchte bi behete van
scheft enen.
Seherlaken, scherleye. Zie cc h a r-.
Seherline. Zie scheer 1 i n c.

e
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SCHERM.

SCHIETEN.

Scherm, scheerm, znw. o. en m. i) Scherm,
schut ; schutdak, schutwand, om geschut te beschermen ; schild. 2) bescherming, beschutting. 3) waarborg, geldelijke aansprakelijkheid (oostmnl.).
Schermbert, seheerm-, -bon, -bart, -brei, znw.
o. Vuurscherm, lichtscherm.
Schermen, scheermes, zw. ww. — I. Intr. Schermen, vechten ; ook: zich dekken tegen een aanval.
— II. Trans. Beschutten, beschermen . — Schermer .
Schermhere, scharm-, -heer, znw. m. Schutspatroon, beschermheer (t 6de eeuw).
Schermhoet, znw. m. Helm.
Scherminge, znw. vr. Strijd, gevecht ; wapen spel, het schermen.
Scherminkel . Zie scheminkel.

Sehief.. Zie scheef.
Schieltic, bnw. Schielijk, haastig.
Schiell e, bnw. i) Snel, met spoed. 2) welhaast,
weldra. 3) plotseling, onverwachts.

Sehermeehilt scheerm-, scherem-, znw. m. en o.

smiddel, ook in geestelijken zin;
Schild ; verdediging
van een pers., beschermer, schutspatroon.
Schermslach, znw. m. Handige stoot of afwering bij het schermen, degenstoot.
Schermswert, - swaert, znw. o. Zwaard van een
schermer.

Schermutsen, scharm-, schaerm-, zw. ww. intr.

Schermutselen; ook schermuiseren. — $eb ermnt singe, -selinge (ook: oneenigheid).
Sehern , scherpe . Zie s c h a r n, scheren, znw.
Sehernen. Zie s c h e r e n e n.
Schermer, scherper, znw. m. Spotter.
Scherp, scherpheit . Zie s char p enz.
Scherpe , Zie s c h a r p e.
Scherpen, scheerden, scharj5en, zw. ww. — I.
Trans. Scherp, spits, puntig maken; scherpen, punten. — II. Iutr. Scherp worden.
.Scherpen, zw. ww. intr. (Laat)koppen zetten,
koppen. Vgl. s c h e r v e n.
Scherre, scharren . Zie s c h e r e r, scheren.
Schers, znw. en bnw. Zie s c h a e r s.
Scherts, znw . (oostmnl .). Schertsen.
Seherve, schorve, scherf, scharf, znw. vr., m. en
o. i) Scherf, potscherf; verklw., schervekijn, scherfken. 2) stuk of deel van andere zelfstandigheden;
hi troc sin hoer bi groten sterven uut; ook van de
dealen van een gebroken been. 3) pot of pan, van
steen of aardewerk. 4) naam van eene kleine munt,
een halve penning.

Scherven, scharven, scheerven, zw. ww. intr.

Stuk snijden of hakken, kappen, fijn snijden.
$Chete, scheet, znw. m. Scheet, wind.
Schette, schatten . Zie schitte, schatten.
Scheneke, znw. vr. Lichtekooi (z6de eeuw).
Scheure, scheuren . Zie s c h o r e, schoren.
Scheve, znw• vr. i) Een stukje van den stengel
van vlas en hennep, afval van vies; verklw. scheve kijn, strootje, vezeltje; ook schevelkijn, snippertje,
heel klein stukje of beetje; een s. botren. 2) klein
stukje, schijfje.
Seheveren, z v . ww. intr. Afscherven, afbrokkelen.
Scheversteen, znw. m. Steengruis, stuk steen;
kiezelsteen ; lei. — Scheverstenich, -steinich, leiachtig.

Sehevieh, bnw. Vol vhs- of hennepvezels.
Schibbe . Zie schubbe.

Schicht, schecht, schichte, znw. o., m. en vr.
Pijl, werpschicht; ook van de tong.
Schicht znw. vr. Geschiedenis, voorval; ook:
treurige, noo
dlottige gebeurtenis; van wanschichte,
waen-, -scifte, door een noodlottig toeval, onvoorziens.

Schichten, zw. ww. tr. i) Indeelen, schikken, in
-eene bepaalde orde voor iets gebruiken; misschien
ook: zenden (iade-eeuwsch schikken). 2) inrichten,
bestemmen. — Geschicht kan ook een vorm van
schicken zijn.
Sehiehtinge , znw. vr. Scheiding, verdeeling.
-schide. In beschide, bnw.

$Chideli, st. ww tr. i) Klooven. 2) uitwijzen,
beslissen.
Schieden. Zie s c hi e n.
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Sehiem, sehieme. Zie scheme.
Sehien, scheen, st. en zw. ww. intr. (vooral

oostmnl.). i) Geschieden, gebeuren. 2) met den dat.,
te beurt of ten deel vallen; ook: overkomen.
.Sci^ncie, sciëntie, znw. vr. Kennis. —Science•
Iii Q wetenschappelijk.
isse. Hetz. als g e s c h i e n i s s e.
Schien
Sehienlike . Zie schij nlike.
Schiente . Hetz. als g e s c h i e n t e.
Schier, bnw. t) Glanzend, klaar (zeldzaam). 2) grijs.
Sehierbrief. Zie bij schieringe.
Schiere, schier, bnw. i) Snel, ras, haastig, als
bijw. van wijze ; ook : plotseling, onverwachts. 2) als
bijw. van tijd : a) in korten tijd, ras, dra ; aanstonds,
onmiddellijk; also s. als, zóodra als. b) na korten
tijd, eerlang, welhaast; s. of morgen, te eeniger tijd,
vroeger of later, eerlang. 3) zoo even, zoo pas.
4) haast, bijkans, schier.
$ chiere, schier, bijw. i) Geheel en al, te eenen
male. 2) misschien ook: met praal; met uiterlijk
vertoon.
Schiere, znw. vr. Hetz. als c h i e r e. Gelaat,
uiterlijk ; enen ontfaen met blider schiere.
Schieren, zw• ww. tr. i) Opsieren, optooien, opsmukken. 2) hetz. als c 1 a r e n, een duister of betwist punt of eene rechtsquaestie door eene beslissing
oplossen; ook : bepalen, uitmaken, verordenen. 3) bij
vonnis toewijzen, toedeelen. 4) begrooten, tazeeren.
Schieren . zw. ww. tr. wederk. Met zich zelf te
rade gaan of overleggen, met het bijdenkbeeld van
„vrees".
Sehierheit, znw. vr. i) Schoonheid, pracht. 2)
sieraad.
$Chieringe, znw. vr. i) Versiering; sieraad. 2)
hetz. als c i e r i n g e. Beslissing, uitspraak, verordening. 3) taxatie, waardeering, vooral van panden;
raming van kosten, vergoeding; schieringebrief,
schierbrief, een geschreven stuk daarover.
SCh1erinc, schirinc, znw. m. Iemand van de
partij der Schieringen, Schieringer.
Schierkanker, znw. m. Harde kanker.
Sc hiercomstioh, -cumstich, bnw. Aanstaand;
als bijw., in de naaste toekomst, in het vervolg.
Schierlike, bijw. Op eene sierlijke, fraaie wijze.
Sehierloos, bnw . Zorgeloos, onnadenkend.
.

Schietboom, znw. m. Sluitboom, havenboom.
Schietbout, -bolt, znw. Schippersboom.

Schietdarm , znw. m. Buikloop.
Schietelt, znw. vr. Hetz. als c i t e i t.
Schieten, scheten (oostmnl.), zw. ww. — I. Intr.

i) Zich snel of ijlings begeven naar eene plaats,
zich werpen, zich storten; toeschieten, toesnellen,
zich werpen op (met eene bepaling) ; enen aen den
mont s., iemand hartstochtelijk kussen; in enes wort
s., iem. in de rede vallen; met eene zaak als ondw.,
schieten, zich met snelheid bewegen; opkomen; te
voorschijn komen. 2) in eene bepaalde richting gelegen zijn, zich uitstrekken, van landerijen; ook:
grenzen. 3) ontspruiten, uitschieten, van planten;
ook: (op)groeien. 4) met over, overschieten. s) belasting betalen. — II. Trans. i) Een voorwerp in
eene sterke beweging brengen ; werpen, naar beneden
werpen; schuiven; den grindel schieten si voor die
dome; snel aangeven; ener enen schacht (in die
bant) s.; werpen, slingeren. 2) schieten, van zich
geven; groot vier dat serftent nier kelen schoot. 3)
schieten, met eene plant als ondw., wortelen, telgeren
s. 4) schieten, met een schiettuig als ondw.; schietende treffen of raken, iemand; ook: wonden, kwetsen; ook in zedelijken zin; afschieten, het werktuig
zelf. 5) naar binnen schieten, inzwelgen. 6) op eene
bepaalde plaats brengen, eene stof of waar; wijn
ut den, in den kelnare s. 7) schieten, graven, eene
gracht e. a. 8) met eene geldsom als obj., opbrengen
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als belasting ; te stene s., eene wijze van belasting
betalen in Zeeland; omslaan in eene belasting, aanslaan in de kosten. 9) met het obj. „kleur", verliezen ; sine verve S. ; er bij inschieten. io) iets aan
een ander ter beslissing overdragen of overlaten
(oostmnl.). I i) uitschieten, afzonderen, op een afzonderlijken hoop leggen ; ook verschieten, vooral van
wol. 12) bedriegen, misleiden ; mit den laken geschoten of bedrogen werden.
Schietiser, znw. o. IJzeren bout voor een venster.
Schietspel, znw. o. Schuttersfeest,schietwedstrijd.
Sehietspoele, : spoel, znw. vr. Weefspoel.
Schietvat, schae-, znw. o. Het eene of andere
vaatwerk om water in te doen.
Schietvenster, znw. vr. Langwerpig schietgat.
Schifelen, zw. ww. intr. Uitglijden, vallen, neerstorten.
Schiften, zw. ww. tr. Scheiden, erdeelen. —
-Schiftinge, van gemeenschappelijken eigendom.
Schtjfmaerte, znw. vr. De kloosterzuster belast
met het aannemen der boodschappen en het te woord
staan van de bezoekers.
Schijfspel -spil, -spul, znw. o. Een met schijven gespeeld spel ; ook : de schijven.
Schtjmsel, znw. o. Schijnsel. Vgl. s c h i m e.
Schijn, znw. m. en o.; schine, m. (en vr.). i)
Schijn, schijnsel, gloed. 2) zichtbaar teeken, tastbaar
bewijs; schriftelijk bewijsstuk, akte. 3) blijk, blijk
in schine, aen schine (schon), duidelijk,-barheid;
blijkbaar, in werkelijkheid, inderdaad; in schine sin,
werden, duidelijk zijn of worden, duidelijk blijken;
te schine, voorzeker. 4) uiterlijk voorkomen, uiterlijk;
een voorkomen dat niet met de werkelijkheid overeenstemt, schijn. 5) wezen, de wijze waarop iem.
zich voordoet, gedaante; wezen, schepsel; wijflijc
schon, de vrouwelijke natuur; ook: de vrouw. 6)
wijze, manier; in alsulken schine ende manieren;
niet een bnw. verbonden heeft s. de bet, van een
van dat adj. afgeleid woord; si leven in bliden s.,
in vreugde. 7) toestand waarin iem. of iets zich
bevindt; doe was tgelove in cranken s. 8) oogenschouw, aanblik; ook in ogeschijn.
Schijn, bnw. Duidelijk, blijkbaar, praedicatief
verbonden met sin, werden, doen.
Sehjnbaer, bnw. Duidelijk zichtbaar; blijkbaar;
opvallend; schj
nbaer e, schijnbaerlike.
25* scheenbeen.
Schijnbeen. Hetz.
Sehjjndele, schijnderen. Zie s chin d -.
Schjjneet, znw. m. Bewijseed.
Schtjnljjc, bnw. i) Glanzend, schitterend. 2) kennelijk, blijkbaar. — Schlnlihe.
Schijnsel, schinsel, znw. o. i) Schijnsel, lichtglas. 2) gedaante; vorm, uiterlijk voorkomen. 3)
schijn; int s., voor het oog, in schijn.
Schi jnte, znw. vr. Licht, glans.
Scijs. Hetz. als cijs en sis.
Schijt. Zie schite.
Schijtgat, znw. o. i) Bril in een privaat. 2)
aarsgat.

6) achten, rekenen, houden voor ; een die gratnmarie
cleine scict, taalkennis geringschat. — II. Wederti.
i) Gesteld zijn; ook geschict sin; ter dooig. zijn, in
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Schjjthnns, -veger; schijteamere.
Schijtcruut, -cruyt, znw. o. Springkruid, een
purgeermiddel.

Schjtputte, ,hut, znw. m. Beerput, riool.
Schlkeren. Zie s c h i c k e r e n.
Schickelio, bnw. Voegzaam, gepast. – Schickelij cheit.
Schicken , zw. ww. — I. Trans. i) In het leven

roepen, tot stand brengen, scheppen. 2) ten uitvoer
brengen, orde stellen op, regelen, bezorgen, ver
doen; ie s. hebben, te zeggen hebben; te s.-richten,
hebben mei, te maken hebben met, zich inlaten;
beschikken, bepalen. 3) richten, voegen, wenden;
met te; die leden s. tot gehoorsamheit; aan iem. eene
bepaalde plaats aanwijzen. 4) bestemmen, voor een
bepaald doel aanwijzen. 5) zenden, uitzenden, af
die geschicte, de uitgezonden personen.-vardigen;

doodsgevaar. verkeeren. 2) zich gereed maken, zich
opmaken. 3) zich voegen of plaatsen ; schict u hei
lage; zich voegen bij of vereenigen-;neij/cd
met. 4) zich zetten tot, zich toeleggen op ; zich aan
iets onderwerpen ; hem niet totter rekeninge (afleggen
van rekenschap) schicken. 5) zich voornemen, het
plan vormen. — III. Intr. i) Plaats maken, in-,
opschikken. 2) hetz. als wederk. 4) en 5).
Schickenisse, znw. vr. Beschikking, ordening,
van God ; verordening, inzetting, der overheid.
Sohieker, znw. m. Bestuurder, bezorger.
Schickeren, schikeren : zw. ww. intr. Schateren,
schetteren. — Schickeringee.
áehlckinge, znw. vr. i) Hetz. als s c h i c k en i s s e. 2) het aanwijzen of bestemmen van iem.
voor de behandeling of verrichting eener zaak ; de
benoeming van eene commissie daarvoor. 3) zending.
4) uiting ; in wat s. van woorden dat si wtborsi.
Schil, znw. m. i) Verschil, onderscheid. 2) oneenigheid, strijd ; ook : opstand tegen God ; (Adam
ende Eva) vielen in 'scille. 3) strijd, tegenstrijdigheid. 4) gebrek; sonder s., zonder mankeeren.
Schilachtich, bnw. Oneenig, tweedrachtig.
Schilden, zw. ww. tr. Schilderen, afmalen.
Schilden. Hetz. als schillen en schelen..
Schilden. Zie schelden.
Schildenaer, znw. m. Lijfwacht, trawant.
Schilder, znw. m. i) Maker van schilden (?)
wapenschilder ; decoratieschilder; hij die beelden
kleurt en verguldt, hij die doek beschildert voor het
behangen van kamerwanden. 2) schilder, kunstschilder (16de eeuw).
Schilderen, zw. ww. tr. Schilderen, kleuren, wapens e. a.; ook: schilderen, hetz. als m a 1 e n; verven
(16de eeuw).
Schilderie, znw. vr. Schilderwerk.
Schilderscnape, znw. m. Knecht van den ,,schilder".
Schilderswere, znw. o. Schilderwerk.
Schildinge. Zie scheldinge.
Schildin e, znw. vr. Verschil.
Sohildrake
. Zie schiltdrake.
Schille (schil). Zie schelle.
Sehillede, bnw. Bont, gevlekt, van dieren; root-,

wiisehillede.

Schillen. Zie schellen..
Schillen, zw. ww. intr. i) Verschillen, onderscheiden zijn. 2) verschil of oneenigheid hebben,
twisten. — Schillende, verschillend.
Schillen, znw. m. mv. Schellingen.
Schillinge n znw. vr. i) Verschil, onderscheid.

2) verschil, oneenigheid. 3) het bont of gevlekt zijn,
van dieren.
Schillinc, schilpe. Zie s c hel-.
Schilt, schelt, silt, znw. m. i) Schild; doe doutste Bone te sinen schilde guam, de wapenen kon
dragen; hi voerde in sinen s. enen leeu root; zinnebeeldig gebruikt van het kruis, als het wapen der
menschheid tegen den duivel; ook: voorwendsel,
dekmantel. 2) wapenschild, het met het wapen van
den drager. voorziene schild; het werd het onderste
boven gehangen (aan het huis) van iem. die eerloos
werd verklaard; den schilt keren bet. ook: het achterste voren houden om zich onkenbaar te maken;
van deli schilde geboren, van adellijke, aanzienlijke,
ridderlijke afkomst. 3) hij die een schild draagt,
ridder. 4) naam van eene gouden munt van verschillende waarden. 5) naam van een deel van een
geslacht dier.
Schiltborieh 9 -barich (oostmnl.), bnw. Door zijne
geboorte gerechtigd een schild te dragen of te voeren ;
van ridderlijke, adellijke, aanzienlijke af komst.
Schiltbortich, - boortic/, •buertich, -bordich,
bnw. Hetzelfde.
Schiltdrager, znw. m. In het gild der vleesch-
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houwers, hoofdman; hij die bij plechtigheden het
schild van het gild draagt.
Schiltdrake (-`drage?), znw. m. Hetzelfde.
Schiltenape, znw. m. Dienaar van edelen huize
van een ridder, die voor zijn wapenrusting en paard
zorgt; schildknaap.
Schiltenecht, znw. m. Hetzelfde.
Schiltonechtmeester, znw. m. In de Duitsche
orde, hij die het toezicht heeft op de schildknechts,
die de paarden verzorgden.
SChlltleen, znw. o. Leen waaraan het verrich-

Schinden , schunden, schonnen, zw. ww. tr. Ophitsen, opstoken, opzetten tegen een ander.
Schinder, schinner, znw. m . i) Vilder. 2) straat
craem-, hij die een huis aan -rove,plunda;
waar eene kraamvrouw is ; vrouwen-, hij die-valt
eene vrouw uitschudt, vrouwenschender; straten -,
straatroover; kerken -, kerchove-, hij die kerken berooft, de op het kerkhof begraven lijken schendt.
de met de dooden begraven voorwerpen rooft.
Schinderen, schinren, zw. ww. intr . • i) Flikke ren, schitteren, vonken schieten. — Schinderinge .
2) schetteren, schallen, klinken.

,

ten van krijgsdienst verbonden is.

Schiltmaker, schiltpadde,
Sehiltraem , -ramen(t), -raminge, znw. Een

houten staketsel, latwerk of paalwerk, waaraan ver
zijn aangebracht, verschansing.-deignsml
versperring • Schiltramen, ww., verschansen.
Schilttal, znw. o., -tale, vr. Getal van schilden
(in de bet. 4), waarop een belastbaar vermogen wordt
geschat. — Schilttalen, ww., dat getal bepalen, in
eene belasting naar die verhouding aanslaan.
Schiltwaehte, wacht, znw. vr. Het houden van
de wacht door gewapenden vooral des nachts, schild
soms ook: de personen die op wacht staan.-wacht;
Schiltwachter, znw. m. Gewapende nachtwaker.
Schiltwake, -waecke, znw. vr. Hetzelfde als
-

s c h i 1 t w a c h t e.
Schiltwere, -weer, znw. vr. en m. Verschansing, versterkt punt.

Schiltwert, -waert, - weert, -wart, znw. o. De

waarde van een „schild ", d.i. 24 groot.
Schiltwise, -wijs, bij w. In den vorm van een schild.
Schim, scherp, znw. i) Schaduw; schaduwbeeld.
2) beeld, de voorstelling van een afwezige. 3) geest verschijning, schim.
SChlme, znw. m. i) Schijnsel, glans, vgl. s c h ij ms el. 2) schijn, gedaante, uiterlijk.
SChlmnian, schi- (i), znw. m. Schieman, of ook:
schepeling, een van het scheepsvolk (?)
Schimmel znw. m. Schimmel; roest. — Schim-

melachtich,' -heit, schimmelen, schimmelich,

s ehimmelt, bnw.; ook: schimmelkleurig (= s c himin elvaer).
Sehimmelpennine, jbenning, znw. m. Hij die
zijn geld laat schimmelen, gierigaard (?) ; als ge
-slachtnm.
Schimmese, schib - (?), znw. vr. Naam van eene
bepaalde wijze van verpakking van sommige handelswaren, vooral van huiden en vellen, loo stuks.

Sehimminkel . Zie scheminke1.

Schimp, schemj, znw. m. ;) Goedaardige scherts,
(oostmnl.); het is mi aernst ende geen
schim b. 2) onwelwillende scherts, nijdige spot, kwaadwillige aardigheden. 3) beschimping, smaad, hoon;
krenking, beleediging. 4) misleiding, bedrog.
Schimpel , schem5el, bnw. Hoonend, smadelijk;
ook schimpeljc. — Schimpelike.
Schimpen, schempen, zw. ww. intr. Spotten, zich
ten koste van iem. vermaken (soms met den acc.);
afgeven op iem., op hem schimpen.
Sehimper, znw. m. Hij die zich ten koste van
anderen vermaakt.
Schimpieh, schemftich, bnw. Smadelijk, hoonend,
grap, gekheid

beleedigend.

Schimpicheit, znw. vr. Smadelijke bejegening.
Schimpre d e, znw. vr. Ironie (oostmnl.).
Schimpin ge, znw. vr. Beschimping, bespotting.

Sohilripwort, znw. o. Schimpscheut.

Schimsel, zuw. o. Afschaduwing, beeld.

Schin , znw. Roos, hoofdroos.

Schindel e), znw. vr. Houten dakpan, dekspaan.
— Sehindeld
aC, - daken met „schindels" bekleeden of beleggen; schindelen; schindelnagel .

Schinden . Zie schen den.
Schinden, schinnen, zw. ww. tr. i) Villen, de

huid afstroopen. 2) mishandelen, aantasten, aanranden. 3) rooven ; zonder obj. plunderen. 4) die strate
s., onveilig maken door roof of plundering.
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Sehinderen, zw. ww. tr. Peilen, roeien, wijn;
nagaan, onderzoeken:

Sehindernisse, znw. vr. Krak, knal, het eene
of andere schelle geluid ° ook : van hout dat afknapt.
Schindinge, schinninge, znw. vr. Roof, plun-

dering (kerk-, straten-).
Schine. Zie schijn.

Schinen, st. en zw. ww. intr. i) Schijnen, licht
geven ; van hemellichamen ; schitteren, flikkeren,
blinken, van voorwerpen ; stralen, van heiligen ; ook
als znw., schijn. 2) zich vertoonen, zichtbaar zijn,
openbaar worden; zich voordoen, er uit zien, lijken;
als znw., uiterlijk, voorkomen ; zich vertoonen in verband met den waarnemer, zijn; D., die die outste
sone sceen ; in den brief wer^se een steen, dies hi
vele te swaerre scheen. 3) openbaar worden, blijken;
laten s., toonen, aan den dag leggen. 4) blijken uit

de gevolgen : a) onaangename gevolgen voor iem.
hebben, iem. opbreken of heugen ; met veranderd
ondw., iets tot zijn leedwezen of nadeel gewaar
worden, er van lusten ; levie een jaer, het sal hem
(Reinaert) s. ; enen iet doen s., vergelden, doen opbreken. b) de aangename gevolgen ondervinden, iets
tot zijn voordeel of genoegen ondervinden ; die vrient
heeft, het schijnt hein wel. 5) schijnen, zich voordoen in strijd met de werkelijkheid; ook persoonlijk
geconstrueerd; si s. dat si weten die verborgenheit
des Vader. 6) verschijnen, afkomstig zijn; naer des
gheens doof daer die tiende of schijnt.

Schinende, deelw. bnw. i) Schitterend, glanzend,
helder. 2) blijkbaar, duidelijk. 3) schoonschijnend.
Schininge, znw. vr. i) Het schijnen, schijn, van
hemellichamen. 2) schittering, glans. 3) verschijning,
het aan het licht komen van iets.
Schinc . , schinnen . Zie s c h e n c- ,schennen.
Schinren, -inge. Zie schin deren, -inge,
Schip schei, schee, znw. o. i) Schip; verklw.
schee -, schift -, schçb-, schehe-, schepel-, -kiin, .ken;
een vaatwerk in den vorm van een schip. 2) schip
in eene kerk, het ruim behalve de zijbeuken; ook
dat middelste schift.

Schipbane, znw. vr. Roeibank.

Schipbodem, schipboom, schipbort (boort).
Schipbrake, -braecke, znw. vr. Schipbreuk, ook

schitbrec, -brekinge, -broke, -brokinge.
Schipbreken, zw. ww. intr. Schipbreuk lijden.

Schipbrief, scheefts-, znw. m. Scheepbrief, schuld
gevestigd op een schip.

-bekntisofr

Schipbroken, deelw . bnw. Schipbreukig; s. sin,
schipbreuk geleden hebben; als znw., schipbreukeling.
Schipbrokich, bnw. Hetzelfde; ook als znw.;
den zedelijken ondergang nabij.

Sehipbrokieheit, znw. vr. Gevaarlijke plaats in

zee (oostmnl.; ook schiftbrekinge).

Sehipbusse, znw. vr. Scheepskanon.
Schipgelt, znw. o. Vracht, passage.

Schipgereetschap, -getouwe, - gewant.
Sehipgeselle, znw. m. Varensgezel.
Schipgoet, znw. o. Schipgoederen, handelswaren per schip aangevoerd.
Schiphavene, scheelt znw. vr. Haven.
Sehipheer, -her, znw. o. Vloot, zeemacht.
Schiphere , -keer, znw. m. i) Scheepskapitein,
-,

schipper. 2) eigenaar van een schip, reeder.
Schiphout, znw. o. Timmerhout voor schepen;

out s., hout

van een gesloopt schip.
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Sehiphure, -huer(e), znw. vr. i) Geld betaald
voor het huren van een schip. z) vracht betaald
voor het vervoer per schip.
Sehipkint, scheej5s-, znw. o.; mv., scheepsvolk,
de matrozen.
Sehipkiste, znw. vr. Kist waarin het scheepsvolk zijn goed bergt.
Schipcneeht, znw. m. Matroos, een uit het lagere
scheepsvolk; ook scheejtscnafte.
Sehipcnsten, scheefs -, -kesten, znw. m. en vr.
Rente die men trekt krachtens een zakelijk verband,
rustende op een schip; ook schijcustinge.
Schiplade . Hetz. als s c h i p k i s t e.
Sehiplede, - leet, znw. vr. Vaart.
Schipliede, schee l-, -luyde, znw. m. mv. De bemanning van een schip, matrozen; ook: schippers,
binnenschippers; zeevarenden, schepelingen, zij die
overzeeschen handel drijven.
Sr,hipline, znw. vr. Scheepslijn.
Schiploon . Hetz. als 9chip e 1 t.

Schive, schijf, znw. vr. i) Een platrond, ook
bolrond, voorwerp; schijf, ook beweegbaar en draaibaar ; verklw. schivekijn, schivelkijn ; een schijf,
waarmee gespeeld wordt; een plat schijfje of plaatje
van ijzer om een steekwapen onschadelijk te maken.
2) schijf of rol waarop iets kan worden voortbewogen. 3) rol, de rol of schijf (beweegbaar veter)
waardoor in een klooster boodschappen worden aangenomen ; rol van bepaalde handelswaren. 4) bord,
schotel ; ook : blad van eene ronde tafel ; ook : (ronde)
tafel; de tafel van een rechts- of bestuurscollege;
dat recht van der schive, het door bisschop David
van Bourgondië ingestelde hof van appèl. 3) rond
deksel. 6) schijf van de knie, het rondachtige platte
been van het kniegewricht. 7) plaat; scheenplaat ;
scherm (2). 8) bal, bol (?). 9) doedelzak, zakpijp.
Schlven, zw• ww. intr. Rollen, wentelen (nederr.).
Bel Zie s l-.
Schobbe . Zie s c h a b b e.
Schobben, schubben, zw. ww. tr. i) Schuren,
jeuken, krouwen. 2) schrobben, met nat vegen. —
Schobberse, scheldwoord voor eene gemeene vrouw.
Schode , znw. vr. Peul, huls (nederr.).
Schodelaer, -are, -ere, znw. m. Schotel.
Schodcorf. Zie schuddecorf.
Schoe, schoe(c)h, schoewe ; ook in jonger mnl.
schoen (schoen), znw. m. i) Schoen; iserine schoen,
schaats; hoef van een viervoetig dier. 2) scheede,
foedraal; steken in, trecken (tien) uut den (uien) schoe.
Schoeambaeht, schoen -, -ambocht, znw. o, Het
beroep van schoenmaker; schoenmakersgild.
Sehoebe, schuebe, znw. vr. Schub (nederr.) —
Schoebich, schoeben, van schubben ontdoen.

Schipmaken, zw. ww. — Sc i naaker.
Sehipman, scheef., znw. m. i) Zèemau, matroos;

schipper, stuurman ; veerman. 2) scheepskapitein.
Sehipmate, znw. m. Deelgenoot aan de uitrus
een schip, vennoot.
-tingva
* Schipmese. Zie schimmese.
Schippec, -pie, znw. o. Scheepspek.
Schipper, -scl4rer, znw. m. Schipper; gezagvoerder; iem. uit het scheepsvolk of de bemanning,
hij die zich met scheepvaart bezighoudt en er
van leeft.
Schippert, •ftaert, znw. o. jaagpaard.
Schippont, znw. o. Gewicht van 300 Amsterdamsche ponden, gebruikt om de zwaarte van scheepsvrachten uit te drukken.
Sehipra, -rade, -rede, znw. vr. Ra.
Schiprecht, sch4ers-, znw. o. z) Waterrecht, het
op schepen, ook: op een schip, geldende recht. 2)
vrachtgeld, passagegeld, vracht.
Sehiprede, schee- znw. vr. en m. Reede.
Schapree p , -ree, znw. ma. Kabel.
Schipreetechap znw . o. Scheepsbenodigdheden; ook: één bepaald gereedschap op een schip.
:

Schiprovinge, schiprustinge, znw. vr.
Sehipsobrine . Hetz. als s c h 1 p k i s t e.
Schipseel,' . seil, znw. o. Kabel.

Schipse el, -zeil, znw. o. Zeil.
Schipstr t, znw. m. Zeegevecht.

8ohiptakel, znw. m. Scheepstakel.
Sohiptimmerman, zaw. m.
Sehrptolïe, -tol, znw. m. Tolgeld te . betalen

door een schip.

Schiptouwe , znw. o. Want.
Sehipvaerdioh, -delis, bnw. Bevaarj^aar.

SehipYaert, znw. vr. i) Scheepvaart; vaart,
overvaart. 2) scheepsreis, zeereis. 3) vaart, bevaarbaar water. 4) een door een schip te betalen recht.
Sehipvarer, scheef -, -vaerre, ' znw. m. Scheep.
vaarder.
Sehipvaringe, znw. vr. Zeereis.
Schipvoere, : vuere, -vure, znw. vr. (oostmnl.).
Vervoer per schi p ; het daarvoor betaalde geld.
Sehi vols, schip vracht (vaargeld; lading).
als s c h i p v r a c h t.
Schlprracht.
Schip Want, scheej4s-, -wandi, znw. o. Want,

touwwerk.

Schismatic, bnw.; die schismatike medejaeus,
de tegenpaus in het Schisma (scheuring in de Kerk).

SChit. Zie s c h i t t e.

Schite, schat, znw. vr. i) Afgang; vooral: dunne
ontlasting; drek, stront; coeschite. 2) als scheld
slet.
-word,
SChiten, st. ww. intr. Afgang hebben; ook:

diarrhee hebben; als znw., buikloop, diarrhee; s. in,
niet om iets geven.
Schitte, schil, znw. vr. Afgang, stoelgang, drek;
eoesehiite ; boter -, vlinder.
SChitten, zw. ww. Hetz. als s c hit e n.

Sehoeden, zw. ww. tr. Schoeien.
Schoeder . Hetz. als s c ho u d e r. — Schoeder -

blat, schoer - .

Schoeduvel, scho-, znw. m. Mombakkes, nagemaakt duivelsgezicht (nederr.).
Schoefel, znw. m. Schoffel, schop.
Schoehose, schoen -, -hose, znw. vr. Slobkous (?).
Sehoehnns, -huys, znw. o. Schoenmakersgildehuis, verkoophuis der schoenmakers.
Sehoeyen, schoyen, zw. ww. tr. i) Iemands beenen bekleeden, hem van schoenen voorzien, schoeien ;
cousen s., zich kousen en schoenen aandoen; ook
als wederk.; deelw. geschoeyt, met schoenen aan. 2)
met hout bekleeden, een waterkant. — Schoeysel.

Schoeke, •scheuke, znw. vr. Lichtekooi.

Sehoelappe, -tea, znw. vr. Lap of stuk leer op

of van een schoen. — Sehoelap p en, -er.

Schoemahen, -maker, meker ; -makerie;

-makersambacht; oude -schoemaker, schoenlapper.

Schoen, zw. ww. tr. Schoeien; van schoenen
voorzien; ook wederk.; geschoet, met schoenen aan.
SChoepe, schojbe, schoei, znw. vr. Tabbaard.
Schoepe, schofte, schoejb, scliueft, znw. vr. Schepper, schep, schop; ook: wan.
Schoerieme, schoen -, -riem; ook schoesnoer,
schoenriem.
Schoesole , schoespiker.
Schoesutter, schoen -, -sitter, znw. m. Schoen.

maker.
Sehof, znw. o. Iets dat men voor iets schuift,
grendel, valluik.
Schof,? znw. o. Schoft, het vierde van een werkdag.
Sehofel . Zie mistschofel.
Schofeerljjc , schoff-, schoof-, -ierljc, bnw. i)
Smadelijk, krenkend, eerroovend, 2) schandelijk. —

Sohoffeerlike, bij w•

Schoffel, schut `el, znw. Schop, spade.

Schoff8 e, znw. vr. Heiblok.

Sohoffelture, scouf-, znw. vr. i) Nederlaag; het
verslagen worden, slachting. 2) verwoed gevecht,
heftige strijd.
Schofferen, score, f- , scouf- , - ieren, zw. ww. tr.

i) Uiteenjagen, verstrooien, op de vlucht drijven, in
de pan hakken; overwinnen, verslaan; geschoffiert,
schonfiert, verslagen. 2) fnuiken, van kracht beroo-
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ven, met onmacht slaan ; bi den Bruce es ghesconfiert die duvel; deelw. geschoffiert, machteloos, uitgeput. 3) te schande maken, aan de kaak stellen,
van eer berooven ; onteeren, eene vrouw (z6de eeuw) ;
bezoedelen, een naam ; vernederen, te niet doen,
trots, macht. 4) vernielen, bederven, schenden, onbruikbaar maken. 5) terneerslaan, van zijn stuk brengen. — II. Wederk. i) Terneergeslagen zijn ; ge schoffeert, neerslachtig, bedrukt. 2) van zijn stuk
gebracht of verlegen worden, ontstellen, schrikken;
geschoffeert, verlegen, onthutst, ontsteld, van zijn
stuk. 3) zich schamen, verlegen zijn met iets; geschoffeert, beschaamd (gemaakt). — III. Intr. i)
Uiteengedreven, verslagen worden ; zich verspreiden
of verstrooien. 2) ontstellen, verbaasd of verbouwereerd zijn.
Schof érich, scoff-, - ierich, bnw. Smadelijk, beleedigend, eerroovend.
Schofférioheit sconf-, znw. vr. i) Het brengen
van schande over iemand, smadelijke of krenkende.
behandeling met woorden en daden; gewelddaad,
schanddaad. 2) schande, toestand van gekrenkte
eer.
Sehofféringe, znw. vr. Hetzelfde.
Schof hecke, -Izechen, -hec, znw. o. Valhek, valdeur; ook sclwc -, schot -, schoroorte, schocbalke.
Schoft. Zie s c hof.
SChoe schocke, znw. o. Hoop, stapel; een zestigtal.
Schocke
, znw. Turf uit gedroogde koemest.
Schocke, znw. vr. Schommel, schop (z6de e.).
Sehockebroeder, znw. m. Cellebroeder; schoc-

eene lagere, „neder schole", doch soms ook eene
hoogere („overste schoolmeester").
Scholen, zw. WW. (vla.). — I. Trans. Het vleesch
van iets (een deel van het lichaam) verwijderen. —
II. Intr. Losraken, loslaten ; splijten ; ook schollen.
Scholen, zw. ww. tr. Aan de mazen van een
net eene zekere breedte geven.
Scholenaer, znw. m. Leerling, student; koorknaap.
Scholengaen, st. onr. ww. intr. Schoolgaan.
Scholesac, school-, znw. m. School-, boeken
ransel.
-tasch;
Scholesiec, school-, bnw. Een ongesteldheid voorwendende om aan de school te ontsnappen.
Scholevrouwe, znw. vr. Schoolmeesteres.
Scholfaren, znw. m. Scholver(d), schollevaar;
ook : waterraaf.
Scholier, znw. in. fletz. als s c h o 1 a e r; vr.
scholieresse.
Scholle, schulle, schol, znw. vr. Schol. — Schol -

kesuster.
Schoekelen, -zw• ww. tr. Heen en weer schudden.
Schoekelioen, znw. m. Zomergerst.
Schocken, zw. ww. tr. (z6de e.). Op of aan

hoopen zetten.

Schoeken, zw. ww. tr. en intr. (16e e.). Schok-

ken; botsen.

Schoeken, zw. ww. intr. en tr. Schrokken, gulzig
eten; inzwelgen.
Schol, bnw. Ondiep.
Schol. Zie scholle.
Seholaer, -eer, -er, schoolre, -are, -eere, znw.
m. Leerling, student; vooral: hij die tot geestelijke
wordt opgeleid, koorknaap.
Seholaken, znw. o. Tafellaken.
Scholaster, znw. m. Opzichter over de klooster scholen van het kapittel, tevens zegelbewaarder en belast met de zorg voor de archieven. — SCholasterie.
Seholde. Zie schoude en schout.
Seholder, znw. m. Beul.

Schole, school, znw. vr., o. en m. i) School;

latijnsche school; hoogeschool; schoolgebouw; ter
scholen geren, doen, setten, liggen; ter s. leiden, naar
school brengen; van der s. trecken, van school
nemen; s. houden, onderwijs geven; ter s. gaen, een
lesje krijgen; ter s. gesent werden, onder handen
genomen worden. 2) onderricht, onderwijs, leering,
leer. 3) verzamelde menigte, troep, bende; schaar
(ook van engelen); tére scholen, bij elkaar; gezelschap; ook in dobbel-, quaeesehole; van dieren,
troep, zwerm; het geslacht of de soort derzelfde
dieren; soms ook van zaken en dingen; corven dedi
vollen (met bloemen) een grote scole. 5) bijeenkomst,
vergadering, geheime vergadering, samenscholing;
huis waar eene godsdienstige bijeenkomst gehouden
wordt; synagoge; rechtbank (limb.).
Schole, znw. Maas in een net; de afstand tusschen elk paar knoopen.
Scholegelt, znw. o., scholehuus, znw. o.
Seholeg eselle, school-, znw. m. Schoolkameraad.
Scholekint, school-, znw. o. Schoolgaand kind;
mv. schoolkinderen; leerling; des duvels s.; koorknaap, leerling die opgeleid wordt tot geestelijke;
stedeschoolkint, een scholier waarvoor de stad het
schoolgeld betaalt.
Scholemeester, school-, -meister, znw: o. Hij
die. aan het hoofd staat van eene school, vooral:

lecrame , - schip.
Scholle, znw. vr. Klomp
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of kluit aarde, schol

van ijs.

-scholle. In r e i s c h o 11 e, schommel.

Schollen. Zie scholen.

Beholootse. Zie scha l o o t s e.
Seholp. Zie s c h e l p. - Scholpcale.
Seholpen, zw. ww. intr. Klotsen, zwalpen.
Scholschat. Zie schools chat.
Scholte. Zie schoutete.
Scholtjaer. Zie s c h o u t j a e r.
Sehomaker. Zie s c h o e m a k e r.

Schommelen, zw. ww. intr. (16de e.). K ikenwerk verrichten, den boel schoonmaken of opknaapen.
Sehomp, znw. m. Hetz. als s c h a m p en s chimp..
Schompen, zw. ww. — I. Intr. Schimpen. —
II. Trans. Beschimpen. — Schomper, schomperinne.

Schone, schoon, bnw. i) Schitterend, stralend,
helder, klaar; die s. sonne. 2) licht, klaar, van dag
en daglicht. 3) zuiver, schoon, van water. 4) zuiver,
zindelijk, schoon; s. maken, dwaen; s. maken van,
zuiveren. 5) schoon, mooi, aantrekkelijk; aangenaam
voor geest of gemoed; scoor van live, welgedaan;
ook van dieren en dingen; van brood, wit; schoon broot; van het weder; s. tale, vleierij; ene s.
(schoonschijnende) logen; ene s. stede, eene hooge,
voorname plaats. 6) in den superl., dat schoonste,
wat voor iem. het best of voordeeligst is, ook van
geldelijk voordeel; int s. sy* n, bliven (van den stride),
in het voordeel zijn, aan de winnende hand zijn;
tot enes s-n, op de voor iem. voordeeligste wijze;
metten s-n, op zijn mooist, zijn meest, zijn best. 7)
van aangehuwde betrekkingen, schone dochter, sone,
moeder; schoonhere en scone vrouwe ook: groot vader en grootmoeder.
Schone, schoon, , bijw. i) Op eene schitterende,
stralende wijze; helder, klaar. 2) op eene schoone
wijze, met staatsie, pracht, praal. 3) schoon, mooi,
liefelijk. 4) op eene goede, uitstekende wijze, zooals
eene zaak of persoon het vereischt; het schone
hebben; wiet schoonst hadde; iet verdragen so een
schoonste mach; schone bieden, een schoon aanbod,
ook: bod, doen. 5) geheel en al, te eenen male, al;
al, reeds; al, concessief; wat orber (ist) dattu schoon in
die reinieheit bleynckeste, ist dattu geen goet exem'iel en geves?
Schone, znw. vr. Glans, heerlijkheid, schoonheid.
Schonen, zw. ww. — I. Trans. i) Mooi maken,
verfraaien. 2) verbeteren, in een beteren toestand
maken. — II. Intr. i) Schooner worden. 2) verbeteren, in een beteren toestand brengen.
w. ww. tr. Verschoonend behandelen,
sparen, ontzien; vrijstellen, pass. vrij zijn (met van);
omme gescoont te sine van den werke antiert hi
(de luie knecht) dicwilen die kerke; vergeven, door
de vingers zien.
Schonen, znw. o. Zuid-Zweden; Schonensch,
Schoonsch.
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Sehonevrouwe, znw. vr. Grootmoeder.
Sehon'el, znw. m. Schommel, schop.
Schonicheit, znw. vr. i) Schoonheid van lichaam.

2) goede daad, gunstbewijs. 3) een geschenk, vooral:
in grond ter vergoeding van iets anders dat aan
iem. ontnomen wordt of van het recht waarop hij
afstand doet (16de eeuw).
Sconse, znw. vr. Dievenlantaarntje.
Schoof, schove, znw. m. i) Bundel, bos, van
stroo; schoof, garf, van aren; het te veld staande
gewas; een bundel pijlen ; houten pijlkoker; duig.
Schoofrecht, znw. o. Het recht op een zeker
deel van den oogst, een zeker aantal schooven als
grondcijns of tiende.
Schoofschure, znw. vr. Korenschuur.
Schooyen, sclaoyen, zw. ww. intr. (i6de e.). Gaan,
zich haasten, voortmaken ; zich wegpakken; rondgaan, rondzwerven.
School en de samenstellingen. Zie s c ho 1e.
Schoolre. Zie s c h o l a e r.
Schoolsch, bnw. Op de school betrekkelijk, bij
het onderwijs gebruikelijk.
Schoolschat, schol-, znw. m. De som krachtens
straf beding te betalen, de verschuldigde som; ook:
onderpand van eene trouwbelofte, en: eene als pand
of voor borgstelling verschuldigde som; handgeld.
Schoonbroeder, znw. m., - dochter, vr. (16de
eeuw).
Sehoonbroot, znw. o. Fijn brood, wittebrood.
Schoonde, schoonte, schoont, znw. vr. Hetz. als

schoonheit.

Sehoonheit se/one-, sconeit, sconede, znw. vr.
eid, bevalligheid, aantrekkelijkheid;
en o. i) Schoonh
schoone, ongevaarlijke toestand, van wonden. 2) iets
moois of schoons; sieraad, kostbaarheid, ook als geschenk en als prijs ; ook hetz. als s c h o n i c h e i t, 3 ).
3) als verzamelwoord, kostbaarheden, sieraden; toileten andere benoodigdheden. 4) emolument, douceur.
Hetz. als s c h o o n n i s s e. 5) euphem. voor: de
schaamdeelen.
Schoonhere, znw. m. Grootvader.
Sehoonkine, schone-, -kin, -kins, -hens, bijw.
i) Op eene schoone wijze. 2) op zijn gemak, kalmpjes; vooral met al: langzaam of zachtjes aan.
Schoonlaken, school-, scho-, znw. o. Tafellaken.
Schoonlike, bijw. Op eene schitterende wijze;
schoon, liefelijk.
Schoonmaken, : maecken, zw. ww. tr. Schoon maken, reinigen, zuiveren; opsieren, optooien.
Schoonmoeder. schone-, znw. vr. Schoonmoeder.
Schoonnisse, znw. vr. (vooral zeeuwsch). Voordeel,
emolument.
Sehoonroot, znw. o. Helder rood, vuurrood.
Schoonsong znw. m., -vader, m., -suster, vr.
Schoonsprake, znw. vr. Schoone taal, welsprekende woorden; ook wel: vleierij. — Schoonspreken, mooipraten, fleemen.
Schoonvrouwe. Zie s c h o n e v r o u w e.
Schoor. Zie s c h o r e („scheur" en „stut").
Schoor, schoir, znw. o. i) Kustlijn, -zoom, -oever;
veeschoor, schor, een boven het water uitstekend
gedeelte lands, waar het vee bij opkomenden vloed
geborgen wordt. 2) hetz. als s c h o o r d ij c.
Schoorde. Zie s c h r o d e.
Behoorde, deelw. bnw.; s. ij55en, gespleten lippen; zie schoren.
Schoordjje, schaerdijc, znw. m. Een dijk die
weinig of geen voorland heeft, die vlak bij den
oever ligt van zee of rivier.
Schoornisse, znw. vr. i) Verbreking, stoornis.
2) vernietiging, verdelging. 3) het zaaien van tweedracht, het scheurmaken.
Schoorpost znw. m. Post, stijl.
Schoorre. Gie schorer.

Schoorsteen, schoren-, schorn-, schar-, schair-,
scharen-, (oostmnl.), - stein, znw. m. Het steenen ge.
welf waarop de bovenbouw van een schoorsteen
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rust ; schouw, schoorsteen ; vuurhaard, haardstede. —

Schoorsteengat, -cleet.
Schoot, znw• m. en vr. i) Pand of slip van een

kleed ; schoot van een kleedingstuk ; een deel der
wapenrusting dat den schoot bedekt. 2) het deel van
het lichaam van het middel tot aan de knieën bij
een zittend mensch ; enen dat hovet in den s. leggen,
zich aan iem. onderwerpen ; enen in den s. tomen,
iem. in den schoot geworpen worden, van een fortuintje ; enen in den s. rillen, een vijandelijk ruiter,
ook : een vijand, aanvallen. 3) schoot, als inwendig
deel van het lichaam, moederschoot ; die s. der
naturen, de vrouwelijke geslachtsdeelen; het binnenste of diepste van iets. 4) zeeboezem.
Schoot, znw. m. en o. i) Schot, van een pijl
en (later) vuurwapen. 2) schot, schut ; het schutten
of opsluiten van vee, dat aan iemands land schade
toebrengt. 3) afzonderlijke of uitgezochte soort van
iets, vooral van wol. 4) schot, lot, spruit.
Schoothondekijn, schootcleet, znw. o. (voorschoot) ; schootvel.
Sehootlaken, znw. o. Servet.
Schootlnael. Zie schotmae1.
Schop, znw. m. en o. i) Scherts, gekheid ; het
en es maer scheren ende s., het beteekent niets;
sonder s., zonder gekheid, in ernst; ook : naar waarheid. 2) scherts ten koste van iemand, spot ; (sijn) s.
houden, spotten ; (sin) s. houden met, iem. voor
den gek houden, een loopje met hem nemen; ook
S. maken. 3) bespotting, smaad, hoon.
Schop (,spade" en „winkeltje"). Zie s c h o p p e.
Schop, znw. m. Deksel.
Schoppe, schuwe, znw. vr. i) Schop, spade.
2) schep.
Sehoppe, schot, znw. m. Tentje, kraampje, winkeltje, schuurtje ; verklw. schojbkijn.
Schoppe, znw. vr. Bak of mouw waarop boter
ter markt wordt gebracht.
Beboppel, schuj el, znw. m. Een der bladen van
het scheprad van een watermolen.
Schoppen, schufifien, zw. ww. tr. i) Voortduwen, wegstooten; naam van eene straf, waarbij iem.
eerst in een „schopstoel" naar boven geheschen, en
dan plotseling naar beneden gelaten werd, zoodat
men in de modder terecht kwam.
Schoppen, schu )ben, zw. ww. tr. i) Met schop
of spade bewerken, graven. 2) met de schep bewerken, scheppen; hopke in enen sac s. of storten.
Schoppen, zw. ww. intr. Schertsen, gekheid maken.
Schopstoel, znw. m. Schopstoel, wipgalg. Zie
bij schoppen.
Schor, znw. o. Aangeslibd of buitendijks gelegen
land (in Zeeland).
Schorde. Zie s c h r o d e.
Schore, schuere, scheure, schoor, znw. vr. en m.
i) Scheur. 2) gat of opening in iets, hap of stuk uit
een wapen, gaping, breuk. 3) (gapende) wond. 4)
reet, kloof, spleet.
Schore, schoor, znw. Schoor, stut, schraag.
Schore. Hetz. als s c h o r; misschien ook: (steile)
kust, oever.

Schoren, schueren, scheuren, zw. ww. — I.

Trans. i) Scheuren, verscheuren; hi scoorde sin
cleder, hi trot sin haer ; banden, strikken, stuk
trekken; boeien, verbreken; wonden, doen opengaan.
2) havenen, vernielen, stuk maken, een gat in iets
maken; schilde, halsberge s. 3) kwetsen, toetakelen,
verwonden, verminken; scheuren, inscheuren, schoorde
linen ; geschoort, eene breuk hebbende. 4) verscheuren, vaneenrijten, een levend wezen, eene zaak; in
stukken scheuren, een gebied; verwoesten, een land.
5) splijten, klooven, vaneenscheuren ; bocsbloet schoort
den adamant; klein maken, kloppen, nl. steenen. 6)
scheiden; uiteenjagen; ene bataelge 5.; ontbinden,
een huwelijk; met van, iets van iem. wegnemen;
God heeft ghescuert van di din rike. 7) verdeelen.
8) schenden, verstoren; een gebot s., schenden. 9)
openen, openstellen; den hemel s. io) eves tale s.,

SCHOTGAERDER.

SCHOREN.
iemand in de rede vallen. i i) te niet doen, een
einde aan iets maken; doer nidicheit es ghescoort,
daer comt rechte menschelijcheii; die helle s., aan
de macht der hel een einde maken ; der armer Boet
s., het voor hen te loor doen gaan ; ene redene s.,
iemands woorden ontzenuwen, weerleggen. — II.
Wederk. Zich wonden, zich verminken. — III. Intr.
i) Scheuren, stuk gaan. 2) breken, stuk gaan ; een
gat, opening, scheur, gebrek krijgen. 3) scheuren,
vaneenscheuren ; die hersene schuerde oniwee, werd
gekloofd; Item scoorde de tempel (het trommelvlies);
van ' het hart, breken. 4) splijten, vaneensplijten,
spleten of reten krijgen. 5) ontbonden of verbroken
worden, door den dood. 6) te niet gaan, een einde
nemen. 7) kraken ; krijschen.
Sphoren, zw• ww. tr. i) Schoren, schragen, stut
2) geschoori sijn, staen, berusten op.
-ten.
Schorf, schurf, scltuei f, schoorf, schoref(t), inw.
vr. ; schor ft, schoorft, znw. vr. Schurft.
Schort, bnw. Schurftig; ook schorfdiclt. — Schorf -

dicheit, Schorftheit.
Sehorft, schurvet, scuerft, bnw. Schurftig. —
Schorfte, schorftheit.
Scorgie, znw. vr. Geeselriem, zweep.
Schoringe, schueringe, znw. vr. i) Het scheuren,

breken, splijten, tr. en intr.; verscheuring. z) scheur,
breuk, spleet; breuk, als lichaamsgebrek. 3) geraas,
gedruisch. 4) tenietdoening, uitdelging.
Sehorn, schornsteen. Zie s c h a r n, s c h a r n.
s t e e n.
Schorpe. Zie s c her p e.
Schorpe, znw. in. Schorpioen; een pijnlijk wondende geesel.
Sehorpelioen, znw. m. Hetz. als schorpioen.
Schorpen, schurjen, zw. ww. tr. Opensnijden,
het menschelijk of dierlijk lichaam; ontweiden; misschien ook : koppen zetten op (een lichaamsdeel).
Schorpioen, znw. m. Hetz. als s c ho r p e.
Schorre, znw. vr. Hetz. als s c h o r, o.
Schorre, znw. Afgehakt of afgebroken stuk,
vooral : steen; puin.
Sehorse, schurse, schurise, schuerise, znw. vr.
Schors, bast; ook: schors om te looien en voor verfstof ; schil, dop, bast ; s. van canele, kaneel ; schub,
schelp, schaal, van dieren ; schilfer ; korst (?).
Sehorsel, schortsule, znw. Kaneel.
Schorsen, schortsen, schursen, zw. ww. tr. i)
Opnemen, zijne kleederen; ook wederk.; in zijn
voorschoot of schort steken ; geschorst hebben, in zijn
zak hebben, bij zich hebben (16de eeuw). 2) optrekken, samentrekken, den neus; samenpersen, de
lippen. 3) schorsen, opschorten, staken ; opzeggen,
eene dienstbetrekking; enen iet s., iem. in iets belemmeren ; enen sine Provanche s., onderscheppen.

— Schorsinge.

Schorsen, schortsen, zw. ww. tr. i) Van schors
of bast ontdoen. 2) met schors verven of looien.
Schorswoensdaeh, schorsel-. Zie s c h o r t e 1 -.
Schorte n znw. vr. Schort, voorschoot; ook
sehortecleet, schorteldoec.
Schortelwoensdach, schortelen-, schossel-,
schot-s(e)., znw. m. Woensdag voor Paschen, de
Woensdag in de stille week, genoemd naar het stilhouden of niet-luiden der klokken; schorteclockewoensdaclt.
Schorten, schurten, zw. ww. — I. Trans. i) Opnemen of opbinden, de kleederen; als wederk. 2)
optrekken, den neus. 3) de werking van iets belemmeren of tegengaan; wat laken dat si s., niet laten
afwerken. 4) iem. tegenhouden; met van, terughouden. — II. Intr. Ontbreken, schorten; met een
pers. als ondw., niet verschijnen of opkomen; met
eene zaak als ondw., niet voldaan worden, van eene
schuld (met veranderd ondw., te kort komen aan).
Sehortgordel, znw. m. Gordel, band of riem om
het voorschoot op te nemen of op te houden; ook
schortsel.
Schort-v ei n znw. o. Hetz. .als s c h o o t v e 1.
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Schorve. Zie s c h e r v e.
Sehorve schurve, schuerve, znw. vr. Schurft.
Schorveàe. Zie s c h o r f t.
Schossen, zw. ww. intr. Slempen, brassen, zwel-

gen.

Schot, znw. o. i) Schot, lot, spruit, rank. 2)
werptuig, schiettuig, vooral: pijlen; schietwerktuig;
bliksemschicht; het verschieten eener ster. 3) schot
als afsluitingsmiddel, houten schot, grendel; een s.
schieten, eene versperring of sluiting aanbrengen.
4) afgeperkte ruimte, afgeschoten terrein. 5) het
schutten of opsluiten van vee dat anderer eigendom
beschadigt. 6) belasting als landrente verschuldigd
aan den heer; het door iem. te betalen aandeel in
lasten en beden, omslag; s. ende schout, schot en
andere geldelijke verplichtingen ; s. ende lot gelden,
belasting betalen, aan zijne verplichtingen als burger
voldoen ; te schote ende lote staen, belastingschuldig
zijn.
Schot, znw. Naam van een pruisische munt, 1 1s4
mark.
Schotachtieh, bnw.; s. gebedekijn, schietgebedje.
Schotbaer, bnw. Belastingschuldig.
Schotbede, znw. vr. Omslag.
Sohotboee , - buec, znw. o. en m. Belastingkohier;
ook schotbrief.
Schotboge, znw. m. Boog.
Schotdore, znw. vr. Valdeur in eene poort, valdeurtje in eene sluis.
Schote n znw. m. en vr. i) Schot, scheut, spruit;
hakhout dat weer uitgeschoten is. z) schot van een
schietwerktuig; binnen schote, schools; pijlschot, boogschot, als aanduiding van een bepaalden afstand. 3)
stroom, snelle loop, vloed. 4) scheut, als ziekelijk verschijnsel. 5) zooveel (brood) als te gelijk in den oven
„geschoten" wordt. 6) weversterm, het inbrengen
vafl de overdwarsche draden met den schietspoel in
het weefsel; de inslag. 7) beet van een dier, hontssc/iote. 8) hetz. als s c h o 0 t, 2); naam van een deel
van een kleedingstuk en van de wapenrusting.
Sehotebane, znw. vr. Schietbaan.
Schotel, schottel, schuetel, schuttel, znw. m. en o.
i) Schotel, schaal; bak; schotel met spijs; vleeschschotel. 2) drinkschaal, schaal van eene weegschaal.
3) hersenpan.
Schotel, znw. m. Grendel.
Schotelaer, sehottel-, schuetel-, znw. m. Schotelmaker; ook schoteldraeyer, -maker.
Schoteldoec, znw. m. Vaatdoek.
Schoteldrager, znw. m. Tafeldienaar.
Schotelgenoot, znw. m. Een der twee personen,
meestal een heer en dame, die aan tafel uit denzelfden schotel of van dezelfde portie eten, die te
zamen worden bediend.
Schoteline, znw. m. Spruit, uitspruitsel.
Schotelcleet, znw. o. Hetz. als s c h o o t c lee t.
Schotelcorf, znw. m. Mand waarin men schotels of vaatwerk draagt; ook schotelvat.
Schotelmenger, znw. m. Koopman in vaatwerk
of houten bakken; ook schotelvercofter.
Schotelpenninc, znw. m. Schotelgeld, eene geldelijke bijdrage aan bepaalde gilden.
Sehotelspoele, znw. Hetz. als schot e 1w a ter.
Schotelschot, znw. o. Eene heffing in geld voor
het °,schutten" van vee, dat anderer eigendom beschadigt, schutgeld.
Schotelvisch, znw. m. Kookvisch.
Sehotelwasseher, znw. m. Knecht die het ge.
bruikte vaatwerk wascht.
Schotelwater,, znw. o. Vaatwater.
Schoten, schaften (oostmnl.), zw. ww. tr. Hetz.
als schutten (vee).
Schotenisse, znw. vr. Stekelvischjes, stekelingen.
Schoter, schater, schaiter (oostmnl.), znw. m.
Hij die van gemeentewege het vee 5 schut", dat
losloopt op anderer grondgebied.
Schotgaerder, znw. m. De ambtenaar die het
„schot" 17) bepaalt en int (16de eeuw).
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SCHOTGAVEL.

Schotjavel, znw. m. (oostmnl.). Hooivork.

Schotich scheutich, bnw. i) Voortvarend, wak -

ker, niet tegen moeite opziende. 2) kwetsend, grievend.
Schotinge 2 znw. vr. Hetz. als s c h u t t i n g e.
Sehotmael, schoot znw. o. Een pijlschot afstand.
Sohotpont , znw. o. De eenheid waarin ieders
aandeel in het „schot" (7) wordt bepaald.
Schotporte, joorie, znw. vr. Valdeur in eene
poort, van balken met scherpe punten van onderen,
die men door middel van kettingen kon laten vallen.
Schotrekenaer . Hetz. als s c h o t g a e r d e r.
Sehotseh, schots, bnw. Verkeerd, raar; als bijw.,
op eene verkeerde of rare manier; schoisch coene,
kuen, vermetel, driest, roekeloos.
-,

Schotschoudich, bnw. Schotplichtig.

Schotsetter, znw . m. Hetz. als schotgaerder.

Sehotsnider, znw. m. Pijlsnijder.
Schotspoele, znw. vr. Schietspoel.

Sehotteliën, zw. ww. tr. Met houtwerk beschieten.
Schotten, zw. ww. intr. „Schot" (7) innen.
Schotter, - erle. Zie schutter, -e r i e.

Sehotvanger . Hetz. als s c h o t g a e r d e r.
Schotvri bnw. Vri* van het betalen van „schot" (7).
Sohou. Zie schoude en s c h u, znw. en bnw.
Sehoubaer, bnw. i) In het oog vallend, aan zienlijk. 2) aan schouw of „inspectie" onderworpen.
Schouboete, -boet, znw. vr. Boete voor bekeuringen bij het schouwen.
Sehoubrief, znw. m. Een geschreven stuk of verordening, waarbij eene schouw (in een bepaald waterschap) geregeld wordt.
Schoud, znw. m. i) Stoot, duw. 2) grendel (nederr.).
Schoudach, znw. m. Dag voor eene schouw be.
paald of voorgeschreven.
Sehoude, schou(we), scholde, schoolde (oostmnl.),
znw. vr. Naam van een open vaartuig voor het vervoer van goederen, praam, bok. — Sehoudehure .
Schoude schouwe, znw. vr. Schoorsteen.
Schoudeiije, bnw . i) Schoudelike saken, schuldzaken. 2) waardoor men (zedelijke) schuld op zich
j

j

laadt; die scoudelike sonde.
Sehoudeljaer, schaudel-, znw. o. Schrikkeljaar.
Schonden, schouwen, zw. ww. — I. Trans. i)

Met kokend water wasschen of begieten; geslachte

dieren, zengen, broeien; eene stof, in heet water
zetten. 2) met of in kokend water werpen, zengen,
schroeien, branden. — II. Intr. Zengen, zich branden
aan kokend water.
*Schonden , st. (redupl.) ww. trans. Stooten, du-

wen, voortstooten, voortschuiven.
Schoudenaer, znw. m. Schuldenaar.
Schoudenoot, znw. m. Hetzelfde.
Schouder, schuder, scholder, schoeder, schouwer,
znw. vr. (en m.). Schouder; van een dier, voorschenkel . — Schouderbeen, -blat -cleet nagit.
Sehoudich . Zie sc^huldich.
Sehoudjjc, schouwe) -, znw. m. Dijk waarover
eene schouw gebannen wordt.

Schoudinge, znw. vr. Het zetten van eene stof

in heet water, broeiïng.

Sehoufíerlije, scou-. Zie schoffeerlfic.
Schouhouder, znw. m. Opzichter; bep.: gevan-

genbewaarder.

Sohoum enz. Zie s c h u u m.
Seourse, znw. Waterloop.
Schouspel, znw. o. (Tooneel)vertooning.
Sehonstede, znw. vr. Plaats waar men uitzicht

heeft of van waar men naar iets (eene vertooning)
kijken kan.
Schouster, schouw -, znw. vr. Eene vrouw die
het „schouwende" leven beoefent, die zich in God
en het goddelijke verdiept, die visioenen heeft.
Schoat, scholt, schuit, schoude, schulde, znw. vr.
(en m.). i) Verplichting, plicht, het tot iets verplicht
of jegens iemand verbonden zijn; bi rechter (rechten)
schoude (schouders), overeenkomstig eene rechtmatige
of heilige verplichting; van gerechter schout, hetz.;

SCHOUWELIJC.
die s. gelden, gehoorzamen aan de natuurwet, vooral
van den dood ; ook van de menstruatie; der naturen
S. gelden. 2) Datgene waarop iem. recht heeft, hetgeen hem toekomt, wat men iem. verschuldigd is;
mine schout, hetgeen men aan mij schuldig is;
hetgeen iem. te vorderen heeft aan schatting, ver
hulde, boete, eerbetoon enz.; huwelike s.,-goedin,
echtelijke gemeenschap; s. van wive, lijfsgemeenschap ; van, met rechter s., overeenkomstig hetgeen
iem. verdient; ook: te recht; met onrechter schout,
schoude, ten onrechte; bi enes schoude, door iemands
verdienste; ere dine s. gewinnen, recht op iets hebben, iets verdienen. 3) schuld, geldschuld ; schade
ende s. (zie s c h a d e) ; losprijs, de som noodig om
eene schuld te delgen. 4) zedelijke schuld, misdrijf,
misdaad ; vergrijp tegen de wet ; ook : tegen , de
zedewet, zonde. 5) schuld, aanleidende oorzaak van
iets kwaads of verkeerds of voor een ander onaangenaams ; buien, sonder s. ; s. hebben ; s. noch daet
en hebben ; s. gewinnen, zich aan iets schuldig
maken ; die s. geven ; ook in het mv., die scoude(n)
sin mine (min), het is mijn schuld. 6) toedoen,
medewerking. 7) oorzaak, grond ; ook : reden , dat
hi hem beroemt van minnen (vrouwengunst), dies
hi noii scoud ghewan, waartoe hij nooit aanleiding,
waarvoor hij nooit reden had. 8) beschuldiging;
hem jurgeren ende eiaren van der scoude. 9) als
bnw., noodzakelijk, onvermijdelijk, hei es scull ende
het moet veesen.
Schout . Zie schoutete.
Schoutambacht . Zie s c h o u t e t e n a mbacht.

Schoutet, schoutate, schoutete, sehoutet, schout heit, -eit; schoute, scholte, schutte, znw. m. i) Bestuurder of opzichter over de bezittingen van een
bijzonder persoon of eene stichting. 2) naam van
een vertegenwoordiger van het landsheerlijk gezag,
bep. van graaf en bisschop in de steden en op het
platte land; vooral: rechtelijk ambtenaar, die in
civiele zaken rechtsprak; schouten huus, de gevangenis ; schouteten gedinge, de terechtzitting, waar
een schout voorzitter

- schap.

is. — Schoutetenambacht,

Sehontetenbrief, schouten-, znw. m. Akte van
eene voor den schout geschiede rechtshandeling.
Schoutetenboete, schouten - , znw. vr. Boete aan
den schout te voldoen.
Schoutetendiener, schouten -, -dienaer, znw. m.

Gerechtsdienaar; ook:

-cnape,

Schoutetendoem, schouten

-cnecht

-,

-dom,

.

znw. o. i)

De bediening. 2) het rechtsgebied van den schout.
Schoutetlnne, schoutinne, znw. vr. Vrouw van
een schout.

Sehoutheet, -heit, znw. vr. Zie s c h o u t e t e.

Schoutheet, bnw. Kokend heet.
Sehouthere, -heer, znw. m. Schuldeischer.
Sehoutj aer. Hetz. als s c houd e 1 j a e r.

Sehoutmaner,

-maenre, znw. m. Schuldeischer;

ook schoutnote.

Scholitmudde, schuit -, znw. vr. en o. Eene bepaalde hoeveelheid koren, als tijns of grondrente
verschuldigd; schoutmate, de maat daarvoor bepaald;

-rogge, -sw"n.

Schoutpant, znw. o. Pand voor schuld.

Schouwarer. Hetz. als schouh.ouder.
Schouwe. Zie schoude en s c h u.
Schouwe, schauwe, znw. vr. i) Het zien of be

schouwen van iets. 2) eene inspectie van wege de
overheid, tevens ommegaande rechtbank, vooral:
van dijken, wegen enz. door een waterschapsbestuur; het terrein waarover de schouw plaats heeft;
de personen die de schouw verrichten. 3) het schouwen, het overpeinzen van God en het goddelijke.
4) aanblik, het gezien worden; leven in der werelt s.,
in een hoogen stand.
Schouwedach, -djjc. Zie schoudach, -dijc.
Schouwelijc, bnw. — I. Pass. i) Zichtbaar,
waarneembaar. 2) in het oog vallend, aanzienlijk. — II.

Act. Hetz. als s c h o u w e n d e .
godsdienstige overpeinzing.

Sehonweljjeheit,

Schouwen, schauwen, zw. ww. — T. Trans. i)

Zien, met de oogen waarnemen ; in de boeken zien,
lezen ; waarnemen met den geest. 2) beschouwen,
bezien, bekijken ; als znw., blikken ; zich verdiepen
in, bespiegelen, het goddelijke. 3) in oogenschouw
nemen, schouwen, inspecteeren, vooral in het dijkwezen. 4) nagaan, overwegen. 5) causatief, doen
zien, toonen, vertoonen. — II. Intr. Naar iets kijken,
de oogen op iets vestigen. — Schouwinge .

Schouwen. Zie schouden en schuwen.
Schouwende deelw. bnw. ; dat s. leven, het
beschouwende of bespiegelende leven, het leven der
stille overpeinzing van God en het hemelsche.

Schouwer . Zie schouder.
Schouwer, znw. m. Groote beker, bokaal.
Schouwer, znw. m. i) Hij die eene schouw of

inspectie houdt, gezworene; heemraad. 2) hij die
zich wijdt aan bespiegeling over God en het hemelsche ; vr. schouwerinne, schouster.

Schouwete !lng e, znw. vr, Watergang waarover
eene schouw wordt gevoerd.
Sohove. Zie schoof en s c h o f.
Schovelinc, znw.. m. Verschoppeling.
Behovellne, se/zover-, znw. m. Schaats (16de e.).
Schoven, schoeven, zw. ww. — I. Trans. Aan
schooven zetten, graan. — II. Intr. Het schoofrecht
uitoefenen. — SehoverSchoven, zw. ww. tr. Met duigen bevestigen.

Schovulgt, schofuui, scuvuut, scavuut,

i) Nachtuil. 2) Schooier, bedelaar.
$Chray, bnw. (nederr.). Schraal, droog, dor. —

SChrahelt.
Sehrabbelen, zw. ww. intr. Krabben, vooral:

met de pooten langs den grond.

Sehrabben, zw. ww. tr. en intr. Krabben.

Schraven, zw. ww. — I. Intr. Hetz. als s c h r av e 1 e n. — II. Trans. x) Door wroeten in de hoogte
werpen, aarde, stof. 2) door krabben of schuren loswoelen ; scene van den rootsen scraven.
Schrede, scherde, znw. m. en vr. Schrede, stap,
pas; ook als maat.
Sohredelinge, scherd-, bijw. Met wijde beenen;
met groote stappen; ook schredelike, schrelike.
Schreden, zw. ww. tr. Aarde brengen op (een
land of dijk; 16de eeuw).
Schreef. Zie schreve.

Schreem, znw. m. Schreeuw, krijsch (van vogel.

geluiden).

Schreen,

Zie s c h r i ft, -u r e.
m. Schreeuw, gil.
Schrei ,
schreie-, znw. o. Tranendal.
Sehreida
l
SChreyeljo, bnw. Klaaglijk, droevig. — Schreye .
like, bijw., onder tranen.
Schreyen, schreiden, zw. ww. intr. i) Schreeu-

Schreft, schrefture .
?

wen ; ook van dierengeluiden ; rochelen. 2) schreien,

hoorbaar weenen. — Schreyinge.

Schrein. Zie schreen en vgl. schrijn.

Sobreisanc, znw. m. Klaagzang, treurzang.

Schreiweder, -weer, znw. o. Slecht weer (i6de e.).
SChreme, znw. vr. Teeken in het vleesch.

Bchremen, schreemen, zw. ww. intr. Schreeuwen
(i 6de eeuw, vlaamsch).
Schrempen, zw. ww. tr. Samentrekken, doen
rimpelen; schroeien; smelten, vet.

Schrenkelen, schrink-, zw. ww. tr. Iem. een
beentje lichten, op listige wijze ten val brengen of
er in laten loopen, bedriegen. —

Schram. Zie s c h r a m m e.
Sehrame, znw. vr. Verwonding; pijn.
Scbramen, zw. ww. tr. Openrijten, het vel.
SChramme, znw. vr. Opening in de huid, kloof,
s leet ; verwonding met een wapen, snee. —

heit.

SChramme, schram, znw. m. Kameraad, gezel;

kwant.

Schranke, schranc, znw. m. i) Schraag, schuine
poot, onderstel. 2) staketsel, traliewerk; slagboom,
sluitboom. 3) de juiste grenzen of perken; de juiste
stand, goede staat; wt den s., in de war.
Sehrankelen, zw. ww. — I. Intr. Met onvaste
beenen gaan, wankelen. — II. Trans. Met tralie of rasterwerk afzetten.

Schranken, zw. ww. — I. Intr. r) Met de beenen over elkaar zitten. 2) hetz. als s c h r a n k e1 e n, Intr. — II. Trans. Hetz. als s c h r a n k e 1 e n,
Trans.
Schranse, schrantse, znw. vr. Bos, takkebos.
Sehranse, schrantse, znw. vr. Reet, opening.
Schransen, zw. ww. intr. Met graagte eten (z6de
eeuw).
Schrap. In v o e t s c h r a p, voetspoor, -stap.
Sehrapelino, znw. m. Schraapsel, afschrapsel;
ook schraftelse.

Schrapen, zw. ww. tr. Schrapen, (af)schrappen ;
bijeenschrapen, geld en goed.
Schrapmes, znw. o. Schrapmes; ook schraj be.
Sehrappèl, znw. o. Hetz. als s chap p reel.
Schrappen., zw. ww. — I. Trans. Schrapen,
schrappen; bijeenhalen. — II. Intr. Krabben.
Sehrauwelen, zw. ww. tr. Krabben.
Schrauwen, zw. ww. intr. Schreeuwen, krijschen.
Schravelen, zw. ww. intr. Met de pooten krab ben, in den grond woelen.

znw. o. en m. Kist,

wen.

schrink-.

chrammen.

schrein, schrien,

kast, een stuk huisraad voor berging geschikt;
kist, reliquieënkastje; verklw. schreenkijn.
Schreeuwen, schreuwen, zw. ww. intr. Schreeu-

Schrae iser, znw. o. Schrapper, krabber.
Schrafferen, -eeren, zw. ww. intr. Schaduwlijnen
aanbrengen op eene teekening.
Schrage, znw. vr. Schraag, stut, onderstel. —

Schragen.
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SCHRIFT.

SCHOUWEN.

Schrenken,

Sohrenkelaer,

schrinken, zw. ww. tr. i) Hetz. als

s c h r e n k e 1 e n. 2) benadeelen, kwaad doen. 3)
tegenhouden, belemmeren, in iets beletten.
Schrepel, bnw. Mager, schraal. — Schrepel -

Schrepelen . In dor eschrepelen, doorSehrepelino . Hetz. als s c h r a p e l i n c.
Sehrepelktjn, znw. o. Schrapje, streepje.

schrappen.

Schrepen, st. ww. tr. Schrappen, krabben, af-;
met een scherp werktuig iets van iets anders ver wijderen, vooral: hetgeen er niet hoort; uitschrappen, het geschrevene. -- Schreper.

Schrappen, zw. ww. tr. Schrappen; ook waar schijnlijk koppen, - koppen zetten.
Schreve n schreef, znw. vr. r) Spleet, opening,

ook van eene wond. 2) streep, lijn; grenslijn; verklw.
schreef/zijn; ook: streep op den kerfstok; die bede
kaderen by kerven ofte screven; grensbepaling bij
een spel; boven, buien s., boven mate, buitengewoon,
bijw. 3) naam voor verschillende maten, vooral voor
wijn en hout.
Sehrevereteen . Hetz. als s c h e v e r s t e e n.
Scribe, znw. m. Schriftgeleerde.
Schrieht. Zie schrift.
$^3hriden, st.. ww. intr. Schrijden, stappen, met
groote schreden of op eene deftige wijze gaan of
loopen; ook van paarden; ook van het op- en afstappen van het paard.
znw. m. (nederr.). Traan.
Schr1M1tJ0, bnw. (nederr.). Hetz. als s c hr eye.

1 ij c. Ï $chr ëljjchest.
Schriën , st. ww. intr. i) Schreeuwen. 2) hoorbaar schreien.
Schrien . Zie schreen.

Schrift, schreft, schricht, znw. vr. en o. i) Ge..
schreven schrift, het geschrevene; in, met schrifie(n),
op schrift. 2) al wat men op schrift heeft gebracht,
geschrift; de heilige schrift of een deel er van. —

Schrifteljjc, schriftelike, schriftreetschap.
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SCHRUPEL.

SCHRIFTORIE.

Schriftorie, schrijf-, -toor, znw. Schrijf koker.
Schrifture , sehrefiure, -uur, znw. vr. t) De

schrijf kunst. 2) al wat geschreven is, een boek, een
tekst, een brief, een opschrift, eene figuur e. a. ; de
heilige schrift. 3) der s-n aeri, de kunst van schrijven, literaire kunst.
Schrjjfambacht, : ambocht, -ambt, -amt, znw.
o. Het ambt van schrijver of klerk, vooral: van den
schepenklerk.
Schr jfbert , schrive-, -bon, znw. o. Lessenaar,
schrijftafel; ook: lei (16de eeuw).
Schrjjfgelt, znw. o. Schrijfloon, vooral: het loon
van den schepenklerk voor het maken van een
schepenbrief.
Schrjjfgetouwe, znw. o. Schrijfgereedschap.
Schrjjfhuus, znw. o. Kantoor, bureau.
Schrijfcokor, znw. m. Schrijf koker, -etui.
Sehrjj flay, -lay, znw. vr. Lei (t 6de eeuw).
Schrjjfioon. - Hetz. als s c h r ij f g e 1 t.

Schrijfmes, znw. o. Pennemes.
Schrjjípenne, znw. vr. Schrijfpen, pen.
Schrijfstede, znw. vr. Kantoor, griffie.
Schrjjfschole, znw. vr. School voor (lezen en)
schrijven.

Schrijftafel, -tavele, znw. vr. i) Lessenaar of
l, iets waaraan men schrijven kan. 2) bord,
schrijftafe
lei of wastafeltje, iets waarop men schrijven kan.
Sehrijftassche. Hetz. als s c h rij f coke r.
Schrbftouwe. Hetz. als schrij fgetouwe.
Schrt]n, schrine, schrinen, znw. m., vr. en o.
i) Kist, kastje, voor het bewaren van kostbaarheden
en geld; verklw. sclarinelijfn, voetschrine, voetbankje,
misschien met bergruimte; doodkist, reliquieënkastje.
2) gezegd van den moederschoot van Maria en van
's menschen gemoed; van een goddelijk wezen of
heilig persoon, waarin alles wat heilig of zalig is
is vervat; God is der zalicheden s.; Maria der
deucliden scrjn.
Schriïnge, znw. vr. Geschreeuw, geweeklaag.
Sehricbrief, znw. m. Brief van uitstel (van be.
taling), van verkoop op termijn.
Schrickelijc, bnw. Schrickeljaer, znw. o.
Schricken, zw• ww. intr. i) Een grooten of
wijden stap nemen, schrijden. 2) schrikken, ontstellen.
Schricschoe, -sclioen, znw. m. Schaats.
Schrimpen, st. ww. intr. Verschrompelen, rimpels krijgen.

Sehrinden, st. ww. intr. Openbarsten, - springen,

- splijten, van droogte en dorheid.
Sehrinehout, schrinen-, znw. o. Kastenmakers hout.
Schrinemaker, schrjfn-, znw. m. Schrijnwer.
ker; ook sciarinewerker.
Sehrinewarer, seltr jn-, -waerder, znw. m. Bewaarder van kistjes of kastjes met kostbaarheden.
Schrinken, st. ww. intr. Zich terugtrekken,
terugdeinzen.

Script, znw. o. Een geschreven stuk.
Scriptoor. Hetz. als s c h r i f t o r i e.
Schrisanc (nederr.). Hetz. als s c h r e i s a n c.
Schritraen (nederr.). Hetz. als s c h r i d r o p.
Schrivein, -am, znw. m. i) Schrijver, griffier;

schilder.
Schriveljjc, bnw.; niet s., onbeschrijf baar.
Schriven, st. ww. tr. i) Schrijven, opschrijven,
op schrift brengen, te boek stellen; s. ende wriven,
druk over en weer schrijven; als znw., de schrijfkunst; de kunst van schrijven (literair) ; het ge.
schrevene; een brief, vooral: een ambtelijke. 2)
schriftelijk mededeelen, vermelden; afschilderen, beschrijven. 3) opschrijven, vooral posten van ontvangst
en uitgaaf; luttel s., weinig waard achten; iemands
naam opteekenen; iem. beschouwen als; met ute,
iemands naam schrappen. 4) schilderen, in kleuren
voorstellen; afbeelden. 5) met gekleurde figuren
doorwerken, in kleuren borduren; graveeren, ingrifklerk, copiïst; schrijver, auteur.

2)

-Schrivinge.
hj die de schrijfSchriver, znw. m. i) Schrijver, hij
fen ; griffen, in het gemoed. 6) beschilderen.

kunst verstaat en uitoefent, copiïst ; vr. schriverse ;
schriverige (vla.; ook boekhoudster). 2) naam voor
verschillende ambtenaren, met het schrijven van
ambtelijke stukken belast, schrijver, klerk ; schepen
geheimschrijver ; kanselier ; notaris ; s. van-kler;
den bloede, griffier van een met lijfstraffelijke rechts
belast college. 3) schrijver, auteur. 4) schil.-plegin
der, vooral: decoratie -, historieschilder.
Schrobbelich, sclirub(be)lich, bnw. (nederr.).
Stekelig, puntig.

Schrobben, schrobben, zw. ww. — I. Intr. In
den grond krabben of wroeten. — II. Trans. i)
Krabben, krauwen. 2) bijeenschrapen. 3) schrobben,
met nat vegen.
Sehrode, schorde, znw. vr. i) Het snijden in
iets ; in aderschrode, aderlating. 2) afgesneden of
afgeknipt stuk van de eene of andere stof, strook,
band, zwachtel ; verklw. schrodekj/n ; strook perkament ; een snipper, lap, kleinigheid ; die vrec hevel
hem onwaert, die tsijns hebben wille een schrode.
Schrodeambacht , schrood-, schroo-, znw. o.
Het uitoefenen van het beroep van „wijnschroder"
(zie schroder (2).
Sehrodebant, znw. m. Zwachtel.
Schrodegelt, schrood-, schroo-, ook schrodel-,
znw. o. Geld betaald voor het op- en afladen en
het vervoer van vaten wijn en bier.
Schrodelinc, znw. m. Afsnijdsel, snipper.
Schrodemeester, znw. m. Hij die een „schrodeambacht" heeft gepacht of verkregen.
Sehroden, schraden (oostmnl.), schrooyen (jonger
mul.), st. en zw. ww. tr. i) Klein of stuk snijden ;
tot grof meel malen; eene stof, tot kleederen snijden.
2) stuktrekken, - maken, - scheuren, -knagen; munten
s.: a) ze munten of slaan. b) ze snoeien, schroeien
(schrooien), aan den rand er iets van afsnijden. 4)
snijden, houwen met een wapen als ondw., verwonden.
Schroden, schraden (oostmnl.), zw. ww. tr. Zware
lasten, op- en afladen en vervoeren; vaten, op ladderboomen voortschuiven of voortrollen, bewerken
met de kraan, schrooien.
Schroder, schrader (oostmnl.), schreuder, znw. m.
i Snijder, kleermaker; vr. schroderse, schroodster;
Schroderambacht, - schap, schroderen. z)
geldsnoeier.

Schroder, znw. m. Hij die een „schrodeambacht"
heeft, hetz. als schrodemeester en craenm e e s t e r; ook: de werkman die zware lasten,
vooral vaten, op- .en aflaadt en vervoert.
Sehroderie, znw. vr. t) Het „schroden" (2);
ook hetz. als s c h r o d e a in b a c h t. 2) hetz. als
s c h r o d e g e 1 t. 3) plaats waar groote schepen
laden en lossen, waar de wijnkraan is.
Schrodinge, znw. vr. Verdeeling (van dijken)
met betrekking tot den onderhoudsplicht, verstoeling.
Sehrodinge, znw. vr. Het vervoer van wijn.
Schroeven, schroven, zw. ww. tr. Schroeven;
kwetsen, kneuzen. -- Sehroevinge.
Schroffele, schroufele, scrofule, 'znw. vr. Klier,

halsklier.

Schromen, schruemen, zw. ww. — I. Intr. en
wederk. Vreezen, tegen iets opzien. -- II. Trans.
Afstooten, terugstooten, afschrikken. — Schrominge, afkeer, afschuw; schroom (16de eeuw), afschrikkend voorbeeld.
Schrompelen, zw. ww. intr. Samentrekken, ineenschro rn pelen, vooral door hitte.
Schronde , schrunde, znw. vr. Spleet, kloof.
Schroodster. Zie s c h r o d e r.

Schroom. Zie schromen.
Schroorambacht. Zie s c h r o der-.
Schrubben. Zie schrobben.
Schruimen. Hetz. als schromen.
Schrupel, scruehel, sereuj5el, scruuuie, znw. i)

Naam van een klein gewicht, scrupel. 2) angstige

SCHRUPPEN.

SCHUTBRIEF.

zorg, onrust, gewetensangst, gemoedsbezwaardheid,
twijfelmoedigheid. — Schrupeloos, scruuuloos,

lijf es s. quaden inde. d) met een gen., gemeenschap

-heit, -osich.
Schrappen. Hetz. als s c ho r p e n.

SChruVe, schruyve, znw. vr. Schroef.
Schruven, st. ww. tr. Verstooten, verjagen; ge.

schroven, vooral: verschroven.
Schu, schouw, bnw. i) Schuw, schrikachtig, van
dieren. 2) van aanraking met menschen, af keerig
van menschen ; afkeerig van den man, gezegd van
eene vrouw ; met dat. en gen., afkeerig van iemand
of iets; hein s. maken, zich wegpikken. 3) wild,
woest, onbeschaafd. 4) bevreesd, bang, onderworpen.
Schu, znw. o. Vogelverschrikker; ook van een
inensch gezegd.
Schubbe , schub, znw. m. i) Vel, schel, vlies. 2)
schub. Verklw. schubbekijn.
Schubben, zw. ww. tr. Ontdoen van „schub.
ben" ; schrappen, afschrappen.
Schubben. Hetz. als schobben, 2) en
schrobben, 3).
Schudde, znw. z) Gaffel, de palen met het dwars.
hout, waaraan het galgekoord hangt. 2) galgebrok,
galgenaas, schelm; ook wel: leeglooper, iem. die
voor allerlei, ook: vuil, werk te vinden is.
Schuddebollen, zw. ww. intr. Knikkebollen.
Sehuddecorf,, schuddel-, znw. Volksbenaming
van de translatie van St. Maarten, 4 Juli; ook
schuddecorfsdach. Schuddecorfabroot, het brood
dat op dien dag wordt uitgedeeld.
-schuddelinge. In o p s c h u d d e l i n g e, overblijfselen van een maaltijd.
Schudden, schodden, zw. ww. — I. Trans. i)
Schudden, met kracht heen en weer bewegen ;-uit.
schudden ; den bot s., het gelag betalen, het loodje
leggen, boeten voor een ander ; den eersten bot s.,
het spits af bijten (vlaamsch, i6de e.). 2) zwaaien,
drillen. 3) beschutten, beschermen. — II. Wederk.
Zich schudden; hen: s. van, zich door schudden
zuiveren; hem s. ute, zich verwijderen uit, losmaken
van (het stoffelijk omhulsel); zij ne gedaante afleggen.
— III. Intr. i) Schudden, heen en weer gaan. 2)
beven, trillen, bibberen.
Sehuddinge, znw. vr. — I. Van schudden, Trans.
i) Schudding, het schudden. 2) het zwaaien of drillen van een wapen. 3) afschutting, afsluiting, ver
-sper
ring. — II. Van schudden, Intr. Beving.
Schuderen, zw. ww. intr. Beven, rillen.
s
c
h
o
e
b
e,
s
c
h
o
eZie
Schuebe, schuebich.
bich.
Schuere. Zie s c h o r e en s c h u r e.
—

Schnere. Hetz. als s c h o u d

Zie schoren en schuren.
Schuerse, schuetel. Zie s c h o r s e, schotel.
Schufelen, zw. ww. intr. Schuifelen, blazen.
Schuffel, schufuut. Zie schoffel, s c h o v u u t.
Schn len, schuyme e. ' a. Zie s c h u 1 e n enz.
Schuage, znw. vr. Schuilplaats, -hoek.
Schalde, schuit. Zie s c hout.
Schuldelihe , bijw. Met recht, te recht.
Schulden. Hetz. als schuldigen.

Schuldegenoot, schuldenoot,

-note, znw. m.

Schuldenaar.•0
Sehuldenaer, znw. m. i) Schuldenaar. 2) schuld
ook schelder.
-eischr;
Schuldich, scheldich, schoudich, bnw. — I. Attributief. i) Verplicht, voorgeschreven, verschuldigd.
2) verschuldigd, hetgeen nog betaald moet worden.
3) misdadig, aan eene misdaad schuldig. — II.
Praedicatief. S. sijn, werden, maken ; hem s. geven;
s. sjrn : a) verplicht, verbonden zijn, tot plicht hebben; zedelijk verplicht zijn, moeten; met acc., meest
heeft, meest s. is, wien veel gegeven is, van hem
kan ook veel geëisclit worden; met acc., tot iets
verbonden of verplicht zijn; met van, voor iets verbonden of aansprakelijk zijn. b) behooren; mogen;
moeten ; behoeven (met eene ontkenning). c) recht
hebben, gerechtigd of bevoegd zijn; verdienen,
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waard zijn ; s. zijn der wraken ons Heren ; quadt
hebben met man of vrouw ; want ic noyt mans s.
en was. e) verplicht zijn tot betaling. f) schuldig
zijn aan een vergrijp; eene misdaad ; enen s. maken,
iem. schuldig verklaren ; hem s. maken, schuld bekennen ; hem s. geven, hetzelfde.
Schuldige, znw. m. i) Schuldenaar. 2) Schuldige.
Schuldigen, zw. ww. tr. Aanklagen, iemands
schuld in rechte uiteenzetten. — Schuldiginge,

schuldinge.
Schuler, schuylen, zw. en st. ww. — I. Intr. i)

Schuilen, verborgen zijn, niet van buiten zichtbaar
zijn; onbekend zijn, niet geweten worden. 2) zich
bergen, een onderkomen, eene verblijf-, eene schuil
zoeken, wegkruipen ; met een acc., schuilen-plats
voor, den regen (rein) s. 3) sch. op, loeren op. II. Trans. Opbergen, opsluiten, dieren.
Schulende, deelw. bnw. Verscholen, verborgen.
Schulenisse, schuul-, znw. vr. Schuilplaats ; ook
schulinge.
Schuler, znw. m. Iem. die zich aan het oog
onttrekt.
Schuilen, oorspronkelijke vorm van sullen.
Schulle r schullep. Zie scholle, schelpe.
Sculperen, -eeren, zw. ww. tr. Graveeren. —

Scul eringe.
lt en de samenst. Zie s c h o u t enz.
SChu
SChume, schuyme, schuum, znw. o. ij Schuim;

blaasjes, van regen ; schuimachtig ' speeksel; vocht
aan boomen, hars; schuim door koken; schuim van
metaal, afval. 2) iets dat niets beduidt (eig. een
blaasje); niet ene s., niet het minste. 3) vuile taal.
Schuinen, schuymen, zw. ww. — I. Trans. t)
Schuimen, het schuim van iets wegnemen. 2) wegnemen ; tvet van den hot s. 3) stroopen, plunderen;
ook zonder object. — II. Intr. i) Schuimen, schuim
van zich geven. 2) schuimend speeksel op den mond
hebben.
Schumer, schuymer, znw. m. Landlooper, straat
-rove.
Sehumieh, schuymich, bnw. i) Schuim makende
of van zich gevende ; met schuim bedekt, van urine.
2) vol metaalschuim of slakken.
Sehunnen. Zie s c h i n d e n.
Sehuppe. Zie s c h o p p e.
Sehuppel, znw. m. Blad aan een scheprad.
Schopstoel. Zie schopstoel.
Sehure, schuere. Zie s c h o r e.
Schure n bui. Zie schuur.
SChure, schuere, schuer, schuyer, znw. vr. Schuur;

ook van de hel; sduvels scuere.

SCureel, scuereel, znw. m. Eekhoorn.
Schuren, schueren, schuyren, zw. ww. — I. Trans.
Schuren, schoon maken; blinkend maken, (op)poetsen ; van den roeste der sonden geschuert sijn. — II.
Intr. Schuren, slijtende langs iets gaan; ook tr., ge
rivier, (de oevers) afschaven.
-zégdvane
Schuren, schuyren, zw. ww. intr. (nederr.). Schuilen.
Schurf, schurpen. Zie schorf, schorpen.
Sehurse, sehurvede.Zie schorsen, schorft.
Scurvel, znw. m. Eekhoorn.
Schut, schutter. Zie s c h u t t e.
Schut, schutte, znw. o. Schiettuig, pijl; ook van
de pijlen der min, des duivels; eene vallende ster,
een straal van licht; als verzamelwoord, pijlen; van
grievende of kwetsende wonden.
Schut, schutte, znw. o. i) Plaats waar men iets
bergt of in veiligheid brengt, vooral van opgevangen vee, „schut", schot. 2) waterkeering, dam. 3)
schutting (?).
SChtttate. Zie s c h o u t e t e.
Sebutbaer, bnw. Wat mag opgevangen of opgesloten worden, van vee.
Schutbert znw. o. Scherm, schut.
Sehutbriei, znw. m. Ambtelijk stuk over de re.
gelen gesteld voor het schutten of opvangen van vee.
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Schute, schuyte, schuyt, znw. vr. Schuit; verklw,
schuutkijn ; die blauwe s., een soort van narrenschip,
waarin „verloren kinderen" (lichtmissen, doorbren.
gers) varen.
Sohuteboef, -bouf, znw. m. Veer., schippersknecht.
Schutegelt. Hetz, als s c h u t e h u r e.
Schutehavene, schuythaven, znw. vr. Haven
voor binnenschepen.

Schntehure, schutemaker.
Schuteman, znw. m.; mv. schuieliede, -lode.
Schuitenvoerder, schipper ; ook schutevoerer.
Schutenaer, znw. m. Varensgezel.
Schuteschuver, znw. m. Hij die eene schuit
boomt, schuitenvoerder.
Schutesloot, znw. vr. en m. Wetering.
Schutewasen, schuut-, schuyt-, zw. ww. intr.

Baggeren van uit of met eene schuit.
Schutgelt, znw. o. Geld verschuldigd aan hem
die vee „schut".
SOhutgevaerde, -geverde, -geveerde, znw, o.
Vijandelijke ontmoeting of schermutseling van boog.
schutters.
Schutgoet, znw. o. Geschut goed (vee).
Schuthouder, znw. m. Hij die van gemeentewege een „schut" (schot of schutskooi) houdt om
daarin vee dat op eene verboden plaats wordt gehouden of schade aanricht, op te vangen; opzichter
over de weiden.
Schuthans znw. o. Het huis waar bouwmate rialen bewaard worden (te Utrecht).
Schutcamere, znw. vr. Lokaal waar pijlen of
ander oorlogsmateriaal bewaard wordt.
Schntcaproen, znw. m. Schutterskap.
Schutcooye, -coye, znw. vr. Schutskooi, schuthok.
Schutcovel, schutten., znw. vr. Hetz. ale schut.
capro.en.
Schutmael. Zie schotmae1.
Schutmaker, znw. m. Pijlmaker.
Schutmeester, znw. m. Hij die belast is met
het opsluiten van vee in schot of schutskooi.
Schatmeester, znw. m. i) De ambtenaar belast
met het toezicht over de stadsschutters. 2) een der
„kameraars", belast met het toezicht op al wat
voor stadsrekening gebouwd werd (Utr.) — SchAt,

meesterie.
Schutpael, znw. m. De paal waaraan van ge
opgevangen vee werd gebonden.
-mentwg
Schutpenninc. Hetz. als s c h u t g e l t.
znw.
m.
Het
geschutte
vee
(drent.).
Schutroof,
Schutschot. Hetz. als s c h u t c o o y e.
Schutsel, znw. o. i) Afschutting, schut, schot.

verweermiddel, versterking, verdedigingswerk. 3)
belemmering, beletsel.
Schutstal, znw. m. Hetz. als s c h u t s c o o y e.
Schutte, schut, znw. m. Boogschutter, schutter;
ook hetz. als schutter, ede Art.
Nutte, znw. vr. Waterkeering.
Schutte, znw. vr. Het recht om vee'.te „schutten".
Schutten, schotten, zw. ww. — I. Trans. i) Vangen, tegenhouden, opvangen, vee; ook: opsluiten. 2)
afsluiten, door schot of schutting afsluiten of afscheiden. 3) tegenhouden, keeren; afdammen, water.
4) afweren, een wapen. 5) tegenhouden, verhinderen,
belemmeren, iem., iets. 6) beschermen, beschutten.
— II. Intr. Het water in eene schutsluis laten rijzen
en dalen, schutten; met een vaartuig door eene
schutsluis gaan.
schotter, znw. m. Boog-, scherpschutter, lid van het schuttersgild; teeken van den dierenriem.
Schutter, schotter, znw. m. De beambte, die
losloopend vee, dat anderen eigendom beschadigt,
opvangt en in het schot opsluit.
Schetterbode, znw. m. Bode der sta lsboogschutters, een stedelijk beambte.
Schetterdoelen, znw. vr. Schuttersdoelen.
Schutteren, zw. ww. Hetz. als s c h u t t e n, 2).
Schnttergevaerde. Hetz. als s c h u t g e v a e r d e.
2)

Schutter,

Schetterhof, znw. o. Hetz. als s c h uttere 1 e n.
Schutterie, schotterie, znw. vr. z) Schuttersgild

0

of - gezelschap; de gezamenlijke boogschutters; burgerwacht. 2) schuttersfeest, schietwedstrijd.
SchAttorie znw. vr. i ) Het schutten van vee;
de bevoegdheid daartoe. 2) de plaats waar het geschutte vee wordt bewaard. 3) hetzelfde als s c hu tgelt.
Schutteriesohap, znw. o. Hetz. als s c h u tterie, i).
Schuttercaproen, -covel. Hetz• als s c h u t-.
Schutting e, znw. vr. i) Het opvangen van vee
dat zich wederrechtelijk ergens bevindt ; het recht
daartoe ; de schutskooi ; het geschutte vee. 2) afsluiting, afschutting, dam, waterkeering ; plaatsen
waar waterkeeringen 'zijn ; toestellen waarmede men
een water afsluit ; het want, waarmede een vischwater wordt afgezet. 3 afsluiting van een eigendom.
4) een middel tot beschutting of bescherming van
eene plaats, b.v. tegen verstuivingen ; schutting of
matten, horden.
Schnttingegoet , saw. o. Geschut vee.
Schnttingerecht, znw. o. De bij het „schutten"
van vee gevolgde rechtsregelen.
Schuufeleet, znw. o. Schuifgordijn.
Schuulstede l schuyl-, znw. vr. Schuilplaats.
Schnnmachtich, -echtich, bnw. Op schuim gelijkende; ook: vol schuim.
Schuumbecken, schuym-, zw. ww. intr. Schuimbekken (16de eeuw).
Schuumspaen, schuym-, znw. m. Schuimspaan.
Schuumsel, znw. o. Uitvaagsel.
Schur. Zie schure.
Schuur, schuyr, znw. ; to schuyr lojen, schuil
gaan (nederr.).
Schuur, schuyr, schure, znw. m. Hagelbui, regenvlaag, onweersbui, schoer (geld.).
Schnnrdoec, znw. m. Schuur -, vaagdoek.
SchuUt. Zie s chute.
Schutman, - voerer. Zie s c h u t e-.
Schuwen, schuyven, st. ww. — I. Trans. i)
Schuiven, gelijkmatig voortbewegen. 2) stooten, du.
wen, van eerre gewelddadige beweging. — II. Intr.
I) Schuiven, voortschuiven. 2) in stilte wegsluipen,
de wijk nemen.
Schuveren, schuyveren, zw. ww. intr. (nederr.).
Bibberen, rillen, huiveren. -- Schuyveringe.
Schavont. Zie s c h o v u u t.
Schuwel, bnw. i) Schuw, schichtig. 2) voor de
menschen verborgen.
Schuwen, schiwen, schouwen, schauwen, zw. ww.
— 1. Intr. i) Schuw of schichtig zijn of worden ;
achteruitgaan, terugwijken. 2) met van; iem. uit den
weg blijven, zich voor iets wachten. — II. Trans.
i) Schuw of bang zijn voor, vreezen. 2) zich hoeden
of in acht nemen voor. 3) mijden, vermijden, schuwen, ontwijken; met een dat., iem. uit den weg
blijven of ontwijken; enen den weck, den Pat s.;
verlaten, eene plaats; onse stat ende borgers s. na
der nonnen; schuwen, vlieden, eene ondeugd enz.;
den hogen raet (eene hooge positie) s. 4) een afkeer
of afschuw hebben van, een hekel hebben aan,
haten. 5) ontgaan, ontkomen, ontsnappen aan; men
mach niet s. dat sal gescien. 6) tegengaan, voorkomen, stuiten. 7) vereeren, eene heilige vrees voor
iets hebben; iets ontzien; si en sullen s. sy* n grauwe
haer. 8) als factitief: a) vrees inboezemen, schrik
aanjagen; dat elc sine kinder schuwe dat si geen
gerucht en maken. b) enen s. van den lichte, iem.
blinddoeken. — III. Wederk. Zich aan de * oogen
der menschen onttrekken; hem s. van den volke.
Schuwer, znw. m. Hij die iets vermijdt, schuwt,
haat; vr. schu wester.
Schuwinge. Zie schouwing , e.
Schuwinge, znw. vr. Het mijden of schuwen
van iets.
$e. 9Zie see; sebaer. Zie s e d e b a e r.
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Sebbe. Zie sibbe.
Seborie. Zie ciborie; ook: bewaarplaats van

den kerkschat,. schatkamer; ook toegepast op Maria.
Seeh, zeek, znw. m. Gezegde, uiting, dat wat
iem. zegt; ook: scheidsrechterlijke uitspraak.
Seehgenen. Zie s e g e n e n.
Sede r zede, znw. m. en vr. i) Gewoonte, aanwensel; iet in s.n nemen, er eene gewoonte van
maken; in, van s-n hebben, tot eene gewoonte hebben. 2) gewoonte, gebruik; instelling; een van hooger
hand, ook door God, ingesteld gebruik; godsdienstig
gebruik, kerkelijk voorschrift; mode; het heffen van
een tol, het invorderen eener belasting. 3) wijze van
handelen of zich voor te doen; mv. uiterlijke manieren,
vormen der samenleving; beschaafde manieren. 4) wijze
van doen, als ethisch begrip; de manier waarop men
zich gedraagt, levenswijze; daden van christelijke
liefde en vroomheid. 5) aard, geaardheid, eigenaardig
wezen, natuur, van God, bovenaardsche wezens, de
natuur van den mensch, de dieren, de dingen. 6)
karakter, inborst, de eigenschappen van den mensch
als redelijk en zedelijk wezen; goede s., deugd;
quade s., ondeugd; als uitdrukking voor bepaalde
deugden: ridderdeugd; zelfbeheersching; ingetogenheid, kuischheid; ook: karaktertrek. 7) kalme gemoedsstemming.
Sods, zeede (i6de eeuw). Bijvorm van s e e.
Sedebaer,, zede see-, bnw. i) Van menschen.
Een gevormd karakter, ook: een goeden aard of inborst, hebbende; naar vaste beginselen levende; zedig, ingetogen, stil (16de eeuw). 2) van zaken, zede.
lijk, door vaste beginselen bestuurd.
Sedebarieheit, zede -, zee-, znw. vr. Zedigheid,
ingetogenheid.
Bedel , zedel, znw. m. i) Zetel, armstoel. 2) bed,
legerstede; in s-e gaen, ondergaan, van de zon. 3)
woonplaats.
Sedelhof, -hofetat. Zie sad ei-.
Sedelijc, zedeljc, bnw. Volgens het gewone ge
gewoon, gebruikelijk; als z. ende gewoonljc is.-bruik,
2) zedelijk, volgens zedelijke beginselen levende; ingetogen, matig, fatsoenlijk; van zaken, door zedelijke
beginselen ingegeven of bestuurd. — Sedeljjcheit.
Sedelike , zede -, bijw. i) Op de gebruikelijke
wijze. 2) volgens de zedewet; ook: op eene fatsoenlijke wijze, welvoeglijk; met mate; etet z. ende te
maten; nederig, bescheiden. 3) goed uitgedost of uitgerust ten strijde. 4) in een zedelijken zin; men
mac/the (verhalen) s. verstaen ende ooc glteestelic.
Seder, zeder, seer; sedert, seert, bijw., voorz. en
voegw. -- I. Bijw. i) Later, daarna, naderhand. 2)
sedert dien tijd, van dien tijd af. — II. Voorz. ' t)
Na. 2) sedert. 3) s. dat, nadat, sedert dat. — III.
Voegw. Hetz. als seder dat.
Sedermeer, zeder-, bijw. Daarna, van dien tijd
af; s. dat, naardien, daar, dewijl, nu.
Sedeware, sedu-, zede -, cede-, -vare, -wale; ook
zeed-, zed-, zewaer, zeeuwer, znw. o. Zeverzaad,
wormkruid; nutlet z. of gingebraes, gezegd tot iemand
die sporen van ijihoofdigheid vertoont.
Sedieh, zedich, bnw. i) Een goeden aard of karakter hebbende, welopgevoed, beschaafd, fatsoenlijk, zedig; welwillend, vriendelijk; nederig, bescheiden. 2) stout, dapper, onversaagd, van gewapenden.
-,

-

— Sedichheit, oedichlihe.

Bee p zee, se; ook seede, zeede (i 6de eeuw), znw.
vr. en m. i) Zee; des zeroes baren; over s., naar het
Heilige land; dat lant van over s., Palestina. 2) zeewater. 3) meer; versche (zoetwater-) zeen.
Seebaer. Zie s e d e b a e r.
Seebaers, zee-, znw. m. Een zeevisch.
Seebare, zee-, znw. vr. Hooge zeegolf.
Seebiese, zee-, znw. vr. Zeebies.
Seebureh, zee-, znw. m. Zeedijk.
Seeehe ehtieh, zeeck-, bnw. Zeeghaftig, zege
-viernd,tomf.
Seeehdije, zeeck-, zege -, znw. m. Dijk of kade
langs een „zeeg" of tocht.
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Seeehltie, -like. Zie s e d i c h -.
Seeehte, seechten. Zie sachte, sachten.
Seedrake, znw. Omvorming van zodiake, dieren-

riem.

Seedijc, znw. m. Zeedijk.

geef, zee-, -dreft, -drickt, -dreft, znw. vr.
Goed dat uit de zee komt aandrijven, strandvond.
Seedriftieh, zee-, bnw. i) Losgeraakt, naar zee
gedreven. 2) aangespoeld.
Seedse, zeedse, ceedse, znw. vr. Zetel, stoel.
Seeganc, zee-, znw. m. Hooge zee, instrooming
van zeewater.
,

Seegod, - godinne n -gras, -groot.
Seegrave , seech- zeeeh-, znw. m. Eene sloot
;

als „zeeg" of tocht dienst doende.
Seehane, -hale, -hoen. Zeevisschen.
Seehoyke, zee-, -hoyck, znw. vr. en m. Kapmantel van zeelieden, zuidwester.
Seehont, -calf, -coe. Zeedieren.
Seecant t zee-, znw. m. en vr. Zeekant, strand.
Seeeondich, zee-, bnw. Bevaren.
Seeconinc, znw. m. Barbeel.
Seeerabbe, znw. vr. Zeekreeft.
Seecruut. Hetz. als s e e g r a s.
Seel, zeel, sell, znw. o. i) Touw; een touw, kabel; lijn, koord ; verklw. seelkijn ; niet één s. treeken,
niet (aan) ééne lijn trekken; strop; hennipzeel. 2)
wat door een touw bijeen wordt gehouden; koppel,
jachthondhn; bundel, bos, hout.
Seelant, zee-, znw. o. Aan of in zee gelegen
land. — Seelander.
Seelast, zee-, znw. m. Lading van zeeschepen,
over zee aangevoerd goed.
Seelde zeefde, znw. vr. Geluk, zaligheid.
Seelgelt, zeel-, znw. o. i) Geld betaald aan hem
die iem. vangt en aan den magistraat overlevert
(voor het door hem daarvoor gebruikte touw). 2)
fooi gegeven bij het koopen van een paard, hal stergeld.
Seelhont, sael-, znw. m. Zeehond.
Seelhout, zeel-, znw. o. Talhout.
Seeliede, zee-, znw. m. mv. Zeevaarders; varensgezellen matrozen.
Seelmaher, zeel-, znw. m. Touwslager.
Seelsmout, -spec. Zie sae 1 -.
Seelt, zeelt, znw. m. Naam van een lijfsieraad.
Seem, zeem, znw. o. Ongepijnde honing, het
zoetste en vetste van den honing, zeem.
Seeman, zee-, znw. m. Zeevaarder, varensgezel,
matroos.
Seemarehe, zee-, znw. vr. Kuststreek.
,

;

Seemmaher, zeem

-,

znw. m. Bereider van ho-

ningdrank, meede, rozenhoning.
Seemonster, zee-, znw. o. Zeegedroeht.
Seemsch, zeemsch, teems, bnw. en znw. Leder,
vooral van schapen- en geitenvellen vervaardigd;
zeemleeren; zeemenleder.
Seemvat, zeem -, znw. o. Honingvat.
Seemwerker. Hetz. als s e e m m a k e r.
Seen. Zie seent en sewe.
Seenaehtich, zeen -, bnw. Zenig.
Seendeken. Zie s e e n t d e k e n.
Seendebrief. Zie sen debrief.
Seendeltjc, zeend-, seent-, bnw. Tot de bevoegdheid van een „seent" behoorende.
Beenden zeemden, tenen, zw. ww. intr. Een
„seent" of kerkelijk gericht houden, kerkvisitatie
houden.
Seendie, zeen -, znw. vr. Het gebied van den
„seentdeken".
Seeneringe, zee-, znw. vr. Het verdienen van
den kost op zee of door de zee.
Seeng aren, zeen -, -gaern, znw. o. Koord van
ineengedraaide pezen voor bogen.
Beent, scent, seend, send, sent, sint; seende, zeende,
senile; zeen, znw. m. i) Eene vergadering van geestelijken, eene kerkvergadering, ook onder de eerste
christenen; eene vergadering van bisschoppen. 2)
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eene vergadering der geestelijken van eene diocese;
vooral: de rondreis van den deken door zijne dekenie tot uitoefening van het geestelijke recht; ook de
door hem of den provisor (of den „seentdeken",
lantdeken, deken, ook : den proost) gepresideerde vergadering tot het berechten van bepaalde misdrijven.
Seentbaer, zeent-, sent-, bnw. Behoorende tot
de bevoegdheid van een „leent."
Seenbbrief, zeem -, sent-, -breef, znw. m. Een
akte waarin de bevoegdheid en de grenzen van het
geestelijke recht zijn omschreven.
Seen.tdehen, , zeent-, znw. m. De kerkelijke waar
belast met de uit--dighesbklr,ndioces
oefening van het geestelijke recht; de deken die den
„seent" houdt en in zijne dekenie het geestelijke
recht handhaaft.
Seentpennine, zepnt-, znw. m. Geldelijke bijdrage geheven voor de bestrijding der kosten van
den „zeent."
Seentpliehtich, zeent-: bnw. Verplicht om voor
den „seent" (2) te verschijnen.
Seentrecht , zeent-, znw. o. Geestelijk recht;
geestelijk gericht.
Seentechepen, zeeni-, znw. m. De schepen die
als vertegenwoordiger van het wereldlijk gezag zitting had in den „seent".
Seentstoel, zeent-, zent-, znw. m. Eene rechtszitting van den „seent" of het geestelijk gerecht.
Seentvoget, zeent-, znw. m. De geestelijke die
den „seent" leidt.
Seentvrede, zeent-, znw. m. Een vrede afgekondigd bij gelegenheid van het houden van een
„seent".
Seenwel, rond. Zie s i n e w e 1.

SeeoestL r, seeoever.
Seeosse, zee-, znw. m. Naam van een zeedier.
Seepaert, zee-, pert, znw. o. Rivierpaard.
Seepië, znw. vr. Matrozenpijjekker.
Seeplume, zee-, znw. vr. Zeepluim, plompe, wa-

terlelie.

Seepo e, zeep-, znw. m. Druip -, leepoog.
Seepsieder, seepsop.
Seepuut, zee-, znw. m. Zeekikvorsch.
Seer, zeer, sere, bnw. i) Ziek, door eene kwaal

of verwonding, ook: lijdende aan eene huidziekte;
pijnlijk. 2) ziek, gewond, van het gemoed. 3) klaag.
lijk, jammerend; hoer screien ende hoer s. woorde.
Seer, zeer, sere, znw o. en m. i) Lichaamssmart, eene ziekelijke of pijnlijke lichaamstoestand,
zeer, vooral van zweren, gezwellen, ontstekingen;
daer s. daer hant ; deer lief, doer ogen, de natuur
kan men niet bedwingen, de stem des bloeds kan
men niet smoren; ook van de pijn der hel. 2) zieleleed, droefheid, smart, een treurige zielstoestand;
rouwe ende s.; dais leitel s., daar is weinig aan
verbeurd; mi vernieuwdt min seer, mijne smart
doet zich met nieuwe kracht gevoelen, oude wonden
worden weder opengereten; ook van minnepijn en
van de wonden der zonde. 3) s. doen, met eene
zaak als subj., pijn doen, leed veroorzaken ; met een
pers. als ondw., een ander pijn of lichaamssmart
bezorgen; ook: iem. leed aandoen, hem grieven;
wederk., zich kwetsen of verwonden. 4) geweeklaag,
gejammer; s. maken, driven.
Seer. Zie seder.
Seeram, zee-, znw. m. Naam van een zeevisch,
die op vogels loert.
zeerde, znw. vr. Hetz. als s e e r t e.
Seerdoem, zeer -, znw. Zeere plek, eene ziekelijke
aandoening; zweer, gezwel.
Seerf. Zie s e r f.
Seerheit, zeer -, znw. vr. Pijn; ongemak; pijnlijkheid, ziektestof.
Seer1 jc, zeer -, bnw. Droevig, deerniswaardig.

Beerde,

— Seerlike.
Seeridder, zee-, znw. m. Eene fantastische figuur,
half ridder en half visch, een mannelijke zeemeermin.
Seeroof, zee-, znw. m. Zeerooverij, het rooven
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van een schip of het berooven van schepelingen in
zee. — Seerover, -roverie, -roversch, -ro-

verschip.
Seerte, zeerte, seert, ,eerde, znw. vr. De Bene of
andere ziekelijke lichamelijke aandoening; ongemak,
euvel; verwonding, letsel; zweer, gezwel; pijn.
Seesate, zeezate, znw. vr. Aan zee gelegen hui
-zingof
kasteel.
SeesCh, zeesch, bnw. Zee ; zeesche diere ; ene
zeesche crabbe.

Seeschip, seeside, seesiecte.
SeeSChume, zee-, -schuum, znw. o. i) Zeeschuim.

2) meerschuim. 3) zee- of meerschuim, de schubben
op den rug van den inktvisch.
Seesjs, zee-, znw. m. Accijns betaald van over
zee aangevoerd goed, vooral: graan en visch (te
Utrecht).
Seeslacke, zee-, znw. vr. Zeeslak.
Seeslijm, zee-, znw. o. Zeeslik, -wier, -gras.
Seespec, zee-, znw. o. Het vet van bepaalde
zeedieren, vooral: van het meerzwijn.
Seesprinehane, zee-, -heen, znw. m. Eene soort
van kreeft.
Seesterre, zee-, znw. vr. Poolster, noordster.
Seestorm, -storem; seestrant.
Seestrange, znw. vr. Zeestrand.
Seeswaluwe, zeezwaluwe, -zwaelewe, -zwaelwe,
znw. vr. Naan van verschillende zeevogels, ook
van een vliegenden visch.
SeesWjjn, zee-, znw. o. Stekelhaai, of ook: dolfijn. of: zeevarken, bruinvisch.
Seeteve, zee-, znw. vr. Vrouwelijke zeehond.
Seeuwen, zeeuwen, zw. ww. intr. Zeewaarts
koers houden.
Seeuwer. Zie sedeware.
Seensch, zeeusch, bnw. Tot de zee behoorende,
van de zee, zee-; Zeeuwsch.
Seevaerdieh, zee-, bnw. Op de zeevaart betrekking hebbende; s. recht, berechting van zeezaken, zeerecht.
Seevaerdich, zee-, bnw. Zeilree, zeevaardig.
Seevaert, zee-, znw. vr. i) Zeevaart, het varen
ter zee. 2) zeereis; tocht naar het Heilige Land. 3)
scheepsgelegenheid.
Seevane, zee-, znw. m. i! Hetz. als s e e v o n t;
ook s e e v on c. 2) deel van Noord-Holland aan
de Zuiderzee, bij Edam.
Seevarer,, zee-, -vaerder, znw. m. Zeevaarder,
zeeman, matroos.
Seevisch, zee-, znw. m. Zeevisch; ook: zeedier.
-- Seevischbanc, op de markt.
Seeyloet, zee-, znw. m. en vr. Zee; zeestroom.
Seevont, zee-, znw. m. Strandvond; ook: het
recht daarop, een heerlijk recht.
Seewaert
-), bijw. Naar de zee; ook: op
zee, ter zee.
Seewater, zee-, znw. o. Zeewater.
Seeweeh, zee-, znw. o. Een weg naar zee.
SeeWolf zee-, znw. m. Naam voor dei haai.
Seewonder, zee-, znw. o. Een vreemd of fabelachtig zeedier.
Soffen. In be-, ontseffen.
bijw. Tegelijk (16de eeuw).
Sege, zege, znw. m. i) Overwinning, zege, zegepraal; den s. onifaen, winnen, gewinnen, vechten;
den s. hebben, behouden; voorspoed, zegen; metten
Gods s. varen. 2) zegetocht.
Sege, zege, tsege, znw. vr. (oostmnl.). Geit.
Sege (met palataal -g), segie, znw. vr. Zetel.
Sege, tsege. Hetz. als tegen.
Segeboge , zege -, -booch, znw. m. Triomf boog,
zegeboog; ook segeboom.
Segedach, zege -, znw. m. Dag waarop eene over.
winning behaald of gevierd wordt.
Segel, zegel, znw. m. en o. r) Zegel; s. ende
brief, gezegelde brief; men onderscheidde datgrote
of ghensene z., zeghel van verbande, en het kleine
zegel, dat z. van zaken; de gezegelde brief, de akte.

tempeest,

(te

Seffens,
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3) het uitgedrukte, ook: in iemands gemoed gegrifte,
beeld; kenmerk, eigenaardigheid.
$egel, zegel, znw. m. en o. Hetz. als s e i 1.
Segelaer, zegel-, znw. m. Zegelbewaarder; ook:
de beambte die stoffen met het stadszegel waar
-merkt.
Segelbaer, zegel-, bnw. De voor zegeling of
waarmerking vereischte hoedanigheden hebbende.
Segelbusse, zegel-, znw. vr. Doos waarin een
bede of gezant het zegel draagt van den zender (tot
waarmerk).
Segeldrager, zegel-, znw. m. Hij die als bode
of als zegelbewaarder het zegel draagt of bewaart
van een vorst.
Segelen, zegelen, zw. ww. tr. Zegelen, be-, verzegelen.
gelen, zegelen, zw. ww. intr. (oostmnl.). Zeilen.
Se
Segelgelt, zegel-, znw. o. Geld betaald voor
het zegelen eener akte of van eene stof.
Segelie, zegelie, znw. vr. Het waardeinschap;
ook hetzelfde als s e ge 1 g e 1 t (bij de lakenweverij).
Segelije, zege -, bnw. Zegevierend. — $ egelike.
$egelinge, zegel -, znw. vr. i) Het zegelen eener
akte of het waarmerken eener stof. 2) indruk, voor
-stelingof
beeld van iets.
S8g eliser, znw. o. Ijzer waarmede lakens ge
-zegldn
gewaarmerkt worden.
Segelcamere, znw. vr. Kanselarij.
$egelmaker, znw. m. Zegelsnijder, graveur.
Segeloo8, zege-, bnw. Zonder zege of overwinning; ook: het onderspit delvende, verslagen, Segelpennine. Hetz. als s e gel ge 1 t.
Segelsnider. Hetz. als s e g e 1 m a k e r.
Segeltange, znw. vr. Werktuig tot het aanbrengen van zegel of waarmerk op stoffen.
Segeltocht, zegel-, znw. vr. Bezegeling (eener
akte).
Segelvingerljjn, znw. o. Zegelring.
Segelwas, zegel-, znw. o. Was waarin een zegel
wordt afgedrukt.
Sagen, zegen, znw. m. Het teeken des kruises;
het maken van dat teeken als beveiliging tegen den
duivel; zegen, Gods gunst (t 6de eeuw), ook: voordeel (thaerlieder zelfs zeghene ende beursevullinghe,
(i 6de eeuw).
Segen, zegen, zw. ww. intr. Zegevieren, als tr.,
winnen, een slag.
$ogen, tsegen. Hetz. als tegen.
Segenaer, zegen -, seiner, znw. vr. Hij die met
een „zegen" vischt.
Segene, zegene, znw. vr. Zegen (vischnet).

Seg eyri, zege -, bnw. Steeds de overwinning behalende, onoverwinnelijk.
Segewinner, zege -, znw. m. Overwinnaar.
$egge, zegge, znw. vr. Scheidsrechterlijke uitspraak (16de eeuw).
$eggeljc, zeg-, bnw. Gezeggelijk, volgzaam,
gehoorzaam. — $ eggelijcheit.
Seggemare, zegge-, zeg-, znw. vr. In omloop
zijnd gerucht of praatje.
Seggen, zeggen, secgen, zeldz. segen en siggen,
zw. onr. ww. -- I. Trans. i) Zeggen, spreken ; zitten
wille s., zeggen wat iem. voor den mond komt;
quaet s., kwaadspreken ; ic segge mi cammer, ik
werk mij er in ; die dorder seit, hels geseit te menegen male, men seiidicke, inleidingen van een spreekwoordelijk gezegde. 2) zeggen, verhalen ; ook : voordragen. 3) opzeggen, uitspreken, een gebed, zegen spreuk e. a. 4) noemen, heeten ; s. ute, uitzonderen.
5) uitleggen, verklaren, recht en wet; de eene of
andere plechtige verklaring afleggen; eene belofte
afleggen, eene toezegging doen, beloven; eene
ambtelijke verklaring omtrent iets afleggen, bij plechtige uitspraak verklaren, verordenen, voorschrijven ;
als znw., uitspraak ; vooral : eene scheidsrechterlijke
of arbitrale uitspraak aangaande iets doen ; een seggen s. 6) inbrengen, eene klacht; iets op iem. te
zeggen of van iem. te vorderen hebben. 7) overtuigen, doen gelooven ; hem laten s., zich laten
overreden of gezeggen. — II. Intr. i) Spreken ; s.
van, spreken ever, gewagen van iets ; van ghelucke
mogen s., van geluk mogen spreken ; met jegen,
met iets in strijd zijn ; éne dinc eist datter jegen
zegel; met te, ergens in spreken, zich met iets inlaten; met eene ontk., er niet tegen hebben, er niet op
te zeggen hebben; babbelen, snappen. 2) heeten, genoemd worden; die dach mach wel s. „gebenedijt".
$eggen, zeggen, znw. o. i) Hetgeen iem. zegt;
een gemene s., een spreekwoordelijk gezegde; verhaal. 2) recht van medespreken;. s. Baer in hebben.
3) verklaring, ook: schriftelijke verklaring. 4) scheidsrechterlijke of arbitrale uitspraak; sin s. uien; hem
in enes s. keren, zich aan een „seggen" onderwerpen ; sin s. vertrecken, op de lange baan schuiven;
Ier scej5ene s., volgens uitspraak, bepaling, begrooting der schepenen; toten gerechts seggen.
Seggende, zeggende, deelw.; s. worde, praatjes,
in omloop zijnde geruchten; ook seggeworde.
Seggensehap, zeggen-, znw. vr. Scheidsrechter
-lijke
uitspraak.
$egger, zegger, secger, znw. m. i) Zegsman. .2)
verhaler, voordrager van gedichten. 3) hij die belast is met het doen van eene scheidsrechterlijke
uitspraak; s-s ende middelaers; medesegger, medescheidsman.
Seggerschap. Hetz. als s e g g e n s chap.
Seggewort, znw. o. i) Zie s e g g e n d e. 2)
mondelinge verklaring of mededeeling. 3) het oververtellen van iets, gebabbel; isecrete van scejenen

Segenen, zegenen, sechgenen, sechenen, seinen,

zw. ww. — I. Trans. Het teeken des kruises maken
over iem. of iets, onder het uitspreken van een gebed of zegenspreuk; als znw., het zegenen; ook:
zegening, zegen. — II. Wederk. Het teeken des
kruises op zijne borst maken, zich kruisen.
Segenherde, znw. m. (oostmnl.). Geitenherder.
Segeninge, zegen-, seininge, znw vr. i) Het
uitspreken van een zegenspreuk (bezweringsformulier) of zegenwensch. 2) zegening, zegen.
Segennet, znw. o. Hetz. als s e g e n e.
Segens, voorz. Hetz. als tegen en jegens.
Segenstal, znw. m. (oostmnl.). Geitenstal.
Segenvoet, znw. m. (oostmnl.). Bokspoot.
Segenwater, zegen -, znw. o. Vischwater waarin
met de zegen mag worden gevischt.
Segenworp, znw. m. Het visschen met de zegen.
$egesaliC , zege -, -selick, bnw. Zegevierend,
onoverwinnelijk.
Segesteen, zege-, znw. m. Een edele steen met
geheime krachten, die aan den bezitter zege verleende, ook: het winnen van een geding, kracht e.a.
Segeveehtelijc, zege-, bnw. Zegevierend, overwinnend.
Segeveehten, zege -, st. ww. intr. Zegepralen,
zegevieren; segevechtende, - vochten, overwinnend.

— Segevechter, -vochtinge.
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overbrinen met seehworden.
$egginge,. zeg-, znw. vr. i) Het zeggen; ook:

het uitspreken van een woord. 2) uitspraak, vonnis;
ook: scheidsrechterlijke uitspraak.
Segie. Zie sege en seedse.
Segaman, zegs-, mv. segsliede, znw. m. Scheidsrechter.
Seirswort. Zie seggewort.
Solde, zeide, znw. vr. (oostmnl.). Snaar, snoer;
vooral: snaar op een speeltuig. — $ eidenmaker,
-me/eer, -spel (speeltuig; snarenspel); - speler,

-sjieelre.

$eye,

znw. vr. Eene platte schuit; verklw. sey-

kijn, soyk Jn, -ken.

Seven, sever. Zie saeyen, saeyer.
Seigel, Belgen. Zie s e g e 1, seggen.
Seigen, zengen, z*. ww. tr. Zeven; met van,
zuiveren.

$eigen, iseigen, zw. ww. tr. (oostmnl.). Toonen.
Seiger, bnw. (oostmnl.). Verschaald, troebel.

SEIGER.

SECOREREN.

Selger, zeiger, znw. m. IJker.
Seigerwerc, znw. o. (oostmal.). Uurwerk.
Se' e, zeike, seic, seec, znw. vr. en m. Pis, urine.
— Seikebedde , van een mensch. — $elken, seiker, eeiepot ,. -vat ; • seicstede (waterplaats).
.zeiken, zw. ww. tr. Zeven; filtreergin.
d
Been,
Se,1, zeil, seel, znw. o. i) Zeil, scheepszeil; te
seile gaen, onder zeil . gaan; ook: op iets aansturen,
naar iets streven; dat oghe int zeyl houden. 2) gespannen zeil of voorhangsel.

vaststaand, vast bepaald. 4) zeker, vast, stellig, ontwijfelbaar. 5) s. buurtuuch, in Drente, de bewijs.
krachtige verklaring van een „seker" (znw. II, t);
sekere brief, te Zieriksee, waarschijnlijk: het register
van „sekeringe", waarin worden opgeteekend de voor
schepenen verleden obligatiën. — III. Onbep. vnw.
Een zeker, een niet nader aangeduide persoon of
zaak.
Beker, zeker, znw. — I. onz. i) Veiligheid ; alse
du int sekerste sis. 2) zekerheid ; voor zekere ver
int s., voorzeker (16de eeuw). — II. mL i)-siaen;
Hij die van iets op de hoogte is, een getuige. 2)
hij die zekerheid geeft, borg. 3) zekerheid, waarborg, borgstelling, borgtocht; goeden zeker, zekere
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Soil. Zie see1.
geile, inw. vr. Emmer.
Solon, zeilen, zw. ww. intr. Zeilen ; aen gins
boort s., enen aen zijn boort s., aanklampen, aan
enen, iet in denont
s., iem. in den$Tand-tasen;
8^

zeilen, in het verderf storten ; iets verderven, doen
verloren gaan; als trans., met een zeilschip ergens
brengen.
Solon, zeilen, zw. ww. tr. Snoeren, met een
koord of touw binden of verbinden.
Sollen, zeilen, zw. ww. intr. Naam van een dob.
belspel.
Seiloleet, zeil-, znw. o. Zeildoek; ook seillaken.
Seilcnape, zeil -, znw. m. Scheepsknecht, matroos, die het zeil moest bedienen.
Seilmaker, zeil, znw. m. Zeilmaker.
Selmaker, touwslager. Zie s eel make r.
Seiroede, zeil-, -rode, znw. vr. Roede of stang
aan een scheepszeil; misschien ook: molenroede.
Seilsehonde, zeil-, znw. vr. Een plat vaartuig
(schoude) met een zeil.
Se118 p el, zeil-, znw. o. De steenen of schijven
waarmede men het spel speelde, dat „reilen" heette,
doch niet nader bekend is.
Seilsteen, zeil -, znw. m. Magneet, zeilsteen;
soms ook: diamant.
Seilsterre. Hetz. als s e e s t e r r e.
Sein. Zie seis ene en s e g e n e.
Seinen, seiner. Zie segenen, segenaer.
Se * orle, s`injur:e, senger:e, ,signorse, znw. vr.
i) Heerschappij, - bestuur. 2) heerlijkheid, staatsie,
pracht. Vgl. singerie.
Seinschip, ze:n., znw. o. Naam van eene bepaalde soort vrachtvaartuigen (op de Zuiderzee) ;
soms ook van vischschepen.

Seinwateringe. Hetz. als s e g e n w a t e r.

Seinel (reisel), znw. Seis of sikkel.
Seisene, zeisene, seisen ; sensene, seine, seine, sein,

znw. vr. Zeis; verklw. seisenk! n, -ken. — Seisen-

maker.

Seiser, .aseiser, ceser, znw. vr. Een gegiste drank,
vooral: palmwijn.
Beisoen. Zie s a i s o e n.
Sekele, zekele, sekel, znw. vr. en m. Zeis; sikkel.

— Sekelmaker.

Seker, zeker, seecker, bnw. — I. Met een pers.
als ondw. Eig. „vrij van schuld en straf ". i) Rustig,
gerust, kalm; soms met het bijdenkbeeld van geluk
of gelukzaligheid; veilig, beschut, beschermd; met
van, gevrijwaard van. z) betrouwbaar, op wien men
aan kan; van God, onwankelbaar getrouw; in rechte:
a) die van iets op de hoogte is; in Drente, een
buurman die, volgerechtigd is in de mark. b) gevolmachtigd. 3) verloofd. 4) verzekerd van, gerust op
iets; s. doen, maken, iem. van iets zekerheid geven,
iem. voor de nakoming van iets waarborg geven,
iem. iets waarborgen; verzekerd van het bezit of
het verwerven van iets; dit dede God door hem
(Gideon), dat hi iseges s. ware; van iet S. weren,
zich van iets verzekeren; s. aen iet sin, zekerheid
aan iets hebben voor de betaling eener schuld. 5)
met een gen. of van, van iets verzekerd of overtuigd, iets zeker wetende. -- II. Met eene zaak als
ondw. i) Veilig, rustig; dat blade aermoede alder

scherzi is; des vaders benedixie can siere kindere
heus s. (rustig, gelukkig) maken. 2) betrouwbaar,

waarop men aan kan, vast; s. maken, zekerheid of
vastheid aan iets geven, z. voor iets stellen. 3) zeker,

doen.

Beker, zeker, bijw. i) Veilig. 2) met zekerheid,
zóó dat voor iets een vaste grond is. 3) zeker, voor
gewis. 4) zeker, zonder nadruk; si es o0 ene-zekr,
ander vaert: si mint s. enen jong/ten man.
Sekeraer, zeker -, -er, znw. m. Gevolmachtigde;
ook sekerbode.
Bekeren, zekeren, zw. ww. — I. Trans. A. Met
den acc. der zaak. t) Zeker maken, iets plechtig
beloven, zich tot iets verbinden ; zekerheid voor iets
stellen. 2) plechtig verklaren of -verzekeren ; door
eene verklaring bekrachtigen, zijne toestemming -tot
iets geven ; gesekerde schout, in rechte erkende
schuld. -- B. Met den acc. van den pers. i) Aan
iem. bescherming verleenen, rust en vrede bezorgen.
2) iem. in verzekerde bewaring stellen, opsluiten. 3)
iem. binden, tot iets verbinden of verplichten, dwingen, noodzaken. 4) verbinden, door een verbond ver
aan iem. verbinden, tot vrouw beloven,-enig.5)
verloven ; aan zich verbinden door eene belofte van
trouw, zich verloven met. — II. Intr. z) Zekerheid
of borg stellen. 2) zich tot iets verbinden, iets plech.
tig beloven. 3) samenspannen, -zweren.
Sekerheit, zeker-, znw. vr. i) Een toestand van
rust en vrede; met het bijdenkbeeld van welvaart;
kalme gemoedstoestand, vredige stemming, met het
bijdenkbeeld van gelukzaligheid. 2) veiligheid, gevoel van veiligheid. 3) zelfvertrouwen, gerustheid,
een misplaatst gevoel van veiligheid. 4) het verzekerd zijn van iets, vertrouwen; hi hevet dii gedaen
ojtie sekerhede van enz. 5) plechtige belofte, verbintenis ; eerewoord, gelofte; zekerheidsstelling, borgtocht; bi siere s., op zijn eerewoord; belofte van
onderdanigheid, vooral van overwonnenen en gevangenen; trouwbelofte, belofte om iem. te trouwen.
6) zekerheid, vastheid; betrouwbaarheid; stevigheid;
gewisheid, ontwijfelbaarheid; aelmoesene es ene die
meeste s. (een van de zekerste middelen) te comene
voor Gods ogen. 7) de toestand waarin men zich
onderling tot iets verbindt; vaste afspraak; verbond;
samenspanning, -zwering. 8) verzekerde bewaring,
gevangenschap.
SokeriII e zeker -, znw. vr. i) Bescherming, beechtige belofte, zekerheids-, borgstelschutting. 2) pl
ling; trouwbelofte, verloving. 3) versterking, bevestiging, van eene plaats; bekrachtiging, verzekering,
met woorden of daden. 4) van „hem sekeren": a)
vaste afspraak. b) verbintenis, overeenkomst, verbond. c) samenspanning, -zwering.
Sekerlije, zeker -, bnw. t) Zeker, veilig. 2) zeker,
gewis, ontwijfelbaar.
Sekerlike, zeker -, bijw. i) In veiligheid, veilig.
2) met zekerheid; voorzeker, voorwaar, gewis, stellig. 3) zonder klemtoon: althans, ten minste.; wel.
Sekerloos, zeker -, bnw. Onbetrouwbaar.
Sehernisse, zeker -, znw. vr. i) Gevoel van vei
verzekerdheid; dat avonture noch leven den-lighed,
mensche s. geven. 2) versterking, bevestiging, eener
plaats; versterking der bewijskracht eener akte;
(ze met velen bezegelen) omme meerre sekernisse.
Seckel, znw. (oostmnl.). Zakje, builtje, buidel.
Seeondine , secured-, znw. vr. Nageboorte.
Secoreren, soc., socc-, socur-, zw. ww. intr. en
tr. Helpen, bijstaan.

SECORS.

SEN.

Sjors secoers, soc-, socc-, sacc-, sak-, znw. m.
en o. Hu?p, bijstand, ondersteuning.
Secorsen, secoersen, socc-, sort-, succ-, saec•,
salt-, zw. ww. intr. en tr. Helpen, bijstaan.
Secreet, secreit, bnw. i) Afgezonderd. 2) geheim;
in s., in het geheim. 3) heimelijk; als bijw. in het
geheim, stilletjes; s. gesproken (16de 'eeuw).
Secreet, sacreet, -ete, znw. o. i) Afgezonderde
plaats ; geheim gemak. 2) geheim ; geheimenis ; van
een pers., vertrouweling. 3) een gebed der mis, dat
door den priester na de praefatio in stilte gebeden
wordt. 4) klein zegel van een vorst of eene stad,
geheim zegel, cachet.
Secretarie, znw. vr. Afgezonderd of voor iem.
gereserveerd vertrek, kabinet.
Seeretarjjs, zuw. m. Geheimschrijver.
SeCte, znw• vr. i) Partij, afdeeling. 2) de eens
of andere meening die een aantal aanhangers heeft;
vooral: eene afwijkende meening of leerstelling op
godsdienstig gebied, dwaalleer, wangeloof, ook:
ketterij. 3) zonde, ondeugd; die quade (heren) in
hare secte loven (in hun kwaad prijzen).
Seculier, bnw. Wereldlijk.
Bel, Februari. Zie sell e.
Bel, zet, znw. o. Derrie of darink of de asch
daarvan, waaruit men zout kon stoken.
Selbarnen, zet-, zw. ww. intr. Darink branden
tot zelasch om er zout van te stoken — Belbarninge.
Belde. Hetz. als saelde en seelde.
Belde, andere vorm van s e 1 f d e.
Belden, zelden, -ene, -ent, bijw. Zelden; comp.
seldenre, -derre, -dere, - dender, selder, minder vaak
of dikwijls; superl. seidenste; uien huse ginc si
(Maria) alder seldenste ; s. wile, wilen, ironisch voor:
a) nooit. b) niet licht, heel moeilijkof bezwaarlijk, niet.
Belden, zelden, bnw. Zeldzaam, schaarsch. —
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Belle. Hetz. als c e 11 e.

een boom; ook selfboomde, set-, sett- (limb.).
Selfde, zelfde, selde, bnw.; die-, dit -, dat-: a)
dezelve, hetzelve. b) de., hetzelfde.
Selfende, zelf-, - kende, - einde, -inde, znw. o.
Zelfkant.
Self hele, zelf., - keile, znw. Naam van Bene ge
consolida minor dais zelf heile-neskrachtigpl;

Bellen, zeilen, zw. ww. tr. (fri.). Overgeven, overleveren, vooral in eigendom; verkoopen. Vgl. v e rs e lie n. — Seller, sellinge (fri.).
Bellinge, zellinge, znw. vr. Gegraven inham of
haventje in buitengronden.
Belmate, zei-, znw. vr. Zoutmaat. Vgl. s e 1.
* Selote, zelote, znw. m. Ijveraar, fanaticus.
Selp, uit so helt (e), nl. mi God; alzoo helpe (mij
God) ; ook alselj4, -sulft.
Belrie, "sellerie, znw. vr. Al wat tot de zadels
behoort, kosten van aankoop en herstellingen van
zadels (in rekeningen).
Selsaen. Zie s e l t s i e n e.
Setsehap, zet-, zeil-, -schip, znw. vr. en o. i )
Gezelschap. 2) vereeniging, gild; vergadering. 3)
compagnieschap, vennootschap ; ook : de vennooten.
Selschot, selsen. Zie s e l f s c h o t, s e 1 t s i e n e.Selsout, zet-, znw. o. Hetz. als s e 1.
Seltsiene, zet-, set-, -sen, • - sane, -saen ; ook;
seltsaem, -sam, -sem, selsem, bnw. i) Zeldzaam,
schaarsch, weinig voorkomende. 2) kostbaar, koste lijk: 3) vreemd, zeldzaam, ongewoon, opvallend,
wonderlijk, bevreemdend; het is mi s., het komt mij
vreemd voor. 4) monsterachtig, afschuwelijk. 5) onhandelbaar, slecht. van humeur. — Seltsieneheit,
seltsiene, bijw. ; seltsienitj c, -like.
Seluwen. °Zie saluwen.
Selvat, zet-, znw. o. Vat of ton om „sel" (z. aid.)
in te doen.
Selve, zelve, suive, self, onb. vnw. — I. Zonder
voorafgaand bepalend woord. Zelf, in persoon ; zijns
zelfs zijn: a) zijn eigen baas zijn, meester over zich
zelf zijn; mondig zijn. b) zich zelf meester zijn;
ook met eene ontk., zich zelf niet zijn; van, te hem
selven tomen, van zich zelf vallen, weer bijkomen;
verbonden met een ranggetal; self ander, anderen;
zelfs anderde, met een ander, een tweede ; self derde,
met twee anderen (vooral oostmnl.) enz. — II. Voor.
afgegaan door een bepalend woord (dele, dit, die,
dat). — A. Zelfstandig. t) Dezelve, die, juist die,
zelfs die; naast dat selve ook selve dat. z) de-, hetzelfde. — II. Bijvoeglijk. i) Deze of die, met nadruk; juist die, zelfs die; tien selven, op dat oogen.
blik. 2) de., hetzelfde; metten selven, eveneens.
Selve 2 zelve, znw. vr. Salie; ook, in woordspeling met „selve" (zalf), geld; van enen cruut ende

of brunelle.

hiet selve.

Seldenheit.
Selewen. Zie saluwen.
Self, selfander. Zie se 1 v e.
Selfbloocte, zelf-, set-, -blocte, znw. o. Stam van

Selfmaent, zelf-, bnw. Uit eigen beweging, vrij

illig.

-w

Selfmoedieh, zelf-, -modieh, bnw. (oostmnl.).

Eigenwillig, willekeurig, moedwillig.
zelf-, bnw. Mondig.
Selfschot, zelf-, seel-, set-, zeil-, -schut, znw. o.
Naam van een belegeringswerktuig, eene soort vnn
balist, waarmede pijlen geschoten werden. — Self-

schotboge, maker, selfschotter.
Selfsoekel jcheit, zelf-, -suekeljeheit, znw. vr.
:

Zelfzucht.

Selfssegel, zelfs -, znw. m. Eene akte door iem.
met zin eigen zegel bekrachtigd.
Self st. Zie s e l v e s t.
Selfvuldieh, zelf-, fuldich, bnw. Teugelloos,
moedwillig, gewelddadig. — Selfvuldicheit.
Selfwassen, zelf-, bnw. Van zelf gegroeid of
ontstaan, natuurlijk, natuur -; selvewassen hout;
enen s-en steen.
Belfweldicheit, zelf-, znw. vr. Eigenwilligheid,
eigenmachtigheid, verzet.
Selgeren, silg-, - ieren. Hetz. als a s s e 1 g-, ass a e 1 g e r e n, bespringen, bestormen; aanvallen;, in
bezit nemen.
Selich, self. Zie 's a l i c h, s u l c.
Sellant, zei., znw. o. Zoutland, zoute moeren
die men bedijkte en uitveende om er „zelzout" uit
te bereiden.
Belle, zelle, silk, sulk, set, sul, znw. m. en vr.
Februari; ook sellemaent, zei-, zul-.

Selver. Zie silver.
Selves, zelves, zelfs, bijw. en vnw. — I. Bijw.

Zelfs. — II. Vnw. t) Zelf; van zelfs, vanzelf, uit
zich zelf. 2) voorafgegaan door dat (t), hetzelfde.
Selvesheit, zelves-, zelfs., znw. vr. Iemands wezen of persoonlijkheid.
Belvest, zely-, soly-, suit'-, sulfst, sulft, vnw.
(oostmnl.). — I. Zelfst. Zelf; die s-e, die; met nadruk.
— II. Bijv. Voorafgegaan door een bezitt. vnw.
eigen; zijn s., holt; voorafgegaan door een bepalend
woord, zelfde; up den solvesten dach.
Selvieh, zelvich, vnw. (oostmnl.). i) Bijv., deze,
die, met nadruk. 2) zelfst., die sulftigen, dezulke,
deze (fri.).
Bern, voegw. en voorz. — I. Voegw. Zoo waar,
zoo waarlijk; semmi God (hel e). — II. Voorz. Bij,
in aanroepingen en bezweringen; sem mine trouwe,
mine ere, min leven, lijf; sem min weten, bij,
volgens.
emblant. Zie s a m b 1 a n t.
Boze , zeme, znw. Een visch, barbeel.
Seniele, zemele, znw. vr.. i) Zemelen, gruis. 2)
fijn tarwemeel, bloemmeel.
Semelike, semen. Zie 9 ame 1 i k e, samen.
Seinen , zemen, bnw. Zeemleeren.
Bement. Hetz. als ciment.
vr. Slagzwaard.
Semeterre,
Semijt, seminkel. Zie s a m ij t, s c h a m.i n k e 1.
Ben, zen. Zie sin.
Sen, zen, znw. vr. Zeventuig hetzij buiten of' in

ruw.
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dijkzaken ; in onrecht bevallen van een z., schuldig
bevonden aan eene onrechtmatige uitspraak in een
„zeventuig" ; ter z. bliven liggen, gezegd van een
dijkvak, waarvan door een zeventuig moest worden
uitgemaakt te wiens laste het was.
Senaet , znw. m. en vr. Lichaam van bestuur
eener stad. — Senatoor, Senatoorschap (ook:
senaat).

Sendael, sonde . Zie sindae1, sonde.
Sonde, seende. Zie s e e n t.

Sonde, zende, znw. vr. Geschenk dat men iemand

zendt, ook

: van vleesch.

Sonde, zende, znw. vr. Zeis.

Sendebode, zende-, znw. m. Afgevaardigde;

bode.

Sendebrief, zende-, seend(e)-, znw. m. Ambte.
lijke brief, missive; ook: aanbevelingsbrief. -- Sen
debrieveboec, schriver.

Sendefeeste, zende-, znw. vr. Pinksterfeest.
Senden, zenden, simden, seinden, zw. en st. ww.
tr. i) Zenden, sturen; zonder object, Benden om, ontbieden; ook: een bericht of bevel zenden, gelasten.
2) iem. een geschenk aan spijs zenden.
Senden, zenden. Hetz. als s o n. d e n, zondigen;
als znw., zonde.
Sender, zender, znw. m. Zender (i6de eeuw).

zend- , sind- , seind- , znw. vr. i) Het

Sendin g" e,

zenden, afzenden ;
2) geschenk.

zebe, seise, seed, znw. m. Zeep.

e ,
S ep

zegel, bnw. Druipend, leep,

van de oogen.

— S pelen, sepeloget, -oocht.
Sepelinge, zejel-, bijw. Tappelings.
Sepen, zepen, zw. ww. tr. Inzeepen, wasschen,

reinigen.

Soper. Hetz. als s e p e 1 e n; sejôende ogen.
Sepline, znw. vr. Uit discejline. Tucht ; ook b
boetedoening, zelfkastijding.

September, znw. m. Hetz. als e v e m m a e n t.
Septene, znw. vt. Zevental.
Septentrioen, znw. Het noorden.
Septer. Zie sehepter.

Sepulture, znw. vr. Uitvaart ; graf ; sine s. kie.

sen, eene keus doen tusschen eeuwige gelukzaligheid

en eeuwig verderf.
Sequentie, -cie, znw. vr. Naam van een kerk
-gezan,
dat op de „antiphona" volgt.
Sequester , znw. Een goed waarover geschil is
dat aan een derde ter bewaring of beheering wordt
toevertrouwd totdat er uitspraak over is gedaan.

Ser, slier, des heeren; ser Heinrijcs ors, ser Brunen brieve ; Gillis ser Pieters sone ; ook seer, sheer.

Seraphijn, znw. m. Naam van engelen van
hoogeren rang ; ook gegeven aan menschen van
buitengewone vroomheid door de devoten.
$ere, zere, seer, bijw. i) Pijnlijk, smartelijk, zeer;

de zending van den H. Geest.

(enen) sere, seer, doen ; als die wonden alreseerste
doen. 2) sterk, krachtig, zeer, in hooge mate, bij

Sene, zene, znw. vr. Zenuw, pees, spier; verklw.

ww., bnw. en bijw. 3) hard, zeer, met kracht. 4)
met snelheid, snel, hard. 5) bij begrippen van afstand, ver; Baer hi zere was af (vandaan). 6) nagenoeg geheel, bijna al; mine geselen sin s. dooi;

seenkijn, -ken.

Sere, senen. Hetz. als s e e n t , seen den.

Senen . Zie s e g e n e n en seinen.

Senep, °ene b, senneh, znw. m. Mosterd. -- Senep corn, - molen, - poeder, -sast.
Senesehael, zene-, znw. m. Oudste, ook: voor2

n aamste, hofbediende; intendant, prefect; ook: een
met een krijgsbevel bekleed hofbeambte.
Senewe, seriewel. Zie s e n u w e, sin e w e 1.
Sengde, deelw. bnw. Aangebrand.
Bengelen, zengelen, singelen, zw. ww. tr. Zen-

gen, schroeien, roosten.

Sengen, zengen, Bingen, zw. ww. tr. Hetz.
Sengerie, Zie seinjorie.
Senieh , zenith, bnw. Zenig, vol zenuwen; vezelig, van planten.

Seniele, znw. Heelkruid, breukkruid.

Seninge. Zie s e g e n i n g e.
Senior, znw. m. Ouderling, oude; mv., de oudsten
(van het volk).
Senke, zenke, znw. vr. of m. ; s. (d. i. te zenke)

si sin keer in enen staet, nu ende over zo jaer.

Sere, bnw. serelike. Zie seer, s e e r l i k e.
Seren, zeren, zw. ww. tr. Verwonden, kwetsen.
Serf, seerf, cheerf, znw. en bnw. — I. Znw.

Dienstbare, dienaar. — II. Bnw. i) Dienstbaar, tot
een dienst verplicht. 2) onderworpen, onderdanig.
3) -aan het kwaad of de heerschappij der zonde
onderworpen.
Serge, sergie. Zie s a r g e.

Serlant, serg-, serj-, sirg-, Barg-, sari-, sarz-,
ook servient (helper van den dienstdoenden geestelijke), znw. m. i) Dienaar, bediende, knecht. 2)
ambtenaar of beambte; een door den landsheer met
een bepaald gezag bekleed persoon; bode, gezant.
3) gewapende dienaar, trawant, lijfwacht. 4) schildknaap, gewapend dienaar van aanzienlijken huize
van een ridder. 5) krijgsknecht, krijger, strijder;
vechter, kampvechter. 6) vent, kerel, man; want gi

liggen, gezonken zijn, van een schip.

(Walewein) een ongetrouwe s. sit ende een quaet;
Martin, du best een stout s.; een vreemt s., een

lood; misschien ook senkel.
Senken, zenken, Binken, zw. ww. tr. i) Doen of
laten zinken; doen dalen, nederwerpen (in de hel);
wegleggen, in iemands gemoed. 2) vellen, tot den
aanval richten, een wapen. — Senkinge..
Senken, Senljc. Zie sinken, sinli^ c.
Sens. Zie cijns.
Sense. Zie s e i s e n e. — Sensenmaker .
Sensor, Isenser, iseiser, seiner, ook: pachter. Zie
cijnsere.
Sent, bijw. en voegw. Zie sint.
Sent, sint, sen/c, since, Bonte, sunte, bnw. Heilig,
sint. Met her versmolten tot sinter in „Sinterclaes"
e. a.; soms ook vóór een vrouwennaam; sen/er Mar-

vreemdeling.

Senkelsteen, zenkel-, znw. m. Peillood, diep-

grietendach.

Sent, heilige. Zie s a n t. — Sentinne, zie
sant inn e.
Sent, geestelijk gericht. Zie s e en t.

Sentdeken . Zie s e e n t d e k e n.
Sententie, znw. vr. Uitspraak, vonnis.
Sentine, znw. vr. Kielwater; modder, slik, ook:
van de hel.
Senuwe, zenuwe, senewe, znw. vr. Zenuw, pees,
spier; s-n van stieren, bullepees; ook: nerf, vezel,
van een blad. — Senuweachtich, senawich.

— Seriantsehap .
Seriantbroeder,, znw. m. Naam van bepaalde

broeders der Duitsche Orde.
Ser1antegelt, znw. o. Soldij.

Serianterie, serjant-, sergant•, znw. vr. Ver
zenden of leveren van gewapende-plichtngvae
manschappen.
Serich, zerich, seerich, bnw. i) Zeer, pijnlijk,
aan eene ziekelijke aandoening lijdende; ontstoken,
schurftig. 2) hartzeer, verdriet, leedgevoel of spijt,
droefheid hebbende; bedroefd. 3) verdriet veroorzakende, verdrietelijk. -- Serieheit, ook gezegd
van de pijn der hel, en van de oogenblikken van
bitteren rouw in het leven van Maria. -- Serich -

like.

Serigen, zerigen, zw. ww. -- I. Trans. i) Ver2) benadeelen. 3) beschadigen. —

wonden, kwetsen.
II. Intr. Treuren.

Sera. Zie sar c.

Serkemanage . Zie s c e r k e m a n a g e.
Serien . Zie scherken.
Sercoers, sercoot .

Zie s e c o r s, s o r c o o t.

Serieent, sere-, znw. Eed, o.a. van geheimhou-

ding, afgelegd door hen die als werklieden in eene
munt werden aangenomen.

SERMOEN.

Sermoen, sar -, -moon, znw. o. en m. i) Hetgeen iem. zegt, iemands woord of woorden, zoowel
een gezegde als eene redevoering. 2) preek, leerrede. -- Sermoenen, sermoneren, sermoener.
Seroene, waspleister. Zie c i r o n e.
Serp, serpelier. Zie s a r p, s a r p e l i e r e.
Serpen. Lie s a r p e n.
Serpent, sarj5-, .ant, -int, znw. o. en m.
Slang; verkiw. serjent(e)k jn, -ken.
Serpentijn, -me, znw. Naam van een klein stuk
geschut, veldslang.
Serpentine, - jn, znw. Naam van een edelen
steen, serpentijnsteen, slangensteen ; Serpentinjjn,
jn, bnw.
ser
Serpheit, sart-, znw. vr. Scherpheid, wrang heid. -- Serpich, serpicheit.
Serrasjn. Zie s a r r a s ij n.
Serren, tserren, tzerren, zw. ww. tr. Sarren.
Serric, sersant. Zie sarc, seriant.
Sertein. Zie c e r t e i n; ook: betrouwbaar, en
als bij w., zeker.
Sertroys. Zie chartroys.
Serous, ceruus, znw. o. Loodwit.
Serve e, znw. Dienstbaarheid.
Servette -vietíe, znw. vr. Servet.
Servitute, znw. vr. Slavernij, dienstbaarheid.
Servondelige. Zie sorchv oud e1ij C.
See, sesein. Zie sesse, sisein.
Sesdusent, -hondert, -hornich (zeshoekig).
Sescant, cantich, -ledich, -mael.
Sesmaendich, sesordich, zeshoekig.
Sesse, nesse, les, telw. Zes; als znw., verklw.

seskijn, -ken, naam van eene kleine munt.

Sesseren. Zie cesse ren.
Sessilbieh, zes -, bnw. Zeslettergrepig.
Sestalf. Zie sestehaif.
Seste , zeste, sessede, ranggetal. Zesde.
Sestehalf, sestalf, zest-, telw. Zestaif ; omtrent

leste halve, halfzes.

Sestel, zes/el, znw. Hetz. als s e s t e n d e e 1,
misschien: 1 J 6 van een bunder of morgen.
Sestendeel, zes/en-, znw. m. en o. Het zesde
deel: a) van . eene bepaalde som of een goed b)
van een gewicht. c) kwartier of stadsgedeelte (te
Brugge).
Zester, sester, sister, znw. m. Naam van eene
maat van wijn, olie, graan.
Sesterhande, sestewerf, -verve, waerf(t).
Sestich, sestien, sestiende.
Sesvoetich, sesvoudich, seswerf.
Set, zet, znw. o. Aars, het achterste.
Sete, zete, znw. vr. Een werktuig voor de visch-

vangst, vooral om aal en paling te vangen.
Sete. Zie s a t e.
Setel , zetel, znw. m. Zetel, katheder.
Setelinge, zetel-, znw. vr. Het plaats nemen in
een zetel; het bekleed worden met eene waardigheid.
Setim, setijn, sethj n, ceth jn, znw. Hout van een
acaciaboom, dat aan geen verrotting onderhevig is.
Setcoop, zet -, znw. m. Het overnemen van het
aandeel eens medeeigenaars tegen den prijs waarop
het door dezen gezet is.
Setsode. Zie saetsode.
Setstede, zei -, znw. vr. Plaats in een water waar
palingfuiken worden uitgezet.
Bette zette, znw. vr. Wet, verordening.
Settelbort, zet/el-, znw. o. Zetbord, klein schotwerk langs de boorden eener schuit.
Settelgelt, ze/tel-, znw. o. Hoofdgeld, hoofdelijke omslag.
Setten, zetten, zw. ww. -- I. Trans. A. friet een
pers. als obj. i) Doen zitten, aan iem. eene zitplaats
aanwijzen; ook: doen staan, doen liggen, plaatsen.
2) iem. ergens zetten, hem eene plaats aanwijzen;
God zatte Adaem int Paradijs; ter scholen s.; int
graf s., bijzetten, begraven; met van en ute, verwijderen; enen in enen weck s., iem. op een weg
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brengen ; stellen in de plaats van een ander ; gezet
stun in, zich in iets bevinden. 3) aanwijzen voor een
bepaald doel, aan iem. eene opdracht geven ; met
ie ; die bode die tgereckt daerioe set, sal hem een
,ant ofnemen mogen. 4) aanstellen, benoemen, kiezen;
in dienst nemen, aannemen tot zoon ; enen in enen
boedel s., iemand als bewaarder er van aanstellen.
5) iem. tot bedaren of tot rust brengen. 6) brengen
op eene andere plaats, ook : in een anderen toestand;
dat aelmoesene den man in den hemel s. can ; van
een dier, in beweging brengen ; die orse s. si ten
lope. 7) in talen s., iem de gelegenheid geven om
te spreken, te antwoorden, zich te verantwoorden;
iem. over iets aanspreken. 8) verplichten, noodzaken;
hi was gelet van den vader, dat hi Priester werden
soude ; enen oP geit s., iemand verplichten tot het
betalen eener bepaalde som, iem. veroordeelen tot
(het leveren van steenen e. a.) ; iem. aanslaan in
eene belasting; het aandeel voor iem. daarin bepalen ; ook wederk. 9) met in, toegang geven tot,
recht geven op ; den deken s. in de renten onzer
irovende. zo) met van, berooven, ontzetten; ene
maget s. van haren magedoem. — B. Met eene zaak
als obj. i) Zetten, plaatsen ; te cope, te venten s.;
ane hem, ane sine kant s., op het spel zetten; al
jegen al s., er alles aan wagen, eene uiterste poging
doen ; te 'arde, te borge s.; verwedden; deer willic
vore s. mijn hovel. 2) zetten, stellen, plaatsen, met
eene abstracte zaak als obj. ; sinen reet aen Gode
s. ; sine herie s. ute, aftrekken van. 3) stellen in de
hand van, overgeven, toevertrouwen, met in (aen);
ic lette lijf ende Boet in U. 4) zetten, een gebroken
been. 5) zetten, een gezicht, het in een zekeren
stand brengen. 6) bepalen, regelen; verordenen,
instellen; voorschrijven, vaststellen; sluiten, een
vrede. 7) van lasten, omslaan, het aandeel bepalen,
dat ieder er van dragen moet. 8) schatten, waar
prijs bepalen van koopwaren en levens--dern;
middelen door de overheid. 9) inrichten, toebereiden,
aanrichten, een gelach s. ; opzetten, eene• zaak of
nering; beginnen, ondernemen, een tocht, reis. zo)
stellen, onderstellen. Ii) toerekenen; Here, en lette
hem dit in sonden niet. 1 2) maken, bouwen, een
huis. 13) schrijven, beschrijven, op het papier zetten;
dat steel ghesat in desen rime. 14) zetten, beginnen
te ontwikkelen, knoppen enz. — II. Wederk. i)
Zich plaatsen of stellen; ook: tot tegenweer; er op
uit zijn; hem letten in dien, dat enz. 2) met bepalingen : a) met ane, zich zetten tot; zich voegen
naar. b) met in; hetz.: ook hem in vreden s., zich
voldaan achten. c) met jegen, zich kanten of verzetten tegen. d) met na, zich gedragen naar; zich
toeleggen op. _e) met onder, zich stellen, zich begeven. f) met ie, hem te vreden, ter were, ten kere
s. e. a.; zich zetten tot, ergens toe overgaan. -- III.
Intr. i) Zich verzetten (met jegen). 2) zich op weg
begeven; de grave lette ende ginc varen.
Setter, zetter, znw m. i) Opzichter, stichter. 2)
zetter, schatter, taxateur; zetter der belastingen,
omslagen, beden; ontvanger; hij die den prijs bepaalt, waarvoor een deel van gemeenschappelijk
eigendom door den ander der beide deelhebbers kan
werden overgenomen.
Settinge, zettinge, znw. vr. i) Ligging, plaat sing. 2) instelling. 3) inzettingen, geboden; vooral:
kerkelijke en godsdienstige; verordening; statuut
eener vereeniging. 4) schatting, taxatie; het bepalen door de overheid van den prijs van levensmiddelen, vooral van graan; het bepalen van het aandeel dat ieder in eene belasting enz. heeft bij te
dragen, omslag; hoofdelijke omslag, belasting. 5)
het zetten of nemen van een pand.
SettiIIg ebrief, zettinge-, znw. m. Cohier van
den hoofdelijken omslag.
SettouWe, zet-, -touw, znw. o. Fuik.
Seuge, zeuge, soge, znw. Blok of rol, van lood.
Sony, seye, znw. m. Platte schuit, schouw.
Seve, zeve, seven, znw. o. Naam van eene, vooral
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zeeuwsche, maat voor graan en meel, ook zout en
kalk, een zak.
$eve, zeve, seef, znw. vr. en m. Zeef.
Seven, zeven, soven, soeven (seuven), sevene, telw.
Zeven.
$even, zeven, znw. m. Een van de zeven naast gelanden die geroepen werden tot een „seventuuch".
Seven, zeven, znw. o. Hetz. als s e v e n t u u c h.
Seven , zeven, seeffen, zw. ww. tr. Zeven, ziften.
Sevenboete, zeven -, -boet, znw. vr. Zevenvoudige boete.
Sevendaeh, zeven., znw. m. De zevende dag na
den dood van een afgestorvene; ook : de zielmis
voor den overledene op dien dag en telkens op den
weekdag van het overlijden herhaald; ook Bevende.
Sevendeel, zeven -, znw. o. en m. Zevende deel;
vooral: van het zoengeld voor een manslag.

Sevendehalf, sevenderhande.

$evenen, zevenen, zw. ww. tr. i) Iemand als
„seven" (znw. m.) aanwijzen. 2) een land of dijk,
met een zeventuig geven, den eigenaar of den dijk plichtige er van aanwijzen.
Seven^esternte, zeven - , -geziene, -gesterre, znw.
o. De Pleiaden; ook: de Groote Beer.
Sevengetiden, zeven - , znw. o. mv. De zeven
kerkelijke biduren of kanonieke uren.
Sevengetidenmeester, zeven - , znw. m. Beheerder van een kerkelijk goed, uit welks opbrengst
„sevengetiden", bepaalde kerkdiensten, werden bekostigd.
Seveng if te, zeven., znw. vr. Uitspraak van „zevens" of „éen zeventuig ", waarbij aan iem. een
eigendom toegekend of een, dijklast aangewezen werd.
Sevenhondert; sevenjaer, een tijd van 7

sevenjarich; sevenmael.
Sevenpenninc, zeven -, znw. m. De vergoeding

jaren;

betaald aan een

lid van een „zeventuig."

Sevensage, zeven -, znw. vr. Uitspraak van een

„zeventuig

".

Sevensalm

)

zeven - , --Psalm,

znw. m. De zeven

boetpsalmen.

Sevenste, zeven -, zevende, ranggetal.
Sevensterre. Hetz. als sevengesternte.
Seventaer, zeven -, -daer, znw. Galerij van den
voorhof eener kerk.
Seventich, seventichste, seventien.

Seventuuch, zeven -, - tuyck , znw. m. en vr.;
ook -tugenisse, vr. In verschillende streken van
Noord -Nederland, vooral in de friesche gewesten,
maar niet b.v. in Zeeland, eene verklaring of getuigenis van vier geërfden boven en drie beneden een
betwist perceel over den eigendom of de grens
daarvan; ook: in dijkszaken, waardoor-scheidng
dijklast aan iemand wordt aangewezen; soms ook:
een dier zeven buren.
Sevenvoudieh, zeven-, -voldich, -vuldich, -vel-

dick.

— Sevenvondigen.

Sevenvout, zeven -, bnw. (zevenvoudig) en bijw.

(zevenmaal).

Sevenwedde. Hetz. als s e v e n t u u c h.

Sevenwerf, zeven - ,

- warf, - waerf, - werven,

-werfs. Zevenmaal.
Sever, zever, znw.

ver. —

o. Kwijl, slijm, speeksel, zee$everaer, severige (via.), severen, se-

verdoec.

$eware. Zie sedeware.
Sege, znw. vr. Kunne, geslacht, sexe.
Sexiude. Zie s e g s m a n.
Sexte, sextetijt, znw. vr. en m. De tijd van
12 uren, middag; ook: de op dien tijd plaats hebbende kerkdienst, het zesde kanonieke uur.
Eetterne, - tern, znw. vr. Zes vellen papier.
Si, pers. vnw. vr. enkv. en mv. voor alle geslachten. Zij.
Si, bezin. vnw. Zijn.
Si, wederk. vnw. (zeldzaam). Zich.
Si, su znw. vr. Het wijfje van dieren. .
Si, t., znw. o. Voorwaarde; Bonder si, onvoor.
:

waardelijk, zonder voorbehoud; zonder mankeeren;
stellig, zeker; voorwaar, voorzeker, zonder twijfel.
Sibbe, zibbe, sebbe, sib, bnw. Verwant; libber,
nader familie; die sibbesten, de naaste familie(leden).
Sibbe znw. m. en vr. Verwant, familielid; van
j5rincen ?wi dirken sien onder sibben hilie geschien.
Sibbe, zibbe, sebbe, znw. vr. en m. z) Verwantschap, familiebetrekking; si die ons van sibben angaen (besiaen) ; ene s. tellen, een stamboom opma-

den graad van verwantschap berekenen. 2) ver
familie, verwanten of familie--wantschpgrd.3)e
leden, als verzamelwoord; sibbe ende namaghe. 4)
ken,

geslacht, afkomst; van zijnre zibben ben ic tomen.
Sibbedeel, znw. m. en o. (fri.). Verwantschaps -

graad.

Sibbeheit, sib-, znw. vr. Verwantschap.

Sibbemaeeh,

zibbe-,

znw. m. Bloedverwant; ook

sibbevrient.

Sibbetale, zibbe-, sib-, -tael, -tal, znw. vr. Graad

van bloedverwantschap.

Sibbicheit, zibbich-, znw. vr. i) Bloedverwantschap. 2) verwantschap, overeenkomst in aard, verschijnselen enz.
Sibbinge . Hetz. als s i b b i c h e i t, z).
Siborie . Zie ciborie.
Sigh, wederk. vnw. (oostmnl.). Zich.
Sichene , znw. i) Zeef. 2) wan.
Sight, zicht, sichte, znw. o. Gezicht, gezichtsvermogen; blik, aanblik.

Sichte, zicht, znw. vr. Zicht, zeis.
Sichte, zichte, znw. vr. Zeef.
SichteltJc, zicht-, bnw. Zichtbaar.
Siehten, zichten, zw. ww. tr. Zeven, ziften; ook:
zuiveren, filtreeren.
Sichten, zichten, zw. ww. tr. Maaien.
Nichten, zichten, zw. ww. intr. Kijken.
Sichtent, zichtent, sichten, bijw. en voorz. — I.
Bijw. Van dien tijd af, later, daarna, sedert; s. dat,
sedert dat, van den tijd dat. — II. Voorz. Sedert,
van -af, na.
Sichter,, bijw. Hetz. als s i c h t e n t.
Sichtich, zschtich, bnw. i) Pass. Zichtbaar, doorzichtig. 2) act., scherpzichtig.
Side, ziele, sië, sijt, znw. vr. i) Zijde van het
lichaam, heup. 2) zijde, zijkant, tegenover voor- en

achterkant; s. aen (jegen) s., zij aan zij, naast
elkander. 3) zijde, kant, van het menschelijk en dierlijk lichaam; een syde sfteckes ; van sjjds, van ter
zijde; over sine s. laten gaen, langs zich heen laten
gaan, zich iets niet aantrekken. 4) zijde, kant, in
het algemeen; an dene s. van den bergha; in dander
s., van den anderen kant; ook banderside en ob
ander side; vgl. ook (be)desside en begon s i d e; aen, over s. steken, achterbaks houden, ver
van enes s., wat iemand betreft, om zijnent-duistern;
wil. 5) platte kant van iets, vooral: van papier, bladzijde. 6) zijde, kant, gezegd van verwantschapsbetrekkingen ; die grae fsce^e ginc ter z., in eene zijlinie;;
swertside, skilleside, mannelijke, vrouwelijke linie. 7)
zijde, kant, partij; negene s. en dragen, onpartijdig
zijn. 8) kwartier in een wapen. 9) oord, streek, landstreek. zo) tonnetje voor haring, kantje.
Side, zide, znw. vr. Zijde, de stof.
Side, zide, sijt, bijw. Laat; in den avont kende
s.; naven zit.

Side, zide, bijw. i) Breed, wijd, over eene groote
uitgestrektheid; wide ende s., wijd en zijd, (van)
overal. 2) laag, diep (vooral oostmal., bnw. en bijw.) ;
s. ende hoge, hoge of s.; trappen van verg.: sider,
sideste; een ander huus dat zider dan dat steenhuus is.
Sidedore, zes-, znw. vr.; ook lidel-, -duore, vr.

Zijdeur.

Sidedraet, tide-, znw. m. Draad zijde; zijden
draad; tgheluc an eiven brooschen z^draed ghehanghen es (hangt).
Sideganc, ziele -, sit-, znw. m. Zijweg, zijpad;
slinksche weg; uitweg, middel om te ontsnappen.
Sidegat, zide-, ook sidel-, znw. o. z) Split in

SIDELDAC.
een kleedingstuk.
zijde, uitweg.

2)

SIELEVERTERER.

zijgat, opening of ruimte ter

Sideldac, zidel-, znw. o. Zijkant van het dak.
Sidele, z:dele, znw. vr. (oostmnl.). Bank met

kussens.

Sidelende, zal

-,

- einde,

znw. o. en m. Zijeind,

zijstuk.

Sideljie, zide•, bnw. Zijde -, zij -.
Sidelinge, zide-, bijw. i) Aan de zijde, op zijde.

2) over zijde, in de dwarste of schuinte; Andreas
hinc ane den cruce sidelinghe.
Sidelinge, ziele-, zi-, Si., znw. vr. Zomerdijk,

nog niet tot een volslagen zeedijk (winterdijk) op.
gewerkte dijk, kade; verklw. suielincskijn, -lines jn,
-sin; ook : afvoerkanaal.
Sideldore , -ganc. Zie s i d e -. ..
Sidelkerke, Zadel-, znw. vr. De zijpanden eener
kerk.
Sidelmnnr, zidel., side-, znw. vr. Zijmuur.
Sidelsloot, zidel-, side-, znw. vr. Sloot langs
een weg.
S1delstnc, zidel-, znw. o. Zijstuk.
Sideltant, zidel-, znw. m. Zijtand.
Sidelweeh,. zidel. , znw. m. Zijweg.
Sidemeer. Zie side rmeer.
Eiden, ziden, bijw. i) Sedert dien tijd, van een
bepaalden tijd af. 2) later, daarna.
Eiden, ziden, zw. ww. tr. (gron.). Verlagen;
hogen ende s., (de bepalingen eener verordening)
verzwaren en verlichten.
Siden , ziden, zw. ww. -- I. Trans. i) Vrijwaren
voor, vrijstellen van iets. 2) omtrekken, een vleugel
van een leger. 3) misschien ook: ter zijde stellen. —
II. Wederk. Zich ter zijde begeven.
Sidendoec, ziden-, -duec, znw. m. Zijden stof.
Sident, zident, bijw. en voegw. — I. Bijw. Later.
naderhand; s. mee vort, van dien tijd af, in het
vervolg; s. dat, sedert dat, nadat; ook wel: naardien, nademaal. — II. Voegw. Sedert dat, van (den
tijd) dat; nadat.
Sidenwant, ziden-, znw. o. Zijden stof.
Sidenwerc, zielen -, znw. o. Bewerkte zijden stof;
ook: het bewerken van zijden stoffen. — $ iden-

werker.
Sidenwolle, ziden-, sit-, - mulle, znw. vr. Zijde-

achtige of fijne wol; ook: de vrucht van den zij

-denwolbm.

Sidenworm, zielen -, -wurm, znw. m. Zijworm.
Sidepat, tide-, znw. m. Zijpad.
I. Bijw.
Sider, Zip-, bijw., voorz. en voegw.

i) Sedert dien tijd, van een bepaalden tijd af, vervolgens. 2) later, daarna, naderhand; sider dat: a)
sedert dat; nadat. b) naardien, dewijl. — II. Voorz.
Sedert, van - af. — III. Voegw. i) Sedert; nadat.
2) naardien.
Sider, sidere; znw. vr. Appeldrank.
Sidermeer, zider. , ook side-, -mere, bijw. Van
dien tijd af, sedert dien tijd; s. vort, voor of in het
vervolg; s. dat, nadat, van (den tijd) dat; naardien.
Sidert, zidert, bijw. en voegw. Hetz. als si d e r.
Sidesieete, ziele-, sit-, -suycte, znw. vr. (oostmnl.).
Pleuritis (— lancevel).
Sideval, zide•, znw. m. Zijlinie; ook: het komen
van erfgoed aan eene zijlinie.
Sidevlogel, ziele-, s/t-, znw. m. Zijvleugel, flank.
Sidewaert, zes - , bijw. Ter zijde, op zijde.
Sidewant, zes-, znw. m. Zijkant, zijvleugel.
Sidewech 2 zide-, znw. m. Zijweg.
Sideweech, zide-, znw. Ztjwand, zijmuur.
Sidewende, tide -, - winde, znw. vr. en m. Bin-nendijk of kade ter zijde van eene landstreek loopende; ook benaming van stukken land aan een
'dewind" elegen en van hoeven daarop gebouwd.
lide.ond%',v.zide-, znw. vr. Wond in de zijde.
Sidijn .9 zid n, siden, bnw. Zijden.
$ie, zte, znw. vr. Het wijfje van dieren.
$le i zie, znw. vr. t) Oogappel; ook: het oog. 2)
het gezicht, het zien; ook: de blik.
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Sié, zie; znw. vr. Zeef. $ië. Zie s i d e.
Sieden, zieden, st. ww. — I. Trans. i) Koken,

braden, spijzen ; seeh s., smelten, sulfer ende loot s.
onder een ; stoken, soul s. ; broeien, in heet water
zetten; laken s. 2) iem., levend verbranden, in een
ketel met kokend water; soms ook op vuur: roosten,
o. a. straf van valsche munters. -- II. Intr. t) Koken. 2) verbranden, vooral in kokend water, olie.
Bieder, zieder, znw. m. Waarseh.: kok; vr. siedige (vla.), kookvrouw.
Siedheet, zied-, zie-, bnw. Kokend heet.
Siedinge, zied-, znw. vr. Het koken; kooksel, aftreksel.
Siedoec , zie -, znw. m. Doek of stof waardoor
iets gezijgd of gefiltreerd wordt.
Siedsout, zied-, siet•, znw. o. Zout uit zeewater
bereid.
Siedstrige, zied-, siet-, znw. vr. Eene vrouw
die in een zoutkeet werkzaam is.
Siegie, siege, sledge, znw. vr. i) Zetel; ook: bekleeding op de zitting. 2) beleg.
Sieheet. Zie siedheet en vgl. schoutheet.
Siec, ziec, bnw. i) Ziek; ook : ongezond, lijdende;
ook : melaatsch (= ackersiec); siec na, hevig verlangende naar; als znw. die, een zieke, ook een dec;
zieke ; melaatsche. 2) zwak.
Siecachtich, ziec-, bnw. Ziekelijk.
Siecdaeh, ziec-, -dage, znw. m. Ziekte.
Siekebedde, zieke-, dec-, znw. o. Ziekbed.
Siekeliede, zieke -, znw. m. mv. Ziekenoppassers.
Siekelijc, ziek -, bnw. Sukkelend. — Siekeljjcheit, een sukkelend leven; ook : ziekte. -- Bleke-

like.
Siekemaerte , zieke-, znw. vr. Ziekenoppasster

(in een nonnenklooster).
diekemeester, znw. m. Bestuurder van een leprozenhuis.
Sieken, zieken, znw. mv. Melaatschen; ook: naam
van eene plaats buiten verschillende steden, waar
een leprozenhuis stond.
Sieken, zieken, zw. ww. intr. Ziek worden; ook:
ziek zijn.
Siekevoget, zieke -, znw. m. Bestuurder van een
gasthuis.
Siekewaerster. Hetz. als sick e m a e r t e.
Siecheit ziec-, znw. vr. i) Het ziek zijn, zieke lijke toestand, kwijning, lichamelijk lijden. 2) ziekte,
kwaal.
Siechuus, ziec-, znw. o. Een huis bestemd voor
i
een klooster; lehet opnemen van zieken, ook in
prozenhuis. — Sieehunsmeester.
Siecte, ziecte, slechte; ook suycte, suyci, suuct
(oostmnl.), znw. vr. i) Ziekelijkheid. 2) ziekte, kwaal,
lichamelijk ongemak; heete s.,- een pestziekte. .
Sielboee, .. ziel-, znw. o. Zielboek, boek waarin
de namen zijn geschreven der overledenen, die deel
hebben aan de gebeden, goede werken enz. van de
levende leden eener broederschap, waartoe zij een maal behoorden.
Sielbroeder, ziel-, znw. m. Lid eener broederschap, welker overleden leden deel hadden aan de
gebeden, goede werken enz. der levende leden.
Side, ziele, Biel, znw. vr. i) Ziel; ook: der afgestorvenen; alre zielen doch, 2 Nov.; te zielen
werden, ter zielen zijn, overleden zijn; één bonte
ende éne s., gelijk gezind en gestemd zijn met iemand
anders; verklw. sielkijn; mensch, persoon. 2) naam
van een vrouwenkleedingstuk, zieltje, lijfje.
Sielegelt, ziele-, znw. o. Bijdrage in de kosten
van zielmissen.
Sieleeleet, ziele-, znw. o. Waarsch.: een kleed
dat over het graf van een overledene wordt gespreid
bij het verrichten van bepaalde kerkelijke plechtigheden.
Sielelesse ziele-, znw. vr. Een gedeelte uit de
H. Schrift, gel
ezen bij een. lijkdienst.
Sieleverterer, ziele-, -verie(e)rre, znw. m. Ge
-wetnloz.
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Sielloos, ziel bnw. Zielloos.
Sielmisse, ziel znw. vr. Eene mis gezongen of
gelezen voor de rust der ziel van een afgestorvene.
-,

-,

Sielsnster . Het vr. van s i e l b r o e der.

Sieltogen, ziel-, zw. ww. tr. In doodsstrijd lig.

gen, zieltogen. — Sieltoginge.
Sielverlies, ziel-, znw. o. Eeuwig verderf.
Bien, zien, seen (oostmnl.), st. ww. — I. Trans.

i) Zien, met de oogen waarnemen. 2) zien met het
oog van den geest; beschouwen, bespiegelen; beleven, ondervinden ; grote blischafi s. ; sinen wille,
sinen onwille s., iets aangenaams of onaangenaams
beleven ; bemerken ; overleggen ; nu Biet den raet
dat gi enz. 3) opzoeken, ook vijandelijk; dat hi den
tyrant soude s. in zijn lant. 4) achten, eeren ; in:
minnen ende zien. Vgl. g e s i e n. — 1I. Intr. i)
Zien, gezichtsvermogen hebben. 2) kijken, zijne oogen
gebruiken ; met in, na, off, omme (ook : op iets letten), te (ook : zorg dragen voor; toezicht houden op;
uitzien naar), vore ; vore hem s., voor zich zelf zorgen ;
dore die vingeren s., toegeeflijk zijn. 3) er uit zien ;

so sack hi alle een jachhont ; lelic sagen deze twe.
Sien, zien, znw. o. i) Het zien; het aanzien, de
aanblik; beschouwing, inzicht. 2) het zintuig van
het gezicht; ook: oogappel (vgl. s i e). 3) blik van
iem., het naar iem. zien; si toonden mi vriendelijc
sten, een vriendelijk gelaat.
$iën , ziën, st. en zw. ww. tr. i) Zeven, ziften;
ook: filtreeren (eene vloeistof). 2) door de keel gieten ; den wijn dien du dore dine hele seechs.
n.
Sien, hetz. als s i e d e n en als sijn.
Sienbaer, zien -, bnw. Hetgeen men zien kan,
ook: waar men naar kijken kan; wat niet te schel
of te schitterend is; ook sienbaerlijc, -like, bijw.
Siende, ziende, deelw. bnw. Het gebruik van
zijne oogen hebbende.
Siena, ziene, zien, ook siende, bnw. i) Schoon,
bekoorlijk; mooi voor het gehoor; s. te horen, in
een goeden toestand; so werden onze Baken z.; goed,
voordeelig voor (met een dat.); vooral in den superl.,
het aangenaamst, voordeeligst, geschikt, best voor
iem.; van personen, schoon, knap van uiterlijk;
krachtig, strijdbaar, flink. 2) dat siene, goede toestand; dat sienste, het beste, geschil te, verkieslijkste ; de beste of gunstigste toestand; dat sienste
h.-bben,

int

sienste sijn, er

het best aan toe zijn, de

overwinning behalen.

Siene,_ ziene, bijw. r) Op eene schoone, uitstekende wijze. 2) in goeden doen, in een goeden toestand; hordde mi mijn gheluc ghewaect, mi hordde
slender gheweest; s. spelen, eene goede kans hebben.
siene. In oochsiene en seltsiene.
Siene, ziene, zien, znw. vr. en o. i) Het oog;
de oogen; de oogappel; het zintuig van het oog. 2)
de oogen, het gezicht, het gezichtsvermogen.
$ienen, zienen, zw. ww. — I. Trans. i) Mooi
maken, versieren. 2) verbeteren, een toestand. —
II. Intr. Schooner, beter worden, van een toestand;
er goed of beter voor lem. gaan uitzien.
Sienl jje, zien -, bnw. Zichtbaar. — Sienlike.
Sierage,. Gier-, -agie, znw. vr. Sieraden.
Siere, zzere, znw. vr. i) Een zeer klein insekt,
een zeer klein wormpje, mijt, ook van de parasieten op het menschelijk lichaam; ook: een daardoor
veroorzaakt puistje. 2) een ziertje, zeer kleine hoeveelheid; niet een Biere, niet het minste, geen zier.
Siere, ciere, znw. vr. i) Gelaat; enen goede, blide
doen,iem.
em. goed onthalen. 2) feest; goede s. maken,
zich te goed doen.
Siere, chiere, sier, znw. vr. Heerlijkheid, weelde;
ook: tooi, opschik.
Biere, bnw. Netjes, keurig. Vgl. sier hei t.
Sieren, chieren, tz eren, sieren, zw. ww. tr. Sieren, tooien. — $ierenisse.

Sieren, schieren, zw. ww. tr. Begrooten, taxeeren.

Sierheit, sier -, -hede, znw. vr. i) Schoonheid,
pracht, praal, heerlijkheid; levensgeluk, - genot,
- vreugde. 2) versiering, verfraaiïng; tooi, opschik.
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3) versiersel, sieraad, kostbaarheid ; haarversiersel,
wrong; ook : schat; dertich duseni besanten dat es
ene chiereit groot; ook van een persoon, een sieraad;
ook : siericheit. 4) als verzamelwoord, kostbaarheden,
sieraden, voorwerpen van weelde en smaak.
Sieringe, cieringe, znw. vr. i) Versiering, vooral
van het lichaam. 2) versiersel, sieraad.
Sieringe. Zie s c h i e r i n g e.
Sieriseit, chier-, cher-, znw. o. Kersenbrandewijn.
Sierlis, Gier -, chier-, bnw. Schoon, keurig, prachtig ; ook : kostbaar; heerlijk ; kunstrijk ; van een persoon, aanzienlijk, voornaam. -- Bierlike.
Siersam, c:er -, shier-, bnw. (limb.). Kostbaar.
$iel, znw. m. Een jachthond.
Siet, zied, znw. m. Naaldekoker.
Sietharinc, zied-, -herinc, znw. m. Kookharing.
Sieute , znw. vr. Liverei.

$if, zij, siƒ, znw. (nederr.). Zeef, buil. — $iaen

?

siftbadel.
Sifte , znw. vr. Zeef. -- $fin.
Sigat, zi-, *zie-, znw. o. Zinkgat, kolk, holte.
$igen, zigen, st. ww. — 1. Intr. i) Zinken, neer
-zijgen,
neerdalen ; afdalen, naar beneden gaan ; si
zegen neder in een dal. 2) druppelen, afvloeien. 3)
hellen; dat sigende, helling. — II. Trans. Zijgen,
doorzijgen, filtreeren; ook : door de keel gieten, inzwelgeu (ook siën).
Siglatoen. Zie c i n g l a t o e n.
Signet, zignet, zingnet, znw. o. Klein zegel;
zegelring.
Zie s e i n j o r i e en s i n g e r i e.
$
Signorie.
ij j, zijl, ziel, znw. m. ; ook sue, vr. i) Water-

leiding, waterloop; ook : afwateringssluis, waterverlaat ; soms : schutsluis (gron.).
Sjjlboee, zijl-, znw. o. Een boek met regels aan
beheer der „silen" en dijken in een-gandeht
„sijlvest" of waterschap.
Sjjlbrief, znw. m. Een geschreven stuk waarin

zijl-

en dijkrechten zijn vervat.

Sijldiep, znw. o. Een diep uitloopende op een
,,zijl

znw. vr. Sluisdeur. — $' imeester.

Sij1recht , zijl-, znw. o. Het in een zijlvest of

waterschap (gron.) geldende recht; ook: waterschap.
Sjlrechter, znw. m. Rechter in een zijirechtof
waterschap (gron.).
Sijlreise, znw. vr. Reis ter schouw van den
„zij lrechter" .

S}jischot, znw. o. Waterschaplasten (gron.).
S ltocht, znw. vr. Sluistocht, -diep.
íS lvenster,..znw. vr. Sluis of sluisdeur.
Sljlveste, z ijl- , znw. vr. en o.; -vestene, -vestinge,
vr. Waterschap (gron.). — $jjlvestenbrief, hetz.
als sij lbrief.
Sjjlvrede, znw. m. De vrede of het vrijgeleide,
dat krachtens waterschapsrecht geboden, is van het
vertrek naar het te verrichten werk tot de thuiskomst; ook: de boete voor het verbreken van dien
vrede.

Sijlwere, zal-, -warc,znw. o. De tot een waterschap behoorende werken en werkzaamheden; het
werk verricht door de dijk- of zijlplichtigen.
íSijiweteringe, znw. vr. Sluisdiep, - tocht.
Sjjn ,zijn, onr. ww. intr. i) Zijn; 1st dat, ook
Bijt dat ingeval, indien; is niet, indien dit niet het
geval is: des en ben ic niet, dat is met mij niet het
geval; ne ware hi, zonder hem, als hij er niet geweest was; het si, hetzij, mv. het zijn; het s jn menschen
of lijflis goed; sijn te, moeten, zullen; so es te weten,
men moet weten; dat die sterre te comene was; met
een naamw. op -er omschrijving van het ww.; God
die es goat wreker, al nes hi niet veel s^rekcr; al
spreekt hij niet veel; sijn die, omschrijving; ic ben
die u niet ne haat, ik haat u niet; laten zijn, laten
varen, met iets ophouden; ook: nalaten. 2) sijn met
een gen., toebehooren aan, zijn van; Gods te s jn ;
sijn selves sijn, zie s e 1 v e; ook: over zich zelf te
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SIN.

beschikken hebben, en : voor zich zelf leven ; met
een dat., van iem. zijn, aan hem behooren ; met
veranderd ondw., hebben, bezitten ; ook : iets hebben
dat pijn of verdriet doet; wat is di, wat heb je ?
ook: leven voor; si was der minnen altemale. 3)
sin met voorzetselbepalingen. a) met ane; si was
ane hem met biddene, hield bij hem aan ; hi esser
wel ane, mag van geluk spreken; daer en es niet
an, dat beteekent niets, is niets aan gelegen. b) met
bi, ook aen, over, tegenwoordig zijn bij een feit.
c) met in ; in dien sin, zie i n d i e n. d) met jegen ;
daer geen striden en was j. e) met met ; sin metten
bliden, blij zijn (zie met); (natuurlike) sin met enen
wive, sin mei ere vrouwen live, gemeenschap met
eene vrouw hebben ; ook te samene sijn ; enen mede
s., gunstig voor iem. zijn, op zijne hand zijn, tot
zijn dienst zijn. f) met omme; hem was lettel om
een liegen, hij gaf niets om een leugen ; het is enen
om sin leven, zijn leven staat op het spel; min
herte is om te, verlangt; des sijn omme, moeten
betalen, verbeuren. g) met oft; sijn oft die doot, den
dood nabij zijn. h) met over, tegenwoordig zijn bij
een feit. i) met te; sijn te, in iets deelen; of wi soudens te uwaert sin, verstoord op u zijn, het aan u
verhalen. k) met van; sin van, behooren tot; ook:
van ienhand af of bevrijd zijn. 1) met yore; voor
hem selven sijn, voor zich zelf zorgen. 4) geschieden,
plaats grijpen, plaats vinden; alit God wilde ende
het soude sijn.
S jjn, zijn, bezitt. vnw. Zijn, ook: haar, van Bene
vrouw, en: hun, van het mv.; sin subtiler, iem. die
slimmer is dan hij. — Als znw. i) m. mv. die sine(n),
ook, met betr. tot God, de vromen; ook: de gelukzaligen, en: de heiligen. 2) onz., dat sine, sin, zijn
eigendom, wat iem. toekomt; behouden tij/ns, met
behoud van het zijne, zonder dat men er iets bij
verliest; opt sin bliven: a) zichzelf meester blijven,
zich niet laten meesleepen. b) op zijn stuk staan.
Sijs. Hetz. als c ij s en als a s s i s e.
Sijsbaer, bnw. Waarvan accijns moet worden
betaald.
Sgogoet, znw. o. Goed waarvan men accijns
schuldig is.
S jjsgijn, -ken, znw. o. Sijsje.
Siemeester, znw. m. Pachter van accijnsen.
Sijsori, bnw. Vrij van accijns.
Bijt, zijt, bnw. (nederr.). Breed.
$jjt, zijt, bijw. Zie side, laat.
Sic, vnw. (oostmnl.). Hetz. als sic h.
Sicaniore, sico, , -moor, znw. m. Wilde vijgen -

Silver, zilver, selver, zuiver, znw. o. Zilver ; s.
bernen, zilver in vuur louteren of zuiveren.
Silverbereh, zilver-, znw. m. Zilvermijn.
Silverdoee, zilver-, znw. m. Poetslap.

boom; hout van dien boom.

Sikele, eikel. Hetz. als s e k e 1 e en s i c k e 1 e.
Sikele, cikele, znw. m. Naam van eene israëlietische munt (f o.7 5 ).
Siken , zaken, st. ww. intr. Zuchten. In versiken.
Sickele, sickle, znw. vr. Sikkel.
Sicken, zicken, zw. ww. intr. Moeilijk adem

halen, naar adem hijgen; ook: hikken en: oprispen.
Silbe , sillebe, silleb, znw. vr. Lettergreep; een-,
tweesilbich.
Sije. Zie s ij 1.
Silencie, -tie, znw. vr. en o. Stilzwijgendheid,
het niét spreken, ook als voorschrift in de kloosters ;
het zich wijden aan stille overpeinzing; ook: het
stilhouden of verzwijgen van iets.
Silgeren. Zie ass a e l g e ren.
Silinge. Zie sidelinge.
Sille, zilie, sulle, znw. vr. Drempel, stoep voor
een huis; binnen der s., binnenshuis; buter s., de
deur uit; vensterdorpel, onderste balk van een raamkozijn; ook: grondslag; beginsel, grondzuil; steun.
S1I1e, Februari. Zie sell e.
Sllle, zille, zil, Bil, znw. vr. Naam van eene
landmaat, een stuk land zoo groot als in één dag
kan worden beploegd.
Silte, zilie, znw. vr. i) Gezouten vleesch, of: zult (?).
2) de eene of andere zouthoudende zelfstandigheid.
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Silverdraet, silvergelt, silvergroeve.
Silvergront, znw. m. Zilveren achtergrond op

schilderijen; de kleur daarvan.
Silverich, zilver -, bnw. Op zilver gelijkende.
Silvertjn, zilver -, selver-, -en, bnw. Zilveren.
Silverelaer, zilver-, bnw. Zonneklaar.
Silveroven, zilver-, znw. m. Smeltoven voor edele
metalen.
Silversehuum, zilver-, znw. o. Wat van gesmolten zilver overblijft, zilverslakken.

Silversmit, -silverwerc, -werker.
Simbale, cimb-, -bael, znw. Cimbaal, klankbekken.
Siment. Hetz. als c i in e n t. Ook : eene bijtende

vloeistof, loog of sterk water, om metalen te zuiveren. — Simenteren.
Siminkel. Zie scheminkel.
Smmme, zimme, sim, semme, znw. vr. Aap, apin;
verklw. simmekijn, -ken.
Simmijn, Zie bij s e m.
Simoniake , znw. m. Hij die zich aan simonie
schuldig maakt. — Simonie.
Simpel, zimftel, semftel, bnw. — A. Van zaken.
i) Eenvoudig, gewoon ; ook: enkel, niet dubbel. 2)
gering, onaanzienlijk. — B. Van menschen. ii Een
gewoon. 2) gering, onaanzienlijk. 3) een--voudig,
voudig, oprecht, onschuldig; betrouwbaar; van dieren en menschen, zachtaardig; die liebaert s. 4) eenvoudig, onontwikkeld, ongeleerd. 5) stemmig; ook
van de zwarte kleur (een simpel verve) ; ook : stijf,
teruggetrokken.
Simpele, simpel, bijw. i) Op eene eenvoudige
wijze. 2) op eene stemmige wijze, somber, bedrukt
(16de eeuw).
Simpelheit, znw. vr. i) Eenvoud, ook : van levenswijze. 2) eenvoud van gemoed, oprechtheid, onschuld ; s. spreken, eenvoudige, onschuldige taal spreken. 3) gebrek aan ontwikkeling, onwetendheid. 4)
zedigheid, ingetogenheid, stemmigheid.
Simpellic, bnw. Eenvoudig, oprecht, zonder voorbehoud, gelioorsamheit sal weien s.
Simpelike, semjbel-, bijw. i) Eenvoudig; zonder
voorbehoud; s. gehorsam. 2) in oprechtheid. 3) in of
uit onwetendheid. 4) op eene stemmige, deftige wijze.
Simperlje, zimfter-, bnw. Sierlijk, bevallig.
Simperllke, bijw. Met eene sierlijke of keurige
uitrusting of gevolg; ook hetz. als s imp e 1 i k e.
Simphonie, znw. vr. i) Harmonisch gezang;
ook: gezang. 2) naam van verschillende muziekwerktuigen, eene lier, een soort van harp, ook: een
blaasinstrument.
Sin, zin, sen, znw. m. z) Richting; van alle
Binnen, sins, van alle kanten; in allen Binnen, in
alle richtingen; wijze, manier, opzicht; in allen Binnen, in ghenen Binnen, alleszins, anderszins, menichsins, geenszins, elcsins, veelsins, driesins e. a. 2) denk
verstand, begrip; met, bi sinne, met ver--vermogn,
stand, met bezonnenheid; die ogen van den sinne,
het geestelijk oog; van dieren, aangeboren slimheid;
ook: kennis, verstand van iets; aanleg, slimheid,
schranderheid, list; ook: eene list; kunstvaardigheid; verstand, bewustzijn; uien, buien sinne(n),
uitzinnig; des sinnes ane, Bonder, hetzelfde; weder
in sinen :sin comen, zijn verstand terugkrijgen; sins
sins, bij zijn volle verstand, met bewustheid. 3) gedachte, gedachten; dat nauste van sinen sinne, zijne
diepste gedachten. 4) gemoed, hart, de zetel van
het gevoel, aandoeningen en hartstochten; bene
ende zin; het hart, als zetel der liefde; met allen
sinne(n), van ganscher harte; in sinen sinne,
ook: in zich zelf, bij zich zelf. 5) min, liefde; si
draeeht op u so starken sin. 6) zintuig, zin; die
vhf (uutwendigge) sinne, des lichaams. 7) aandacht,
opmerkzaamheid, ingenomenheid of warmte waarmede men iets doet; sinen sin leggen, Betten, slaen,
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keren aen ere dinc ; aandrang, vurigheid ; op Gode
roepen mei sirene. 8) gezindheid; sin ende moet, de
gezindheid des harten. 9) wil, begeerte, bedoeling;
Herodes heeft van sinen sin gemist: dat kipt is hem
omvaren. io) meening, oordeel; also menich mensch,
also menieh sin ; eigen sin. Ii) plan, voornemen;
enen sin grien. 12) beteekenis, zin; korte inhoud;
de geest die uit woorden spreekt.
Sin, zin, znw. vr. en m. Hetz. als n o o t s i n.
Wettige verontschuldiging of verhindering.
Sinachticheit, zin-, znw. vr. Zinnelijkheid.
Sinagoge, znw. vr. De tempel der Joden ; ook:
de joodsche godsdienst.
Sindael, send-, eend-, zind., Bond-, znw. o. i)
Fijn linnen; neteldoek; een van die stof vervaardigd voorwerp (doek, kleed); verklw. sindaelkijn,
ken-, lapje of doekje van die stof. 2) eene zijden
stof, eene soort van taf; ook: een kleed of kleedingstuk van die stof.
Sindaelenider, sindalijn, -en.
$inde. Zie scent en sonde.
sin-,
-gruen, znw. Naam van een
Sindegroen ,
altijd groenen heester.
Sindeljje . Hetz. als sin n e 1 ij c.
Sinden . Zie send e n.
Sindent . Hetz. als s i d e n t.
Sinder, zinder. Hetz. als s i d e r, s e d e r.
Binderg zinder, znw. m. Hamerslag, metaalslak.
—

- Sindersteen, hetz.
Sindermeer . Hetz. als s i d e r m e e r.
Sindert . Hetz. als sin der, s i d e r.

Slnent, zinent, hetz. als sine n; tot s., ten zijnent. — Sinentwegevan-).
-eeren, zw. ww.intr.
ntr. Ophouden met
Si
(met

van).

Slnewel, seen-, -welt, -wolf, bnw. Rond.
Singel. Zie c i n g e 1; ook: buitenmuur eener
stad; weg om de stad. — Singelgracht, -muur.
Singelen. Zie s e n g e l e n.
Singelriem , znw. m. Buikriem van een paard.
Singen , zingen, st. ww. — I. Intr. i) Zingen;
s. ende clingen, zich aan luidruchtige vreugde overgeven; ook: schreeuwen, van pijn. 2) zingen, van
het gezang bij verschillende kerkdiensten, ook van
het eenigszins zangerig opzeggen van gebeden; s.
ende lezen; vooral van het celebreeren der mis door
den priester; die jhaues zelve sing/set daer drie waer-

ven in elc jaer; ook van de voortbrengselen der
lyrische kunst, liederen zingen; ook: dichten, een
verhaal van iets of omtrent iemand te boek stellen.
3) van geluiden van dieren ; het kraaien van den
haan; vroolijk hinneken, van paarden; gonzen, van
bijen; kwaken, van kikkers; van dingen, suizen, ruischen; hi sloech hem dat hem die oren daer af longen.
— II. Trans. z) Zingen, een lied, enz. 2) zingen,
eene mis; zingende misse, sielmisse, eene mis, die,
waarbij gezongen wordt. 3) voorzingen. 4) verkondigen, uitbazuinen; dat niet en veerde (door lasteraars) van ons gezongen enich quaet; luide afsmeeken ; hi riep ende sanc grote genade.
Singer, zinger, znw. m. Zanger, liedjeszanger,
speelman.
Singereos, sinjereus, bnw. Vorstelijk. — Singe.

reuselike.

Singerie, sinjerie, singorie, singnorie, seinjorie
(z. ald.), znw. vr. i) Heerschappij; de heerschappen,
vorsten. 2) pracht, praal; heerlijkheid; sines, maken,
den grooten heer spelen, goede sier maken van
(met met). Vgl. se i n j o r i e.
Singet. Zie signet.
Singin'e, zing-, znw. vr. Het zingen; ook: het
dichten, dichtkunst.
Singlatoen. Zie cinglatoen.
Singroene. Zie s i n d e g r o e n.
Singu18er, bnw. Bijzonder, partikulier; ook:
eigen.
Singule, znw. vr. Naam eener ziekte. Zie c i ngele.
Sine; vijf. Zie c i n c.

SINTINNE.
Slnke • cinke, znw. Trompet, schalmei.
Sinkel. Zie senke1.
Sinken, zinken, senken, st. ww. intr. i) Zinken,
naar den grond gaan ; ook : in het water zakken;
ook : in de maag worden opgenomen en verteren;
u seise nes noch niet gesonken. 2) dalen, naar de
laagte gaan ; sin sere laten s.; naar beneden komen
of vallen; thout verbernde doer derde uu lach, doe
sonct; van eene vloeistof, dalen, minderen; so sanc
den win te gronde (van den nap). 3) bedaren, verminderen, tot kalmte komen ; linen moet (toorn)
laten s. 4) invallen, inzakken. 5) slinken, dunner
worden. 6) in het niet verzinken bij iets. 7) laten
s. sine herte, zijn gemoed van iets aftrekken. 8)
tot eene zekere diepte doordringen; tswaert zanc
ten tanden dure.
Binken, zinken, zw. (en st.) ww. — I. Trans.
Hetzelfde als s e n k e n. — II. Wederk. i) Dalen.
2) zich verliezen in de diepte (van het goddelijke).
Sincfal, Zinc -, Cinc-, -val, znw. Het Zwin.
Sinkingre, znw. vr. Het begraven, van een lijk.
Syncopis, -oftijn, znw. vr. Bezwijming, flauwte.

SlncSene. Zie c i n x e n e.
$inlijc, zin -, sen -, sinne-, linde -, bnw. x) Ver-

standig; bedachtzaam. 2) met de zinnen waarneembaar. 3) natuurlijk, vleeschelijk, zinnelijk. — Sin1jcheit, ook: zin, luim, welbehagen (16de eeuw).
— Sinlike, ook : ongemerkt, langzamerhand.

Sinloos, zin-, sinne-, bnw. i ) Van zijn verstand

beroofd, zinneloos; waanzinnig; beperkt van geestvermogens. 2) onzinnelijk.

Slake. Zie sin.
Sinnebode, zinne-, znw. m. Waarsch.: een bode

die bericht brengt van eene wettige verontschuldiging
van een ander, die verhinderd is te verschijnen.

Sinnekijn, zinne-, -ken, znw. o. In het mv., de

zinnen (16de eeuw); ook: zinnebeeldig persoon..

Sinnen, zinnen, st. ww. (oostmnl.). Zoeken, ver-

langen, iets; aanzoeken, iemand; ook: de. beleening
verzoeken.
Binnen, zinnen, zw. ww. — I. Intr. i) Zijn verstand laten werken, met overleg te werk gaan. 2)
op iets zinnen, naar iets streven, met off. — II.
Trans. z) Overdenken bedenken; ook: begrijpen,
en: nagaan. 2) zijne zinnen op iem. zetten, iem.
voor zich begeeren; een goed oogje op iem. hebben;
ook gesinnei hebben.
Binnen, zinnen, zw. ww. tr. Verontschuldigen
wegens eene wettige afwezigheid.
Slnnet, zinnet, deelw. bnw. Gezind (_ g es i n n e t).
Sinnieh, zinnich, bnw. i) Bij zijn verstand, in
het bezit van zijne geestvermogens. 2) verstandig,
ontwikkeld: ook: bedachtzaam, bezonnen. — Sin-

nicheit, -like.

Sinopel, sinoher, cino^el, znw. m. Het groen, in

de wapenkunde.
Sins, tsins. Zie s ij

zint, sind, zend,
sunt, bijw., voort, en
s.zent,
bijw.,
voegw. — I. Bijw. i) Sedert, van den tijd af; sint
dat, sedert dat, van (den tijd) dat. 2) later, daarna,
naderhand, na dien tijd; al sint, hetz.; nie s, nooit
s., daarna nooit; eer no sint, vroeger nog later; sint
dat: a) nadat. b) naardien, dewijl. — II. Voorz.
Sedert, sinds. — III. Voegw. i) Van den tijd dat.
2) nadat. 3) naardien, dewijl; nu.
Sint. Zie scent, sent, sant.
Sintel, zintel, znw. m. Hetz. als si n d e r.
Sintel, zintel, znw. m. Naam van een ijzeren

voorwerp, dat bij bouwwerken gebruikt wordt, ijzeren
band, beslag (?).
Slntemael , zinte-, bijw. uitdr. Sinds den tijd;
s. dat, hetz. als sint dat; ook als voegw., naardien,
nademaal.
Sintemeer, zinte-, bijw. Later, naderhand; s.
dat, nadat.

Slatinne. Zie s a n t i n n e.

SINXENAVONT.

SLACH.

Sinaenavont, - bloeze, -loch, -weke. Zie
cinzen-.—Sinxene.Zie cinxene en sixene.
Bipau. Zie c i p a u.
Sip%% zip4 zuw.; tusschen Mase ende ZijSe, de
zuid- en noordgrens van Holland en Kennemerland.
.
Sipel, siiol. Zie c i pel.
Bijlen, zien, st. ww. intr. Druppelen, druipen;
door zijn siroyken (beddestroo) siren (i6de eeuw),
sterk vermageren; een sijende wonde; ook : druipen,
van de oogen.
Sipergout, cider•, -golf, znw. o. Gouddraad (?).
Shone, serene, znw. vr. Een verder$ijke watergeest, Nixe.
Sirgant, sirkel. Zie s e r i a n t, cirkel.
Sinnge (klemt. op rin), znw. vr. Buisje.
Sirone. Zie cirone.

van kleederen. — II. Trans. i) Zitten op; sine eiere
zitting houden voor; enen scent sitten.
Sitten, zitten, . sittin, sittj/n, znw. o. i) Zitting
van een stoel, een zadel. 2) de eene of andere gelegenheid om te zitten, zetel, stoel, zitbank ; ook:
voor aan een huis ; ook : een deftige zetel, de zetel
van een vorst, troon ; ook : de troon Gods ; dat s.
van der iavelronden, dat vreselike s., de gevaarlijke
zetel, die aan de tafelronde altijd open bleef, omdat
wie het waagde er in plaats te nemen steeds den
dood had gevonden; ook : naam van een deel eener
kerk, een schip of beuk.
Sittende, zittende, deelw. bnw.; wel s., welgelegen.
Sittenkiste, zitten znw. vr. Een zetel met een
gesloten kist of kastje er onder.
Sitter, zitter, znw. m. i) Hij die zit, bep.: hij
die in een herberg zit om iets te gebruiken, zitter,
2) gedaagde.
Sitteren, zw. ww. intr. (oostmnl.). Rillen, beven,
sidderen. — Sitteringe,
Sitl4jn, sittin. Zie s i t ten, znw.
Sittinge, zittinge, znw. vr. i) Het zitten ; ook:
zitting. 2) het blijven zitten of blijven liggen; ook:
bezinksel. 3) erfelike s., erflast.
Sixene, sinxene, tsinxene, znw. vr. Putzwengel.
Sjaren , tsaren, turen, bij w. i) Gedurende het
loopende jaar. 2) binnen het jaar, eerlang. 3) ver
-ledn
jaar; voor eenigen tijd.
Slabacken, zw. ww. intr. Verslappen, kwijnen
(i6de eeuw).
Slabbaert , bert, -berd, znw. m. i) Likkebroer,
slemper, gulzigaard. 2) een onbeschaamde, hij die
onbeschofte taal uitslaat.
Slabben zw. ww.. --I. Trans. i) Slobberen,
slurpen. 2) * tot eigen voordeel aanwenden ; doet ssit
(de regenten het goed der stad) zelve wouden slabben.
— II. Intr. Kwijlen, morsen met het eten.
Slabboot, -buns, - schip, znw. Namen van haringschuiten.
Slach, znw. m. en o. i) Slag, klap; de ridderslag; het woord wordt ook uitgelaten; hi slouch enen
groten uiten helm van enz.; s. ende stoot, eer mer
gaf s. of stoot, eer het gevecht begon ; slack in
slach, zóá dat de eene slag onmiddellijk op den
anderen volgt, aanhoudend; die achterste s., het
laatste wat iemand te doen overblijft. 2) polsslag;
ook: de plaats waar zich een slagader bevindt, de
slaap van het hoofd. 3) van een paard, trap; van
vergiftige dieren, beet. 4) van zaken, golfslag; wiek
vleugelslag; van wind, regen, hagel, slag, vlaag,-slag,
bui; donderslag; van de oogen, opslag, oogblik;

Siroop, siroj5, sirrop, ciroofi, sarrojt, -ode, zaw.

o. en m. Zoet sap, de eene of andere zoete artsenij,
een stroopje.
Shur 'ien. Zie chirurgijn.
Sisanle, znw. vr. Hetz. als h a d e r i C.
Sise. Zie sijs en cijns.
Sise (te -). Zie sijs (zes op den dobbelsteen).
Sisehuuskijn} zize. , znw. o. Belastingkantoortle.
Siseine, sisatne, czseine, sesein, znw. Naam van
eene maat en eene munt, eig. „een zesde deel van
iets".
Sisenaer, size-, znw. m. Pachter van accijnsen.
Sisoen, sisoor. Zie saisoen, cis oor.
Sissen, tsissen. Zie c e s s e n.
Sissen, cissen, zw. ww. intr. Sissen.
Sissinfre, tsissinge, znw. vr. Staking, het ophou.
den met iets.
Sister, zister. Zie s e s t e r.
Sisterne. Zie c i s t e rue.
Sit, zit, znw. m. Zetel; ook: hoofdstad.
Sitbanc, zit -, znw. vr. Zitbank.
Sitbert, zit -, znw. o. Bank.
Sitdach, zit -, znw. m. Zitdag, zittingdag.
Sitcleet, zit-, znw. o. Tapijt gespreid over een
zitbank.
Sitenssen, zit-, znw. o. Zitkussen, kussen op
stoel of bank.
Sitole. Zie c i t o l e.
Sitsel, zitsel, sittels, sitsels, znw. o. Iets waarop
men zit; de zitting van een stoel.
Sitstoel 9 zit-, znw. m. Zetel, stoel.
Sittelbrief, zittel-, zitten -, -breef, znw. m.
(drent.). Waarsch.: een schriftelijke vergunning van
den deken aan echtgenooten om van elkaar te gaan
ook zonder dat het nog komt tot eene formeele
scheiding van tafel en bed.
Sitteldach. Hetz. als sit da c h.
Sittel 1 zuidl-, znw. o. Geld betaald aan den
sel
voor het verrichten
drost
((in Oven'
1 ) als afkoopsom
P
van bepaalde diensten.
zitten,
st.
I.
Intr.
i) Zitten, geww.
—
Sitten,.
zeten zijn; gevangen zitten; s. ende Jensen, zitten
te peinzen. 2) gezegd van het klooster- en kluizenaarsleven; van een met eene wereldlijke of geeste.
lijke waardigheid bekleed persoon; zitting houden
voor de uitoefening van een ambt, ook van een
rechterlijk ambt; op den troon zitten, ook bij feestelijke gelegenheden; van den gehuwden staat, ook
den weduwstaat; ook van ongeoorloofde betrekkingen
en de prostitutie; s. int obenbaer leven. 3) liggen,
gelegerd zijn; liggen als geographische en topographische term, staan; menich dort is daer geseten;
van eiken huse dat int lant W. 4) wonen; ook geseten sun. 5) zich bevinden, verkeeren, gevestigd
zijn, in een bepaalden toestand zijn; ook: zijn; ook
met eene zaak als ondw.; in arbeide sitten, in barensnood zijn; wj/sheit ende gelove daer alle wj/slheit
binnen sit; omgaan of verkeeren met; laten s., in
den steek laten. 6) gaan zitten, de perfectieve opvatting; hi sat met haesten o sign ors; s. in een
goet, in het bezit er van gesteld worden. 7) gaan
liggen, bedaren, kalm worden. 8) zitten of staan,
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S. 2)

-,

.

-

ook: oogenblik, als tijdsbepaling; van werktuigen,

het toeslaan, slag van een net, eene blijde. 5) manslag, doodslag; slag, veldslag; slachting. 6) plaag,
ongeluk, onheil; dreigend onheil of gevaar; treurige
toestand; uut enen quaden slage gevryet; lichamelijke pijn, kramp; die ewigè s., het eeuwig verderf.
7) een plotselinge benauwdheid of beklemming; beroerte, diepe of moeilijke ademhaling. 8) slag, het
door een slag veroorzaakte geluid of leven; schot.
9) eene geweldige beweging, een ruk. zo) de door
slaan, houwen enz. ontstaande splinters of schilfers.
i i) muntslag, stempel. 12) toeslag, bij koop, pacht
e. a. 13) paalwerk of eene andere versterking of
bevestiging van rivieroevers. 14) een voorwerp waarmede men slaat; het staafje waarmee men snaren
tokkelt. i 5) spoor, wagenspoor; spoor, weg; kuil of
gat geslagen in een weg. i6) slag, kans, goede gelegenheid. 17) slag, maat, tempo. x8) slag, knip, val.
19) aandeel, het iemand toekomende . deel, ook: in
markegerechtigdheid en grondbezit; perceel, een
deel van een weg, dijk e. a. tot welks onderhoud
iem. gehouden is, waarop hij is aangeslagen; te
Utrecht, een deel van den stadsmuur en de stadsgracht, aan een gild tot onderhoud en bewaking opgedragen; strook land, een zeker aantal aaneensluitende akkers; perceel, stuk land. 20) streek, kneep,
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zet. 2 i) trap, graad van ontwikkeling; van slage te
stage, van trap tot trap, steeds meer ; alle stage,
hetzelfde ; ook : bestendig, voortdurend.
Slachachtich , bnw. Spoedig klaar om te vechten.

Slachader , slaohboom.
Slachbrade, slabrade, znw. vr. Beuling.
Slachbrugge, znw. vr. Ophaalbrug, wipbrug.
Slachdac , znw. m. De dag waarop een koop
wordt toegewezen of toegeslagen.
Slachdore, -duere, znw. vr. Sluitdeur aan eene
schutsluis.
Slachelne, -elle, znw. vr. El.
Slachgelt, znw. 0. i) Geld betaald voor het

openen van een slagboom, tolgeld. 2) trekgeld, strijkgeld, bij een toeslag.
Slachhuus, -buys, znw. o. Slagerij.
Slaeheleet, znw. o. Pakkleed, dekkleed ; ook
slachdoec, ook: overtrek voor een kussen.
Slachcarre, -herre, znw. vr. Naam van een
klein voertuig.
Slachmaent, znw. vr. en m. Slachtmaand, November, of ook December.
Slaehmes, znw. o. Slagersmes.
Slaehmolen(e), znw. vr. Oliemolen.
Slachoffer, znw. o. Slachtoffer.
Slachorder, -ere, •e, -orden(e), znw. vr. Slagorde (i 6de eeuw).
Slachpont, znw. o. Het aan den lieer verschul.
digde bij een toeslag in openbaren verkoop; ook
slachgelt.
Slaehregen, znw. m. Plasregen.
Slaehreep, znw. m. Koord of touw aan het slagwerk van een uurwerk.
Slachswaert, -swert, -sweert, znw. o. Slagzwaard.
Slachschaep, znw. o. Een schaap dat ter slachting bestemd is.
Slacht, slachte, znw. m. en vr. i) Slag. 2) doodslag; slachting. 3) Hetz. als sla c h, za). 4) geslacht; in slachte, aenslachte, onslachte, door geslacht
of afstamming aangeboren, van nature eigen. 5)
soort; alre, alle slachtti, allerlei; alre slachte(r) not,
nut, voordeelen en emolumenten van allerlei aard.
-slacht, bnw. in man-, moederslacht.
Slaehtbeeste, - beest, znw. vr. Stuk slachtvee;
mv., slachtvee; ook slachtelbeiste.
Slaehtdoot, znw. m. Doodslager.

Slachten , slechten, slaechten, zw. ww. — I.

Trans. i) Slachten, dooden. 2) slechten, met den
grond gelijk maken. — II. Intr. De eigenaardigheden van zijne afkomst en zijn geslacht vertoonen,
aarden naar, slachten, gelijken op, ook zonder dat
er sprake is van eene zelfde afstamming; met den
dat. en na; na den wolf slachten.
Slachter, slechter, znw. m. (oostmnl.). Slager.
Slachterie, znw. vr. Afval van slachtvee.
-slaehtieh, bnw. In man-, vader -, moederslach -

tich.

Slachtjjt, slacht -, znw. vr. Slachttijd.
Slachtinge, slecht - znw. vr. i) Doodslag, slachting. 2) strijd, vijandelijkheden; ook: burgertwisten.
Slaohtmaent. Zie s l a c h m a e n t.
Slaehtnrf, znw. vr. Baggerturf, vaste of korte
turf. — Slachterven, ww.
Slachvenster, -vinster, znw. vr. Venster dat
op- en neergeslagen kan worden.
Slachwapen, znw. o. Wapen om te slaan of te
houwen.
Bladeren , zw. ww. intr. (oostmal.). Babbelen,
snappen, kletsen.
Slaera, sclaen, st. ww. -- I. Trans. A. Met een
:,

pers. als obj. i) Slaan, een slag of slagen aan iem.
geven; enen in den hals sloren, tot ridder; (ene
adore) s. aderlaten; die here deedse s., dat haer dbloet
liep uten armen; doot s.; enen in ommacht s., iem.
zoo slaan dat hij in onmacht valt. 2) slaan, treffen,
raken, ook met eene ziekte als ondw., de mort die
de j5erde sleet. 3) dooden, doodslaan; slachten. 4)
slaan, verslaan, overwinnen. 5) drijven, jagen; ver-

SLAEN.
drijven, verjagen. 6) met aen ; aen dat (die) cruce s.,
aan het kruis nagelen ; aen hem s., zich meester
maken van. 7) met in, sluiten, vastleggen in iets.
8) nemen, beetpakken; onder sinen arm Nine sloech,
d fr 5erlike Nine wechdroech. — B. Met eene zaak
als obj. i) Slaan ; metten hamer s., den bal s. ; kloppen, kalk, een ei e. a. 2) door slaan in een zekeren
toestand brengen ; ontwee s. ; verbrijzelen, vernielen;
door slaan ergens brengen of plaatsen; weggen s. in
enen boom; door slaan verwijderen; doen vallen;
ook door te knabbelen of te bijten, vellen ; door
slaan veroorzaken, teweegbrengen ; enen ene wonde
s.; boter s.; door slaan te voorschijn brengen, aanbreken, eene vloeistof; negeen bier s., zonder den
excysenaer te kennen te geven enz.; verslaan, kal meeren, een gezwel; beloften s., een verbond sluiten
of overeenkomst aangaan. 3) houwen, een geslacht
dier, vleesch. 4) steken, prikken, met een scherp
werktuig raken of treffen; ene adore s. ; een ors met
sporen s., ook zonder het obj. „dat ors" ; door steken losmaken, steken, aarde, zoden. 5) houwen, banen, aanleggen, een weg. 6) bewerken, smeden,
metaal; slaan, munt. 7) door slaan of tokkelen een
geluid of toon voortbrengen uit (een muziekwerk
eene tonge, tromj5ette; die cloche s., luiden;-tuig)
die ratele s., in kloosters, slaan met een hamer op
eene plank (ook die tafele slaen), om de kloosterlingen op te roepen tot het sterfbed van een hunner.
8) slaan, de vleugels of met de vlerken; van hem s.,
ze uitslaan. 9) die hands s., te gaaien s.: a) van
blijdschap, in de handen klappen. b) van rouw,
handenwringen. zo) slaan, opslaan, in elkaar zetten;
een Pavelioen s. ; een tornoy s., inrichten, het terrein
er voor in orde maken. i z) opwerpen, leggen, een
dam. 12) met in, pakken, inpakken; doen in, een
ton, vat e. a.; inschepen, inladen ; tbier in scuten s.;
doen onder iets, met iets vermengen; wijn. 13) inspannen, trekdieren. 14) met van, met meer of minder kracht verwijderen; van der bant s., van han
weigeren (ook te backe s., terugwijzen) ; van-dens.,
(den) monde s., tegen iets opkomen; iets tegenspreken of ontzenuwen; ook: ontkennen, negeeren, en:
ergens niet meer over spreken, het daarlaten; van
ogen s., doen alsof men iets niet ziet, door de
vingers zien. i) verdeelen, een onverdeelden grond,
vooral om hem te ontginnen. 16) weversterm, den
inslag maken in (een weefsel), de overdwarsche

draden door de schering slaan. 17) brengen op eene
bepaalde plaats, met iets anders in aanraking; arme
om enes hals a.; (die) h. slaen r en, rechten doen
gelden, aanspraak maken op; een kleedingstuk om
het lichaam; over iets hangen, aan iets bevestigen;
met dore, zijgen, zeven; logen in enes ore sl., hem
een rad voor de oogen draaien; iet oft s:/n gelage s.,
iets op zijn rekening brengen, schuld maken; sz)n
lijf in die aventure s., zijn leven op het spel zetten,
wagen; aan iets toevoegen, met iets vermengen;
te gader s., dooreen warren, - haspelen. 18) richten,
wenden, de oogen; sinen sin s. aen, zijne zinnen
zetten op; sinen hat s. op, iem. met zijn haat treffen.
19) enen raet s., beraadslagen, een plan beramen;
een geheim -plan beramen, een aanslag smeden. 20)
rekenen, achten, schatten; berekenen; getale in éne
somme s. ; int goede s., goed opnemen, ten goede
uitleggen; s. oft, omslaan over, berekenen naar; tgelt
s. uftte mergentalen ; met van, aftrekken, korten. 2 i)
afschieten, een pijl. 22) een Bruce s., een kruis maken. 23) iet aen of op hem s., iets op zich nemen.
24) van zich geven; geluut s., schreeuwen. 25) roeke,
goof, gade s., acht geven. 26) enen swike s., iem.
in den steek laten. 27) in den wint s., niets om iets
geven, als niets achten; in dasschen slaen, doen
mislukken of te niet gaan. -- II. Intr. -- A. Met
een persoon als ondw. z) Slaan, een slag of slagen
toebrengen, er op slaan; slaan met de vleugels;
zwaaien; s. metten ziften (fakkels). 2) vechten. 3)
zich in eene bepaalde richting bewegen, zich naar
een bepaald punt begeven; te paard, hard rijden,
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jagen ; int wilde s., den verkeerden weg opgaan;
van eene vijandelijke beweging, trekken, rukken,
stormen ; geslagen (geslegen) tomen. 4) met aen, zich
bij iemand voegen, scharen, aansluiten. 5) zwoegen,
hijgen, diep of zwaar ademhalen; ook: stuiptrekken.
6) zekere geslachtseigenaardigheden vertoonen ; ute
den aerde s. — B. Met eene zaak als ondw. z)
Tegen iets aan komen of slaan; van den bliksem,
inslaan. 2) slaan, kloppen. 3) slaan van de klok; van
het gestoken worden der trompet; van vogelgeluiden. 4) aangekondigd of bepaald worden (?) ; die
tornoy sloech. 5) geslagen worden; dat al die vrucht
ter neder slaet, door den regen. 6) de eene of andere
richting nemen, slaan, komen ; ilicht dat van der
snnnen slaei. 7) met te, er bij komen; ene cleine
quetsinge, doer ongeval toe sloech. 8) met eene bepaling „naar boven", zich verheffen, zich in de
hoogte uitstrekken; dat hoge sloech die brant; uit
boven ; reiken tot ; die berge schinen ten-komen
wolken sl. 9) met in, vervallen tot, komen in ; in
ruanhoie, sonde, onmacht; ene siecheit, die oude s.;
ook in hopen s. zo) zich wenden of richten; nortwaert s.; een keer nemen, ten goede of ten kwade;
íe goede, ten besten s. i i) geraken; dat, tbariseel altehant vol water sloech. — III. Wederk. i) Zich
geeselen. 2) vechten. 3) zich neerzetten; zich op den
grond uitstrekken. 4) zich begeven, eene zekere
richting nemen; ook van eene rivier. 5) hem te
scheme, scheren s., er in loopen. ' — IV. Onpers. Het
is geslegen, er heeft een slag of slachting plaats
gehad.
Slaep, ruw. m. Slaap, het slapen; een slaap, een
tijd dat men slaapt; slaaplust, vaak; met slate belofren ; in, te sloe werden, onsl pe, ont-, -sl Eren
werden, in slaap vallen; (uteri slaj5e) ontspringen,
wakker worden; doodsslaap; hi storte neder ende hi
sliep den langen sla 25.
Slaep, znw. m. en o. Slaap van het hoofd.
Slaepachtich, slaj$er-, bnw. Slaperig; traag. —
-

Slaepachticheit.
Slaepbeen, znw. o. Slaapbeen. — Slaepdranc.
Slaepganc, znw. m. Het naar bed gaan of gaan
slapen.
$laephuus, -buys, znw. o. Slaapzaal, vooral in
een klooster. — Slaepcamere. .
Slaepclocke 7 znw. vr. Avondklok, nachtklok,

waardoor het einde van den dag of het begin van
den nacht werd aangekondigd.
Slaepcnlote, -culter, znw. vr. en o. Matras.
Slaeplaken, slake-, znw. o. i) Beddelaken. 2)
lijkwa, doodkleed.

Slaeplief, znw. o. Bijzit.
Slaepmuus, -mays, znw. vr. Hazelmuis, spitsmuis.

Slaeproc , inw. m. Slaaprok, nachtgewaad.

Slaepsocht, -sucht, znw. vr. Slaapziekte; ook:

vadsigheid.

Slaepstat, stede, znw. vr. Slaapplaats.
Slaeptijt, znw. vr. en m. Beddegaanstijd.
Slaepwjjn, znw. m. Een dronk wijn vóór het
-

naar bed gaan; een lichte avondmaaltijd.
Slage, znw. vr. i) Slagerij, slachthuis. 2) plaag,
ramp, vooral- van eene epidemie.
$lagelpo, bnw. Vijandelijk, aggressief.
Slagelinge, bijw. In één slag, plotseling.
Slagen, zeldzame bijvorm van s 1 a e n.
Slager, znw. m._ i) Hij die slaat; vechter. 2)
doodslager, moordenaar. 3) in samenstellingen, wol-,
honde-, coffer-, luut-, harjbslager e. a.
$lac, bnw. i) Slap, los. 2) slap, traag, zonder
veerkracht of ijver.
$lac. Zie slack e.
Slake, znw. vr. Eene effene of gladde opper
een vak of streek effen of „slecht"-vlaktenwr,
water, of ook: eene plaats waar de zee bij onstuimig
weer kalm en effen is.
Slaken, slaecken, slacken, zw. ww. -- I. Trans.
A. Met eene zaak als obj. i) Slap of los maken;
vieren.

2)

verminderen, verzachten, doen bedaren,
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hartstochten; lenigen, nood. 3) los maken, ontbinden ; ontbinden, opheffen, eens rechtszitting; niet
meer van kracht verklaren, een eed. 4) uiting geven
aan iets ; sinen danc s. (i6de eeuw). — B. Met een
pers. als obj. i) Loslaten, uit gevangenschap of gij zeling; bevrijden van (met van). 2) ontslaan, van
eene verplichting. — II. Intr. i) Losgaan, loslaten.
2)ontbonden worden, van een, ook: geestelijken, band.
3) bedaren, verminderen. 4) zijn werking verliezen,
krachteloos worden.
Slacheit, znw. vr. Slapheid, traagheid.
Slachnna 1 ruw. vr. Slakkenhuis.
Slakinge, slaeckinge, slackinge, znw. vr. i) Verruiming, vermindering van een last, opheffing van
een bezwaar. 2) invrijheidstelling, loslating.
Slacke, slecke, slat, slec, znw. vr. i) Slak; verklw. slecskijn ; ook : scheldwoord voor eene vrouw;
yule slecke, stinckende teve! 2) slak van metalen,
schuim. 3) gewelf, verwulf.
Slacken, - lage. Zie slaken, -i n g e.
Slange, slang, znw. m. en vr. i) Slang. 2)
veldslang, een stuk geschut.
Slangenhnnt, -huyt, znw. vr. Slangenvel.
Slangenitint, znw. o. ; mv., adderengebroedsel.
Slanirenornnt, -cruyt, znw. o. Naam eener plant.
Slaninge, znw. vr. Het slaan ; doodslag.
Slanc, bnw. i) Slap, los; slap, dor. 2) mager,
ingevallen; slap, krachteloos; afgemat, uitgeput.
Slangen, zw. ww. tr. „Slant", d. i. slap, los,
ook : dun, maken.
A. Van zaken. t) Slap, los, niet
Slap, bnw.
gespannen of stijf; slap, week, murw. 2) zwak, gering, onbeduidend. — B. Van personen. i) Slap,
traag, zonder veerkracht. 2) gering, onbeduidend.
Slapeloos ) bnw. Slapeloos.
Sla eII st. ww. — 1. Intr. i) Slapen; slakende
tit, slapenstijd, de tijd dat men slaapt; enen slaj enden kont (bijthond) wecken (is onverstandig); s.
bi, lijfsgemeenschap hebben met; slapende brieve,
verjaarde titels. 2) dommelen, talmen, vadsig of
werkeloos zijn. 3) verdooven, verstijven. — Ii. Onpers. Di (God) en vaket noch en slaj5et in onzer

hoeden niet.
$laperf sleper, znw. m. t) Slaper; slaapgast; een

schuldbrief of rentebrief die zijne kracht heeft verloren, meestal omdat er niet tijdig mee gevorderd
is; ook slabersbrief. 3) boek of register dat niet
telkens behoeft te worden opgeslagen, dat kan blij.
rusten. 4) hetz. als slap er d ij c. 5) de uitstekende balk waarop het span van het dak rust.
Sláperachtich. Zie s 1 a e p a c h t i c h.
Slaperdjc, znw. m. Een dijk. die eerst dan dienst
doet (het water keert), wanneer een voorgelegen
dijk bezweken is.
Slaperen, slazf eren, zw. ww. intr. (nederr.).'
Slaperig worden of zijn.
Slaperich, -heit, ook slaj3erheit.
Slapheit, slaéft-, znw. vr.. Lauwheid, zwakheid,
slapheid.
Slapich, bnw. Slaperig. — $laplcheit.
Slapinge, znw. vr. Het' slapen; te gader s.,
bijslaap.
Slappelike, slate-, slap-, bijw. i) Slap, los, niet
stijf of strak gespannen. 2) op eene zwakke of slappe
wijze, zonder geestkracht, vuur of geestdrift.
Slappen, zw. ww. — I. Trans. i) Slap of los
maken; lenig maken. 2) verslappen, verzwakken.
— II. Intr. i) Los of slap worden. 2) verminderen
in kracht, verslappen, afnemen in bloei; verslappen
in tucht, zedelijk achteruitgaan.
Slave, slaef, znw. m. en vr. Slaaf, lijfeigene,
ook: slavin. — Slaven ww.
Slaverie, znw. vr• Zwaar werk.
Slave, znw. vr. Het lot of de toestand van
den slaw.
Slawn*, slavijn, znw. vr. Grove pelgrimsmantel;
(reislmanttel.
,

Slebben. Hetz. als slabben.
35
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Slebberich, bnw. Kleverig; met vuil bezwangerd.

Slecht, slicht, bnw. — A. Van zaken. t) Effen,

vlak; met den beganen grond gelijk; dat slechte,
het vlakke veld; ook : effen, van kleur. 2) plat, tegenover rond of gevuld. 3) glad, gelijk, zonder hobbeligheden; gelijk, zonder klonten of stukken; zuiver,
schoon, van het gemoed; dun, zonder klonters. 4)
recht, zich in eene rechte lijn uitstrekkende; recht
in de hoogte gaande, steil. 7) gewoon, ordinair;
gewoon, eenvoudig; gewoon, enkel, enkelvoudig,
vooral bij rechtsbegrippen; s. wonde; s. clage, actie
zonder bewijsaanbod; eenvoudig, duidelijk; eenvoudig, argeloos; eenvoudig, gering; slechts, alleen. 8)
gering, waardeloos. 9) ondeugdelijk, ongeschikt voor
een bepaald doel. zo) vereffend, in orde zijnde. —
B. Van menschen. z) Glad of zacht van vel. 2) eenvoudig van levenswandel; eenvoudig van verstand,
ook als znw.; simpel, onnoozel; eenvoudig van afkomst; iem. zonder titel of waardigheid; eenvoudig
van hart, oprecht, onschuldig. 3) ontbloot van, zonder (met een gen. of van).
Slecht, znw. m. Onnoozele, dwaas.
Slechtdragentheit, znw. vr. Gelatenheid.
Slechte hie, slecht, slicht, bijw. i) Glad; s.
gehaert. 2) gemakkelijk. 3) recht, recht in de hoogte.
4) onpartijdig. 5) eenvoudig, zonder meer, zonder
omwegen; in eenvoud des harten; eenvoudig, kortom,
kort en goed; ook: op alle manieren, volstrekt,
eenvoudig, platweg, ronduit. 6) in Bene niet te
sterke, in eene geringe, mate; los, slap; ne bint de
wonde niet te vaste maer s. 7) in alle opzichten,
geheel, volkomen; met eene ontk., in het geheel
niet, volstrekt niet. 8) slechts, alleen.
Slechtelike, bijw. i) Eenvoudig; op eene kun
wijze; op eene duidelijke wijze; op de ge--steloz
wone manier, in eenvoud des harten, in alle oprechtheid. 2) in eene geringe of onvoldoende mate. 3)
geheel en al, volkomen. 4) blootelijk, alleenlijk, slechts.
Slechten, slichten, zw. ww. —I. Trans. i) Effen
of vlak maken; ongelijkheden in den grond weg nemen, zoowel door hetgeen uitsteekt . af te breken
als door kuilen enz. op te vullen; banen, een weg.
2) gelijk of glad maken; gelijk strijken, eene maat.
3) kalm of effen maken, bedaren. 4) beslechten, vereffenen, beëindigen; enen raet s., een plan beramen;
berechten, vonnissen; met een pers. "als obj., verzoenen. 5) wederk. (oostmnl., limb.), zich verzoenen.
— II. Intr. i) Effen of kalm worden, bedaren. 2)
gesloopt of afgebroken worden. 3) vereffend of beslecht worden..
Slechten. Hetz. als slachten, Intr.
Slechter, znw. m. Oordeelaar, vonnisser.
Slechtes, sliehtes, slechts, sliehts, slichs, tsleehts,
bijw. i) Rechtstreeks, onmiddellijk. 2) eenvoudig ;
zonder voorbehoud; ronduit; voorwaar, voorzeker.
3) geheel en al, in alle opzichten; met eene ontk.,
volstrekt niet. 4) blootelijk, alleenlijk, slechts.
$leehtheit, znw. vr. i) Effenheid, vlakheid;
vlakte. 2) eenvoudigheid, onontwikkeldheid; dom heid, onnoozelheid; een eenvoudig stuk, eene kunsteboze vertooning.
Slechtieheit, slicht-, znw. vr. Hetz. als sl e c h th e i t; ook :, eenvoud van zeden, oprechtheid.
Slechtinge, znw. vr. i) Het afbreken of sloopen van bouwwerken. 2) vereffening, bijlegging, van
geschillen; verzoening, van partijen.
Sledde, znw. vr. (zndl.). Slede, slee; ook als landbouwwerktuig.
Sledden, zw. ww. tr. Hetz. als s 1 e d
slee (in jonger mnl.), znw. vr. Slede, slee,
een voertuig zonder wielen.
Sledeman, znw. m. Sleeper, voerman eener slee.
Sleden, zw. ww. — I. Trans. Op eene slee vervoeren. — II. Intr. Met eene slee rijden.
Sledenaer, sleder. Hetz. als s 1 e d e m a n.
Slee, slie, steen sleeu, znw. vr. Wilde pruim,
slee, sleepruim; ene s., eene kleinigheid, nesterij;
niet een s., niet het minst; hoegenaamd niets.
;

Slee, slede, sleeu, sku, bnw. i) Zuur, wrang. 2)
stomp, bot, ook van de tanden. 3) lui, traag;. nalatig, slof. — S1eetcheit.
Sleedorn, -doorn, znw. m. Sleedoorn.
Sleedse, slese. Hetz. als s 1 ede.
Sleeo, sleic, bnw. (zndl.). Gelijk, glad; een gelijk
of effen vlak vormende; ook : gelijk met den grond,
en : gelijk met den rand, van eene maat.
Sleet, znw. o. Waarsch. hetz. als s 1 a k e.
Sleecvol, sleic-, bnw. Boordevol.
Sleep, bnw. Schuins oploopend.
Sleep, sleyb, sleje, znw. m. Sleep, aan een kleed.
Sleeproeder, znw. m. en. o. Hangend roer.
Sleeschat. Zie s l e i s c h a t.
$leetbort, sleet-, sleic-, slit-, - boort, znw. o.
Waarsch.: een gat in een dijk door sterken afslag
of wegschuren ontstaan.
Sleeulike, slee -, bijw. Op eene trage of lauwe
wijze ; zonder vuur of warmte.
Sloffen, zw• ww. intr. (nederr.). Snappen.
Slagel, znw. m. i) Houten hamer. 2) een werk
waarmee men eene poort opent; hi greep den-tiug
sl. van der joorten ende trac hem naer, ende die
1 oorte voer 0, ende si reden ute.
$leg'ewant, znw. o. Scheepswant, vooral: de
verschillende touwen.
Slegge, znw. vr. Houten hamer, slegge. — $leg
-steel.
-gestl,
Slegge, znw. vr. Fijne regen, fijne sneeuw, natte
mist.
Sle e, zpw. vr. Hetz. als slegge.
$le schat, slee -, she-, znw. m. Een heerlijk recht,
dat geheven werd voor het slaan van de munt.
-slekeren ww. In d ores1ekeren.
Bleeke g siechnus. Zie s l a c k e, s 1 a c h u u s.
Slempen, zw. ww. tr. Slurpen, slobberen.
S1enderlinge. Zie s1enter1inge.
$lent, slonger. Zie slinc, slinger.
Slenke znw. vr. Poel, kuil; ook van den poel
der zonde.
$lenterlinge, slender-, sleender-, znw. m. mv.
Afval, vodden, oude lappen.
Slepen, sleeften, sleyften, zw. ww. — I. Trans.
A. Met den acc. der zaak. i) Sleepen, vooral langs
den grond, zeulen. 2) bijeenbrengen; Boet te samen
5.; stelen; afpersen, afzetten. 3) per slede vervoeren.
4) doen slepen, over den grond; slepende houden,
eene zaak. — B. Met den acc. van den pers. Slee pen, sleuren; vooral als naam van eene oditeerende
straf voor bepaalde misdadigers: op eene horde of
ook langs den blooten grond naar de strafplaats
sleepen; met kracht of geweld meesleepen of meesleuren. — II. Intr. i) Slepen, langs den grond slieren. 2) rijden in een voertuig zonder wielen, dat
voertuig besturen.
Sleper,. slet.per, znw. m. i) Van sloften, trans.
Sleeper, hij die vrachten per „slede" vervoert. 2)
van sloften, intr. Hij die een slependen gang heeft;
mankpoot.
$lepinge, sleiftinge, znw. vr. i) Het sleepen;
het iem. ergens heen sleepen of sleuren. 2) het áfpersen of afzetten, van geld. 3) het slepende houden
eener zaak, het uitstellen eener rechtshandeling.
Slappe, slese. Zie slippe, steedse.
Slessen, slet. Zie slissen, s1ette.
Slot, znw. o. Vod, prul, lor.
Blote sleet, znw. vr. en m. i) Het slijten of afnemen van iets; het slijten door het gebruik; slijtage ; het gebruik. 2) schade, nadeel; belemmering
of verstoring eener rechtszitting. 3) oude, afgedankte
voorwerpen. 4). verkoop in het klein, uit de hand.
Sleter , sletter, -ere, znw. m. Afgescheurde lap,
flard; ook als scheldwoord, slet.
Sleteren, zw. ww. tr. Aan flarden scheuren;
iem. mishandelen, toetakelen.
Sleterlinge. Hetz. als slenterlinge.
Slotte, slitte, slet, znw. vr. i) Afgescheurde lap.
2) slip, pand van een kleedingstuk.
-

)

,
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-slum, zw. ww. In besletten.

Bleu, slenme . Zie s 1 e e, bnw., s l u m e.

S Leve, znw. Mouw.

8libbe, znw. vr. Slib, vloeibaar slik.

Slibberaoltieh, slebber-, bnw. i) Slijmachtig,
glibberig. 2) glibberig, glad ; ook slibberich.
Slibberen zw• ww. intr. Glijden, uitglijden.
Slicht slichten enz. Zie slecht enz.
,

Slidderen, slideren, zw. ww. intr. Glijden, uitglijden; sluipen, binnensluipen; die quade lustgn
sl jdren tot in de ziele (als men ze niet weerstaat).
Sliden, st. ww. intr. Glijden, glissen.
81íe, sly, znw. vr. Zeelt.
Slie nder sunder, znw. Naam van eene slang.

She, sliec. Zie slee, s l ij c.
Sliet, znw. Lange dunne paal.
$lieten, zeldzame bijvorm van s 1 u t e n.
Sljjc, sliec, znw. o. en m. i) Slijk, modder; drek;
veenbagger, slik, slib; der hellen s., dat helsche s.,
de modderpoel der hel; ook sliker, slicker; sljckerdijc (of slyckerdj/c), een dijk van „sliker" gemaakt.
2) slijk als zinnebeeld van de zondige onreine aarde;
van de laagste standen der maatschappij; van zedelijke onreinheid. 3) een sl! c, een modderpoel, moeras, ondiepte; een stuk modder of drek.
S1jcaehtieh, slik -, bnw. Modderig.
S4lcheemraet . Hetz. als croosheemraet.
Slijclant, znw. o. Slikland, moerasland.
Sly ame ,ier, znw. m. Opzichter over den stads
-reingsdt.
Sljcstede, znw. vr. Mesthoop.
Slijm, znw. o. en m. i) Slijk, modder; drek;
draf, varkensvoer. 2) slijm.
Sljmaehtioh , bnw. i) Modderig. 2) kleve rig. —

SHmachticheit.

11"p á znw. i) Slijpsel. 2) ijzervijlsel.

S1ipmolen, - muelen, znw. vr. Een molen waar

slijpsteenen door water in beweging worden gebracht.
Slij psteen, znw. m. De ronde steen die dient
om te slijpen of te scherpen.
-81"tbaer, slit-, bnw. Aan slijtage onderhevig.
S^tgelt, znw. o. Geld betaald door een vreemdeling . die in eene stad eene waar verkoopt, een
inkomendrecht.
Slit, znw. o. en m. Slijk, slik; bagger; een s.,
een moeras; ook: een door aanslibbing gevormd
stuk land, hetz. als s 1 i c 1 a n t. — glicachtloh.
Sliebort. Zie s 1 e e t b o r t.
Slike, znw. m. ken bepaalde ingewandsworm,
eig. „kruiper".
w. ww. tr. (nederr.). Slikken, in-, opslikken, verslinden.

8likerich, slikich, bnw. Modderig; ook: vuil,
van de handen. — Slikicheit.
Slieken, zw . ww. intr. (nederr.). Sluipen.
S1ioken, zw. ww. tr. Hetz. als s ii k e n.
Slicker, znw. m. Gulzigaard, vraat.
Slickeren, zw. ww. tr. Opslikken, ïnzwelgen.
Slickich, bnw. Hetz. als s 1 ik i c h.
Slielant, znw. o. Nog onbegroeid bij elk getij
onderloopende buitendijksche kleigrond.
Sliespore, znw. Slijkspoor, spoor aan het schoeisel om vast te staan in slijkige of moerassige plaatsen.
Slim, slem, slimt, slem, bnw en bijw. i) Scheef,
schuin; scheel; als bij w. schuins. 2) verkeerd, slecht,,
erg.

Slimich, bnw. i) Modderig, slikkig. z) kleverig,
glibberig; ook sl:merich. — 8limicheit, slime-

richeit.

81iminge, znw. vr. Drek, vuil, slijk.
Slim pb II, mow. Pap, brij.
Sllnden, st. en zw. ww. — I. Trans. Inslikken,
inzwelgen, verslinden. — II. Intr. S. op iet, naar
iets hunkeren.

Slinder, znw. m. Vraat, gulzigaard. — Sjin
dinge 1 ook gapende afgrond, spleet in den grond
(nederr.); S]indich, met vele diepten of afgronden.
Blinder, znw. m. Waterslang.
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SUnder, bnw. Dun.
Singe, znw. vr. Slinger.
Slingen, st. ww. tr. Zich kronkelen; ook : zich in
kronkels voortbewegen, kruipen. --- Slinginge.
Slingere, slenger, slinger, znw. vr. en m. Slinger. — Slingeraer, slinger.

Slime, slenc, bnw. i) Linker, linksch; ook in den
comp. ; slznke, linkerhand. 2) averechtsch, verkeerd,
slinksch, listig. — Slinhelihe i slinosch.
Slinken, slenken, st. ww. intr. Invallen, inzakken, vooral van het lichaam en zijn bolle deelen ; .
ook : vermageren.
Slinken, zw. ww. tr. Doen slinken, een gezwel.
S1incs, slincx, bijw. i) Links. 2) niet s. vallen,
zich niet uit het veld laten slaan, zi'
zijneenwoorteg
digheid van geest behouden (vla., ,16de eeuw).
Slip, znw. Hetz. als s 1 ij p.
811ppe, sleftj5e, slip, znw. vr. i) Geer of pand
van een kleedingstuk; slip; schoot, waarin men iets
bergen kan ; so sal die rechter hem (den onwillige)
nemen ende leveren den ghelovere (schuldeischer)
metier slopen ; s. onttien, ontslaen, zich met geweld
uit iemands macht bevrijden, door hem de slippen
van zijn kleed, waarbij hij vastgehouden wordt, uit
de hand te trekken of te slaan; s. bieden, de achterpanden van zijn kleed (of zijn rug) laten zien, met
de noorderzon vertrekken (omdat men zijne betalingen moet staken). 2) spleet, reet ; ook : split van een
kleedingstuk.
Slipen, st. ww. — I. Intr. (zeldzaam). i) Afnemen, afslijten, verminderen. 2) voorbijgaan, opkorten, van den tijd. 3) buigen, strijkages maken (16de
eeuw). 4) loslaten onder het slijpen. — II. Trans.
Slijpen, scherpen, wetten ; polijsten ; door slijpen
losmaken van iets (een steen).
ip p-eng zw. ww.: tr. en intr. Splijten; eene reet,
ssplitof opening in iets maken ; een vynster geslipt
(doorgebroken) in eynre want (nederr.) ; intr., een
spleet hebben; een paert met gheslihten nese.
Slippen, zw. ww. intr. Uitglijden, slippen.
Slipperen , zw. ww. intr. Hetz. ; laten s., laten
glijden, - schieten, - varen.
Slissen, slessen, zw. ww. — I. Trans. i) Blus schen . 2) lesschen, dorst; stillen, honger. 3 j tot bedaren brengen, hartstochten. 4) bijleggen, een ge
beëindigen, een oorlog. — H. Intr. Bedaren,-schil;
verminderen, in kracht of hevigheid; ophouden;
sonder slissen, zonder ophouden.
8litbaer. Zie s 1 ij t b a er; ook slitelijc.
-elite, znw. vr. In d i n c s ii t e; ook -slete, verstoring eener rechtszitting.
Sliten, st. ww. — I. Trans. i) Verscheuren, aan
stukken scheuren of trekken, vernielen; sloópen, afbreken; verteren, van spijzen; bederven, iemands
goeden naam. 2) uittrekken, uit den grond trekken,
plukken; uitrukken, gezegd van het hoofdhaar. 3)
verstoren, in wanorde brengen. 4) verslijten. 5) slij ten, in het klein verkoopen of voor dadelijk gebruik.
6) beslissen, eene beslissing nemen (in iets); vooral
door een bestuurslichaarn, doch ook door. een rechts college; vonnissen; een ordeel, vonnisse s., een vonnis opmaken; ene slitinge s., een besluit of beslissing
nemen; een seggen s., eene scheidsrechterlijke uit spraak doen; broke s., bij raadsbesluit of vonnis eene
geldboete uitspreken of opleggen; ene sake, dat recht
s., door eene uitspraak of een vonnis een einde ma-•
ken aan eene rechtszaak of rechtsstrijd. '7) beslechten, beslissen, bijleggen, vereffenen; uitmaken, eene
gtaestie ; beëindigen, een oorlog. 8) verzoenen. —
II . Intr. i) Stuk gaan, breken of scheuren. 2) te
niet gaan, op een einde loopen, ook van den tijd.
3) afslijten, slijten, afnemen, ook door gebruik; slitends (goede), hetz. als s 1 ij t b a e r, s 1 i t e 1 ij c.
$liter, znw. Slijter, die in liet klein verkoopt.
Slitinge , znw. vr. i) Het slijten, slijtage. 2) besllssing, besluit, vooral in rechte. 3) beslechting, vereffening, van een twist, geschil enz.
Slitte. Zie s lette.
-
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Slobachtich , bnw. Vies in 't eten en drinken.
Slobbe, slobbe, znw. vr. Vuil, smerigheid.
-slobberen, slubkeren, zw. ww. intr. Door mod-

der of slik loopen of waden. In ó v e r s 1 o b b e r e n.
Slobberich, slobbrick, bnw. Kleverig, morsig.
Slobrads. Hetz. als slabrade.
Slochter, znw. (fri.). Sloot.
Bloede, sloe, znw. vr. Goot (dordr.).
Sloof, znw. Grof en haveloos onder- of boven
-kledingstu.
Bloemen. Hetz. als slum e n.
Sloemen, zw. ww. tr. en intr. (nederr.). Brassen,
slempen; doorbrengen (zijn goed) — Sloemer,

e
Oostere, znw. vr. Bast, dop, schil, vooral:

bolster van eene noot.; ook sloesteringe.
Slof bnw. Slof, traag, nalatig.
S10Ie, slof, znw. vr. Wijde pantoffel of muil.
Slochaert , stuck-, znw. m. Gulzigaard, vraat;
slemper, zwelger.
Slonken, zw. ww. tr. en intr. Vreten, zwelgen,
gulzig slikken,. slokken.
Slom p bnw. i) Krom, scheef, verdraaid. 2) onhandig (16de eeuw). — Slomheit.
Slomme, znw. Een gebrek in laken.
Slonden. Hetz. als s 1 i n d e n.
Slonsgen, znw. o. Dievenlantaarntje.
Slont, slunt, slonde, znw. m. i) Keel, gapende
muil. 2) afgrond, kolk.
$100fá sloof, znw. m. r) Grove mantel of pij. 2)
dekplank, dekplaat. 3) voorhuid.
Slooye, sloye, znw. vr. Sleep, van een kleed.
Slooyen, sloyen, zw. ww. — I. Intr. Slepen,
slieren. — II. Trans. Sleepen, sleuren.
Slo0 , slo6e, znw. (Kussen)overtrek, sloop.
Sloot, znw. vr. en m. Sloot, gegraven vaart.
Slootdicht, bnw. Zoo zijnde dat de sloten (van
een huis) in orde zijn.
Sloothake, -haec, znw. m. Een haak waarmede
eene sloot van onkruid gezuiverd wordt.
Slootse, sloetse, sloodse, sloosse, slose, znw. vr.
Pantoffel.
Slootse, sloosse, znw. vr. Peul, schil, dop; bolster.
Slootvri, bnw. Vrij van het onderhouden en
graven van slooten.
Slootwere, slot., znw. o. Al de sloten aan een
gebouw enz.; ook: werk gedaan aan het maken of
herstellen van sloten.
Slop, znw. o. i) Schuilhoek, sluiphoek; ook :.slop,
doodloopende steeg; verklw. slojkijn, -ken. 2) plaats
waar men kan doorsluipen of ontsnappen, uitweg.
3) iedere nauwe toegang of doorgang, ook: door
een zolderluik, naar een land, en naar de rechtplaats ; opening in een kleedingstuk, vooral aan den
hals. 4) overkleed, overtrek.
8lopelinge, sl4en-, bijw. Steelsgewijze, onverhoeds.
Slopen, zw. ww. tr. i) Sleepen, voortsleepen. 2)
uit elkaar nemen; wander groter koken te s. ende
weder toe te maken.
Sloppe, znw. Ring, handvatsel, .passant.
Slophose znw. vr. Slobkous, overkous.
Sloptiente, znw. vr. (overijs.). Eene bepaalde
soort tiendei, door den trendgever uit zijne schuur
door het slop of luik van den korenzolder afgelaten,
en aldaar, onder het slop, toegemeten.
Slone, znw. vr. Morsig of traag persoon, ook:
een liederlijk wezen, sloor, slet.
Sloten, sleuren, zw. ww. — I. Trans. Sleepen,
sleuren. — II. Intr. Traag of langzaam gaan, talmen.
Slorpen, zw. ww. tr. Slurpen, (in)zwelgen.
810^y sprot, saw. o. t) Slot, sluiting; vooral: dat
waarop een sleutel past; ook: grendel. 2) de-gen
ruimte die afgesloten worden kan; een gesloten
voorwerp of meubel; gevangenis; besloten klooster.
3) slot kasteel, burcht, versterkt huis; dat hemelscha
s., des hemels s., de hemelwoning, de hemel. 4) slot,
besluit; einde; ten slotti, int slot, ten slotte; in als
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slot, (in slot van alles), in het geheel, alles samen.
genomen ; s. van rekeningti, einduitkomst van eene
rekening ; ook : eene sluitende rekening ; bi slots van
rekenij, nadat de rekening was opgemaakt, als
einduitkomst er van. 5) datgene waarop ten slotte
iets neerkomt, het inbegrip of uitgedrukte beeld van
iets, slotsom ; een voornaam punt, eene zaak waar
veel gelegen is; een ander slot, dat is broeder--an
like minne. 6) samenhang, logische volgorde. 7) besluit, beslissing.
Slotdore, znw. vr. Kboosterdeur, - poort.
Slotel , slanetel, sluitel, -tile, znw. m. i) Sleutel;
achterslotele maken, sleutels namaken; sleutel In
wapens; sleutel als brandmerk; over enen rechten
metten zwerde jof den slotel int lier (wang); sleutel
van een muziekwerktuig; sleutel als zinnebeeld ge
bij de erkenning van iemands soevereine rech.-bruikt
ten en bij den boedelafstand. 2) figuurlijk voor: de
voornaamste; Gods vrese es s. alre dogket; ets sl.
van, den menisoene, een voortreffelijk middel tegen
m. ; slotsom, korte samenvatting of inhoud van iets;
vele woorden mochtic seriven, maer hoort dien s.
alternate.
Sloteldrager , -dreger, znw. m. De beambte die
sleutels in bewaring heeft; b.v. een portier; vooral
van Petrus, wien door Christus de sleutelen van het
hemelrijk waren toevertrouwd,
Slotelen, sleutelen, zw. ww. tr. Brandmerken
met het sleutelteeken. — Slotelteken.
Slotelmaher, znw. m. Sleutelmaker, smid.
Slotelrieme, -riem, znw. m. Sleutelriem.
Slotemaker, sloten -, sloot-, slot-, znw. m.
Sloten, zw. ww. tr. i) Van een slot of sluiting
voorzien. 2) in verzekerde bewaring nemen, opsluiten. 3) iem. in zijn slot nemen en daardoor aan
vervolging onttrekken; enen s., husen, hoven.
Sloten, zw. ww. — I. Intr.–Eene sloot of slooten graven. — U. Trans. Van eene sloot voorzien,
een land.
Bloter, slueter. Hetz. als slot e 1.
Slotsteen, znw. m. Sluitsteen, hoeksteen.
Slotvast, bnw. Van goede sloten of sluitingen
voorzien.
SlotWero. Zie s 1 o o t w e r c.
Slove, sloof, znw. vr. i) Naam van verschillende
vaktermen, vooral van den timmerman. 2) overtrek;
omslag of overslag; b.v. van eerie mouw; voorhuid.
Sloven, slooven, zw. ww. - I. Trans. i) Opstroopen, afstroopen. 2) iets over iets anders heen schuiven, iets met iets anders bedekken; ook: bedekken, dekken. — II. Intr. Schuiven, vooral: over
iets anders.
Slabberen, sluetel. Zie slobberen, slotel.
Sluyeren, sloyeren, W. ww. intr. Traag zijn,
talmen, dralen.
Sluhen, sluycken, zw. ww. tr. Slokken, zwelgen,
inzwelgen. — Sluker.
Blume, sleume, znw. vr. Bast; schil, peul, dop.
Slumen, sluymen, zw. ww. intr. Sluimeren. —

Slumeren, slnmerich, -heit, slumeringe.

Slumeb, bnw. (oostmnl.). Snel (16de eeuw).
Slupelinge. Hetz. als slopelinge.
Slupen, sluyten, st. ww. intr. Sluipen, steelsgewijze gaan of naderen; dore s., aan de mazen van
het net ontsnappen; die jaren sajn geslojen, zij zijn
ontglipt, ongemerkt voorbijgegaan. — Slapene
(van honden), sloper.
Slaren, slueren, zw. ww. tr. Sleepen, sleuren.
Slurf slurf, znw. m. Hals, lummel.
Sluse, sluce, slues, sluyse, znw. vr. en m. Sluis,
iedere waterkeering, ook zonder deuren; 'het daardoor tegengehouden water.
Slusen, zw. ww. — I. Trans. Van eene sluis
voorzien. — II. Intr. Verstopt worden; dat die rivier sluesde Baer af, van de drenkelingen en wapenen.
Slusinge,znw. vr. Het afsluiten van een water
door eene sluis.
Sluteborse, sluist-, -b!» sse, znw. m. Gierigaard;
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ook een verdichte naam voor een boozen geest, die
de menschen terughoudt van het doen van werken
der barmhartigheid.
S1nten, sluyien, st. (en zw.) ww. — I. Trans.
i) Sluiten, dichtmaken; ene sluse s., niet spuien; een
clooster s., het tot een besloten klooster maken, eene
kloosterorde stichten; sluiten, dicht doen, de oogen;
dicht maken, een brief; afsluiten, sluiten, een toegang. 2) opsluiten, een levend. wezen ; s. ute, bevrijden van; dat hi (Christus) ze (de vromen uit het
Oude Verbond) uier jtinen sloot. 3) de werking van
iets belemmeren of tegengaan; die bloetsuclt sluutfner mede (met dat middel). 4) vastleggen, bevestigen, b.v. schuiten aan den wal. 5) besluiten, bergen,
wegbergen; een cor goeis, so wat men daerin sluyten
mach; verbergen, geheim houden. 6) sluiten, eindigen, ten einde brengen, geschillen, eene rekening.
7) als uitkomst eener beraadslaging vaststellen, opmaken, besluiten; isluten van den huwelike (anders
dan in het Ndl.); besluiten, beslissen, met een afh.
zin. 8) besluiten, concludeeren. — H. Intr. i) Sluiten, dichtgaan. 2) toegeknepen worden, van het hart
door smart. 3) met in, besloten of vervat zijn. 4)
eindigen in, neerkomen op, met o, aen, in: isluut
int leste al ofr aermoede. 5) passen, overeenkomen;
doe si te samen sloten met woorden, in hun woorden
overeenkwamen; s. o,h, passen of slaan op. 6) baten;
zie besluten.
Slater, sluyter, znw. m. r) Portier, concierge;
gevangenbewaarder. 2) hofmeester, opzichter over
den spijskelder; rentmeester, beheerder der domein goederen van een vorst. -- Slutersehap, slu-

terse.

Sluting e, sluytinge, znw. vr. i) Het sluiten;
sluiting, sluitmiddel. 2) bepaling; welcke ordonantie,
s., voorwarde ende wille van houweljcke voorwaerde
enz.
Slime, sluyc, bnw. Slap, niet flink of krachtig,
onvoldoende; by sluicker anbrenge van de eysschers.
Sluusdiep er znw. m. Hij die eene sluis uitdiept
of o Zijne diepte houdt.
s-, znw. vr. Sluisdeur.
luys-,
Sluusdore,
ssluSluusgelt , znw. o. Belasting geheven ter bestrijding der kosten van het onderhoud van sluisen,
sluisgeld; ook sluuscost.
Sluusmeester, znw. m. Opzichter over eene
sluis, sluismeester. — $luusmeesterschap .
8lnnspostf znw. m. Loopplank over eene sluis.
Sinuspnt t -iii, znw. m. Sluiskolk.
Slunsstal, znw . m. Plaats, stal of terreinen behoorende bij eene sluis.
8luustocht, znw. vr: Sluistocht, sloot of vaart
die het water voert naar eene sloot; ook sluussloot,
- vliet.
$luuswachter, znw . m. Sluiswachter.
Sluutgelt sluyt-, znw. o. Het geld door een
in boeien of afzonderlijk opgesloten gevangene betaald om zich levensonderhoud te verschaffen.
Sluutrieme, -gis, saw m. Sluitriem.
?

?

,.

Sluutsteen. Zie s l o t s t e e n.

Sluweren, zw. ww. Hetz. als s 1 u y e r
znw. m. Hooge graad van honger en
dorst.

Smachten, zw. ww. — I. Intr. Wegkwijnen of
flauw worden van grooten honger en dorst, versmachten. — II. Trans. Verstikken, versmoren.
Smaehtieh, bnw. Hongerig.
$made, znw. vr. Smaad, het smaden; berisping;
pass., het lijden van smaad en hoon, het met ver achting bejegend worden.
Smadelije, smede-, bnw. Smadelijk, onteerend,
hoonend. — Smadelike.
Smadelicheit, znw. vr. Smaad, hoon.
Smaden, zw• ww. tr. Onteeren, hoonen.
Smadenisse, znw. vr. Krenking, beleediging,
smadelijke bejegening.

Smadieh. Hetz. als s m adel ij c. — $madich-

heit.
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$gyp. Zie s m a k a.
Saul., bijw. Te gelijk, op denzelfden tijd; tel

meel.
-kens.Va
Smaal-. Zie s m al-.
$mien, •smaken, zw. ww. tr. Smaden, hoonen.
Smaer. Zie smeer.
Smaesch, saw. Het fijn bewerkt vel van jonge
lammeren.
.$maetheit, saw. vr. Hoon, krenking, smaad.
Smaheit, znw. vr. Hetzelfde.
$mac, znw. m. (oostmnL). Hetz. als s m a k e;
ook oprisping.
$mae, znw. m. Smak, hoorbare slag; worp.
$make, znw. m. en vr. i) Smaak, het smaken
of proeven ; ook van geestelijke genietingen ; trek
in eten, eetlust. 2) smaak, de door het zintuig opgewekte gewaarwording; aangenaam gevoel ; zingenot. 3) reuk, geur, lucht (oostmnl.).
$makel jc, bnw. i) Smakelijk, lekker. 2) aangenaam voor de zinnen, het gevoel; welgevallig, behaaglijk; . aangenaam voor geest en gemoed, ook

met den dat. — Smakeljeheit, smakelike.

Smaken, zw. ww. — 1. lntr. A. Met een pers.
als ondw. i) Smaken, proeven ; ook als znw. 2) aan
aantrekkelijk zijn voor iemand ; die boven-genamof
allen smaect, die wise sente Augustin. 3) verstandig zijn, verstand hebben. — B. Met eerie zaak als
ondw. i) Naar iemands smaak zijn; ook op den geest
overgebracht. 2) aangenaam of welgevallig zijn, met
den dat. of te. 3) ruiken; een cruut, dat smaket
wale. -- II. Trans. i) Smaken, proeven; nuttigen.
2) smaken, genieten. 3) smaken, lijden, ondervinden,
iets onaangenaams; die dooi s. 4) smaak of lust hebben in, zich aangetrokken gevoelen tot. 5) in zich
gevoelen, bezitten, eene deugd of ondeugd; si ul* n
dom die besitlen taerdsche goet ende gheen barmherticheit en s. 6) de lucht van iets krijgen, iets merken of achter iets komen; die papen sullent (ketterij)
smaken.
Sinachoyke ? -heuyc, znw. vr. en m. Reismantel.
$makinge , znw. vr. Het smaken of proeven;
ook: het smaken van geestelijk genot.
Smaeken, zw. ww. tr. Smijten, smakken, hoorbaar of met kracht werpen; werpen; enen uter stat
5.; sine vleyschelike ogen s. of ene maget.
Smal, smael, bnw. i) Klein, niet groot van stuk,
afmetingen, omvang; van tienden, tiende van klein
vee, vruchten, groenten e.a.; van tijdsbepalingen,
kort; groot ende s., als znw., groot en klein, alles
zonder uitzondering, alien; als bnw., al, gezamenlijk, geheel, alle; als bijw. geheel en al; groot of s.,
geheel of gedeeltelijk; groot no s., als znw., niets
hoegenaamd; als bijw., in het geheel niet. 2) gering,
klein van waarde, onbeduidend, onaanzienlijk ; smale
dienste, lagere ambten; smale steden, onaanzienlijke
of kleine steden; ook: steden die onder het rechtsgebied van eene grootere staan; smale here, hij die
eene „smalheerlijkheid" bezit, ambachtsheer; met
eene bep., arm aan; s. van deuchden; s. van goede;
s. in erenste. 3) klein in aantal, schaarsch,. zeldzaam ; goede vriende ss^n s. 4) smal, niet breed; eng,
nauw; breet ende s., alles zonder uitzondering. 5)
dun; rank, slank, tenger, fijn; ook: dun, mager.

Sntalbant, znw. Naam van eene biersoort.

Smaldelen, smael., - doelen, -deilen, zw. ww. tr.

Smaldeelen, in kleine deelen splitsen, vooral: naar
eene bepaalde verhouding verdeelen. — Smaldeler,
-decider, de ambtenaar die smaldeelt of omslaat,
ontvanger of penningmeester (i 6de eeuw); smaldelinge, splitsing.
male, smael, znw. vr. Lief, beminnelijk of lieftallig meisje of vrouw, schoon; scone smale, lieve
schoone, lieftallige schoone; cuusche s., reine maget.
Smalen, smnallen, zw. ww. — I. Trans. i) Verkleinen, kleiner of minder maken in omvang en uitgebreidheid; niement (geen leenman) ne mach zinea
gromt no zin leen no tine rente myndren no a,;
van uitgaven, kosten e.a., beperken, inkrimpen; van
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woorden, taal, matigen, lager stemmen ; sine tale s.
ende sine daei meerren. 2) versmallen. — H. Intr.
i) Kleiner of minder worden, verminderen, opkorten.
2) smaller worden. 3) dunner worden, slinken.
Smalhede , znw. vr. i) Kleinheid, geringheid. 2)
smalheid, geringe breedte. 3) dunheid, schraalheid;
magerheid.
Smalheerlijchoit, znw. vr. Ambachtsheerlijkheid, heerlijkheid met lagen rechtsdwang.
Smalhere, smael-, -heer, znw. m. Ambachtsheer,
hij die namens den landsheer de rechtsmacht uit
een ambacht.
-oefnti
8 c, smeljc, bnw. Hoonend, onteerend, krenkend ; enen s. meesen, hem beleedigend toespreken.

— 8mal aheit, ømalike.
Smalinge, znw. vr. Het ontnemen van iets

(grond) aan ism. ten algemeenen nutte.
Smallen. Zie smalen.
SmaJlicheit, znw. vr. Slankheid, rankheid, dunheid.
Smalsaet, znw. o. Het zaad van kleine veldvruchten en tuingewassen.; ook: de groenten zelf;
vooral: erwten en boonen.
Smalt. Zie smout.
Smaltiende. Zie bij s m al. Tegenover grote of
grove tiende, korentiende.
Smaltonne, wel-, znw. vr. Kleine ton.
Smanlsse, sme-, znw. vr. Smalende taal, laster,
hoon.
Smant, znw. m. (oostmnl.). Room.
Smaragd. Hetz. als e m e r a u d e.
Smaren. Zie smeren.
Smarte smerte, smart, znw. vr. i) Pijn, smart,
pijnlijke aan
doening van het lichaam en het gemoed;
te smerten bringen, tot een oorzaak van verdriet
maken; verlangen (met tegenzin iets doen) brinct
alle dinc te smerien. 2) eene zeere of wonde plek;
wond, verwonding, kwetsuur; vierschat s. winnen,
een vonnis verkrijgen dat eene toegebrachte verwonding viervoudig worde geboet.
Smartebrief, znw. m. Eene schriftelijke verklaring, ingediend bij het gerecht door een heelmeester
aangaande eene toegebrachte verwonding.
Smartelije, smet te-, bnw. Pijnlijk voor het lichaam of het gemoed. — Smarteljcheit.
Smarten, smerten, st. en zw. ww. intr. en onpers.
met den acc. Pijn doen, zeer doen, van het lichaam
en het gemoed; hi riep dat hem die hele smart
(praet.); vooral van wonden ei> ontvelling van bepaalde ledematen; sere s. hem die wonden.
Smarten, smerten, zw. ww. tr. Eene verwonding
toebrengen aan (iem.).
Smartenisse, znw. vr. Pijn; hoon, krenking.
Smarticb, smertich, bnw. Bedroefd.
SmeChten. Zie smachten.
Smede r znw. vr. Smeedwerk, of: smederij (?) ;
swaeri ende harnasch van goeder smede.
Smedeambacht, -getouwe (gereedschap),

-gilde, - hamer, -buns, -anape, -conste.
Smedecole, smee-, smeets-, znw. vr. Smidskool,

steenkool,

Smedelle, bnw. Smeedbaar.
Smedelie. Zie s m a d e 1 ij c.

Smeden, smeiden, zw. ww. tr. i) Smeden; deelw.
gesmedet, gesmeet; bewerken, uitwerken; tribulacie
smeet lijtsamheit. 2) klinken, met kracht aan iets
bevestigen; God die voor u ghesmeet aen den cruce
waeri.
Smeder, vr., -enge, -erse, -inne.
—

Smedeshamer, -cnap e, -Dole.
Smedeschorsteen, -destijt -dewerc.
8medich, bnw. Smijdig.
Smedinge, znw. vr. Het smeden.
Smeeeachtieh, bnw. Vleiend, vleierig.

Smeer, smaer, smere, smart, znw. m. en o. i)
Smeer, vet van het dierlijke lichaam; smeer bij
handwerken in gebruik; smeersel, blanketsel; ook:
buik, het vette deel van het lichaam; vettig vuil;
oorsmeer. — Smeeraehtieh.

Smeerbalch, -botch, znw. m. Smeerbuik, dik
smeerbollicken.

Smeerkerse n smaer-, znw. vr. Vetkaars.

-buik;verlw.

Smeerle, smerk, smerel, smarel, znw. Dwergvalk,

leeuweriksvalk.

Smeerlinc, znw. m. Grondeling.
Smeerl'naent, znw. vr. en m. November; soms:

October.

Smeerte, smet-te, znw. vr. r) Vettigheid, smerig-

heid.

2)

smeersel.

Smeerworte, smere-, -wortel, znw. vr. Naam

van verschillende planten.
Smehelij o, smeik-, bnw. Vleiend, liefkoozend,
van woorden. — Smekel e ; ook: op eene vriendeijke wijze.
mehelicheit, znw. vr. Vleitaal
Smeken, smeeeken, smeyken, zw. ww. -- I. Intr.
i) Mooi praten, fleemen; zoete broodjes bakken ; zonder
s., met fierheid, ruiterlijk. z) vriendelijk gestemd zijn
jegens iem.; vriendelijk vragen; opsnijden, maar wat
zeggen ; so smekedi, Reinert, ende roemt ; s. metten
sterte, kwispelstaarten. — II. Trans. Y) Iem. vleien,
fleemen, flikflooien; streelen, koesteren, het lichaam,
het vleesch; vriendelijk toespreken of behandelen.
2) smeeken (zeldzaam). — Smeker, smeherdie,
smeherie, smekernie ; smehinge; ook: vriendeijke behandeling.
SmeChen, zw. ww. tr. Proeven, smaken (16de
eeuw).
Smelt , znw. o.; smeltti, vr. t) Smeltglas, email;
metalen beslag op riemen enz. ; ook : een geëmailleerd sieraad, vooral: gesp of agrafe. 2) iets vloei
vooral: vloeibare drek van vogels.
-bars;
Smeltelic, bnw. Smeltbaar; vloeibaar.
Smelten, sm len, st. ww. — I. Intr. i) Smelten,
vloeibaar worden; doen, laten s., vloeibaar maken.
2) smelten, van zaligheid; zacht of week worden,
van medelijden, ook van angst, berouw. 3) verteren,
te niet gaan, verdwijnen, vergaan. 4) dunnen afgang
hebben, vooral van vogels. — IL Trans. t) Smelten,
vloeibaar maken. 2) verteren, te niet doen gaan. —

Smeltinge.
Smelticheit, znw. vr. Vloeibaarheid.
Smenisse, smere. Zie s m a n i s s e, smeer.

Smeren , smaren, smieren, zw. ww. tr. i) Smeren,
inwrijven, insmeren; ook: zalven, en: blanketten, 2)
zalven, genezen, heden. 3) vleien, naar den mond
praten. 4) omkoopen.
Smerieh, bnw. Vettig. -- 8mericheit.
SmeriIIge, znw. vr. Het besmeren of insmeren
met iets; ook: smeersel.
Smetachtich, bnw. (Be)amettelijk.
Smete, smeet, znw. vr. en m. i) Slag, klap;
houw, stoot of slag met een wapen; niet smeets,
smits, niets hoegenaamd, geen zier. 2) kwetsuur;
zeere plek.
Smette, smitte, smet, znw. vr. i) Smet, vlek;
al wat iem. ontsiert, geestelijk en lichamelijk. z).
ziekte, vooral: oogziekten; lichaamsgebrek. 3) slag,
klap.
Smette, smidse. Zie s m i t t e.
Smetteltc, bnw. i) Vuil, vies. 2) zedelijk onrein.
Smetten, smitten, zw. ww. — I. Trans.. i) Bevlekken, besmetten, bezoedelen, eigenlijk en over.
drachtelijk. 2) iem. uitschelden, hem een smet aan
Een smet of vlek krijgen.
-wrijven.It
Smettich, bnw. Vuil, vies, bevlekt.
Smettinge, smittinge, znw. vr. Bevlekking, bezoedelisg; verontreiniging; ook: besmetting, besmet
ziekte; een daardoor aangetast deel van het-telijk
lichaam; die stat van der s., het door melaatschheid
aangetaste deel.
Smeuderwoeker, smueder-, -woker, znw. m.
Vuile of smerige woeker, ongeoorloofde. winst.
8mldich, bnw. Smijdig; zacht, murw, kneedbaar.
Smieken, st. ww. intr. Smeulen, rooken.
"smite, znw. vr. Pak slaag.
Sm
Smie e, znw. Geesel, . zweep.
-
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Smiraude . Zie miraude en smaragd.

Smisse, smesse, smitse, smidse, znw. vr. Smederij,
smidswinkel; ook: een verplaatsbaar voorwerp, aan.
beeld (?).

Smit, , smet, smid, znw. m. i) Smid, grofsmid ;
wapensmid ; hoefsmid. 2) timmerman.
st. ww. — I. Trans. i)
z Met kracht
'
1'Dlten^
slaan; houwen; schoppen, trappen. 2) werpen, zonder geweld; hi smeet sign net int water. — II. Intr.
i j Slaan, slagen geven ; s. met enen stocke. 2) hard
rijden, jagen; gesmeten comen.

Smithamer, -hums, - stede.

Smitse, 8mitte. Zie s m i s s e, smette.
Smitte, smit, snijdt, znw. vr. Hetz. als s m i s s e.
Smitten, smittinge. Zie s m e t t e n enz.

-smodden, zw. ww. intr. Vlekken maken, smeren; ook smodderen (in b e s m o d d e n, b e s m o dd e r e n). — Smoddich (nederr.).
Smoken, zw. ww. intr. Smook of walm van zich
geven, walmen, rooken; ook: smook of rook veroorzaken.

Smolen, zw. ww. intr. Smeulen; schroeien, gloeien,
van wonden.
Smooc, znw. m. i) Smook, dikke rook of walm.
2) geur.

Smoren, smooren, zw. ww.

I. Trans. z) Ver-

smoren, verstikken; ook: verdrinken; het leven benemen, de levenssappen onttrekken aan; te niet
doen, eene zaak; dat die vuchticheit die hetten niet
gesmoren (blusschen) en can. 2) vleesch, smoren,
stoven, het op een zacht vuur door zijne eigene
kracht gaar maken; gesmoort vleesch; ook smoort
vleesch. — II. Intr. Stikken, smoren; den dood vinden door worging, verstikking, verdrinking; ook:
een gewelddadigen dood sterven; dat si in haer
sonden s. sonder biechte; eweljc in der hellen stanc
smoren; deelw. gesmoort, vol, propvol; zin solre es
corens vol gesmoort. 2) stamben ende s., een grooten

mond opzetten, zware bedreigingen uiten, uitvaren.

— Smoringe.

Smout, smaut, smalt, smolt (oostmnl.), znw. o.
Vet, smeer, olie; het vet van het menschelijk en
dierlijk lichaam; ook: olie uit gewassen verkregen;
eetbaar vet, reuzel, boter, olie; brandbaar vet, olie;
vet, smeer; met harincsmoute smeert men scoen ende

Snaersehap, znw. o. en vr. De toestand van

schoondochter, schoondochter.
Snac, znw. m. Geblaf; het blaffend op iem. aan -

schieten.

SnaCken, zw. ww. intr . i) Met gretigheid naar
iets happen, ook van een hond; ook snaken. 2)
snappen, babbelen, klappen.
Snacker, znw. m. Blaffer, keffer; ook snackaert,
spotnaam gegeven aan fransche soldaten ; verklw.
snackerkijn, -ken, gezegd van : het geweten.
Snaperinge, znw. vr. Het iets willen snappen,
het trachten meester te worden van iets.
Snaphaan, znw. m. i) Struikroover, vrijbuiter.

2) naam van eene munt ter waarde van 5 à 6

stuivers.

Snappen, zw. ww. intr. Babbelen, zwetsen.

Snare, snoer, znw. vr. Schoondochter; - moeder,
- zuster.
Snare, snaer, bnw. Vlug, druk bezig, bedrijvig
(nederr.).
Snarren, zw. ww. intr. Brommen, snorren, snauwen.

Snater(e) , znw. m. Gesnap, gebabbel. — Sna-

teren, snateringe.

Snauwen, snouwen, zw. ww. intr. i) Happen of
bijten naar iets. 2) iem op eene onaangename manier toespreken; toesnauwen of toebijten (met op).
Snavel, , znw. m. Snavel, sneb, bek; ook de snuit
van den olifant.
Snaven, zw. ww. intr. Struikelen.
Snavons . Zie a v o n t.
Snede, znw. m. en vr. z) Het snijden; de werking van snijden, houwen, kerven; het bewerken
van edel metaal tot munten; snijwerk, houtsnijwerk,
beeldwerk, het zagen van hout, het doorzagen van
een boom in de lengte, het snijden van laken, het
verkoopen van laken in het klein. 2) de toegebrachte snede, houw, kerf; ongelike s., ongelijke
partij, geen partuur. 3) snit, mode, fatsoen, kleederdracht. 4) snede, insnijding, snee; een s. int vleesch
geslegen. 5) snede, scherpe kant, het scherp; scherpe
punt. 6) snede, afgesneden gedeelte. 7) de plaats
waar een voorwerp gesneden of afgesneden wordt;
rentvleesch tierde wit inder s. 8) kracht of vaart
van het water eener rivier. 8) intrekking, verdun

-nig(bouwk.)

leersen.

Smout, smolt, bnw. Zacht, kalm, stil, van de zee,
het weder.
Smouten, zw. en st. ww. — I. Intr. Smelten,
wegsmelten, vervloeien; smoutende was. — II. Trans.
i) Smelten. 2) met het eene of andere vet besmeren; vooral bij handwerken: smouten, vetten. —

Smouter.

Smoutmolene, molen, znw. vr. Oliemolen.
Smoutpere, znw. vr. Eene weeke en sappige
peer, beurrée.
Smoutpot, znw. vr. Vaatwerk voor olie.
Smoutvuul, -vuil, bnw. Naam van een gebrek
in laken.
Smuc, bnw. (nederr.). Mooi, netjes.
Smuken, zw. ww. intr. Smeulen, rooken; ook:
dampen, misten.
Stuken , zw. ww. intr. Laag of kruiperig zijn.
Smukich, bnw. Kruiperig, laag.
Smucken, zw. ww. intr. ; s. na, hangen aan, ver
-lange
naar (iemand).
-

Smucken, zw. ww. tr. Sieren, tooien.
Smul, znw. m. Iem. die verzot is op mingenot
(16de eeuw).
•sm111e, znw.vr. In coesmule.
Smullen, zw. ww. intr. Slempen, brassen.
Snabbe, znw. vr.; snab, m. Snavel, sneb.

Snabbelen, zw. ww. intr. Snateren, snappen. —
Snabbelinge.

Snaer, snair, snare, znw. vr. Snaar, koord, snoer,
vooral op een muziekwerktuig. — Snaermaker,
-spel, - speler, - speelman.

(schoondochter). Zie

s n a r e.
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Snedeboete, znw. vr. Boete betaald voor het

feit dat van een stuk laken wegens ondeugdelijke
bewerking een hoek wordt afgesneden.
Snedel, znw. m. Slechtaárd.
Snedeline, znw. m. i) Afgesneden stuk, brok of
lap. 2) kind dat uit het lijf der moeder gesneden
wordt.
Snedich, bnw. Scherpzinnig.
Snedicheit, znw. vr. Scherpte, doordringende
kracht.
Snee, sneeze, znw. vr., m. en o. Sneeuw; een
snee: a). i n vergelijking; wit als een s. b) sneeuw
hoeveelheid vallende sneeuw; verklw.-bui,en
sneeukijn, een beetje sneeuw.
Sneeaehtieh, -echtich, bnw. i) Op sneeuw gelij kende. 2) met sneeuw bedekt.

Sneebal, sneeu-, -balle, znw. m. Sneeuwklomp

in of meer ronde sneeuwmassa; ook: met de hand
gemaakte sneeuwbal.

Sneeberch, -blenkende, -geberahte,
Sneeleh bnw. Hetz. als snee a c h t i c h.

Sneeclajte, -clat, znw. Sneeuwklomp, sneeuw-

bal; ook sneeclute, -locke.

Sneelocken, zw. ww. intr. Sneeuwballen gooien.
Sneeplocke, floc, znw. Sneeuwvlok.
Sneeu. Zie s nee.
Sneeuwen, sneuwen, spuwen, snouwen, sniwen,
sniën, zw. ww. onpers. Sneeuwen; het is gesniët,
gesnuwet, gesnouwet, er is sneeuw gevallen.
Sneuwich, bnw.; s. weder, weer waarin veel
sneeuw valt.
Sneevlooke, znw. vr. Sneeuwvlok; ook: sneeuwbal.
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SNEEWATER.

Sneewater, sneewit.
Sneisielt, bnw. (nederr.). Slim, handig, scherp zinnig.
8neken, zw. ww. tr. In de war maken, van zijn
stuk brengen.
Sneoke, znw. (oostmal.). Zie s l a c k e.
Snel, bnw. — A. Van levende wezens. Vlug,
snel, vlug van bewegingen ; behendig ; levendig, opgewekt, monter, wakker, vaak als epitethon • van
helden ; hem s. maken, zich haasten of reppen. —
B. Van zaken. i) Snel, vlug, gauw; snelzeilend. 2)
boos, boosaardig. -- Snelheit, snelle, snel, bijw.
Snelde, znw. vr. (limb.). Snelheid.
Snelle znw. m. i) Vluggerd. 2) iem. die gauw
is met hetgeen hij behoorde te laten ; een boosaardige nare vent.
Snellen, zw. ww. — I. Trans. Versnellen, verhaasten, bespoedigen. -- II. Wederk. en Intr. Zich
haasten of spoeden, haast maken.

Snellicheit, Snell jjc snellike.
Snellinge, znw. vr. gespoediging.
Snelsehriver, znw. m. Hij die vlug schrijft.
Snelwagen, znw. m. Licht rijtuig.
Snepp er f bnw. Happig, begeerig.

zw. ww. — 1. Intr. Een scherp geluid
doen hoore, snauwen, toesnauwen. — H. Trans.
Doen schallen, een muziekwerktuig.
Snese, snees, sneesse, sneeíse, znw. vr. i) Snoer.
2) een bepaald aantal aan een snoer geregen voor
een twintigtal, vooral van visch. 3) naam-werpn;
van eene landmaat.
Snevelen, sneue -, snov-, zw. ww. intr. .— I.
Struikelen; wankelen, niet vast op zijne beenen staan;
s. na, tot iets (kwaads) geneigd zijn of overhellen.
2) vallen, neerstorten; ook vallen in zedelijken zin.

-- Snevelinge.

Sneven snoven, zw. en st. ww. intr. i) Struikelen; onvast zijn in zijn gang, wankelen ; struikelen
in zedelijken zin; in zijne woorden wankelen, weifelen. 2) vallen; naar beneden, van iets af vallen. 3)
vallen uit een zedelijken geluksstaat, ongelukkig of
rampzalig worden, ten val of aan een slecht einde
komen; ook: voor eeuwig rampzalig worden; als
znw., ramp, rampen, ellende, rampzalige toestand;
ook: het eeuwig verderf. 4) vallen in zedelijken zin,
ten val komen, zich zedelijk verlagen, zondigen; als
duratief, in zonde leven; in sonden s., in zonde vallen, en: in zonde leven; als znw., zedelijke val of
verlaging, zedelijke afdwalingen, zonde; een leven
der zonde. 5) omkomen, sterven door geweld of een
noodlottig toeval. 6) dwalen, in zedelijken zin. 7) te
kort komen; die eest die in doochden snevet, die
earl/ate met ons/en ftleghet; als znw., tekortkomingen; sonder s., zonder mankeeren, missen; zonder
dat er iets afgaat, geheel en al, in alle opzichten;
zonder twijfel, wis en zeker. 8) met aen, streven
naar, uit zijn op; du behagelaert, die ane scoonheit
sneefs; met na, hetzelfde; so h. (de vrec) meer goeis
heeft, so hire meer na sneeft; met ute, uit iets (een
zedelijk hooger standpunt) vallen; heeft men heden
een goet leven, men moehter morgen uut S. 9) te
niet gaan of loopen, een ongelukkig einde nemen;
slecht afloopen; oase geluc sneeft; trecht moet daer
sneven. — Snevinge.
Snideambaeht, snij-, znw. o. Het vak van den
snijder of kleermaker.
Snidedach, sni-, znw. m. Maaidag, oogstdag.
Snidemes, snj/d-, sal-, znw. o. Mes voor verschillende doeleinden, o. a. schoenmakersmes.
Sniden, st. ww. — I. Trans. i) Snijden, het
koren met een sikkel of mes; snoeien ; den w jngaert s.;
ook: de druiven oogsten; van onkruid, waterplanten
enz. zuiveren, eene rivier; om de Vecht te s. ende
; insnijdingen maken in (den bast ' van een
te die
boom). 2) snijden; door snijden verwonden; ook als
chirurgische en obstetrische term; snijden, van teel
afsnijden, ook met de snijtan--krachtbeovn.3)
den; borse, budel s., beurzesnijden, ze afsnijden van

SNOEKEN.
iemands gordel of riem; doorsnijden. 4) snijdende
bewerken, steen, hout; ook van het maken van
kleeren, en van het afzetten van verschillende kleuren daarin. 5) scheuren ; doe sneet die bissco4 (Kajafas) sinc kleren (16de eeuw) ; houwen, hakken. 6)
in het klein verkoopen, stoffen. 7) wijn, met een
mindere soort of met water vermengen, versnjjden.
8) pijnlijk treffen, hoonen, grieven; ivonnesse dat
beede ziele ende laf can sniden. —. II. Intr. i) Eene
snede in iets geven, een mes gebruiken, snijdend
in iets doordringen. 2) eene scherpe of snijdende
pijn veroorzaken ; int eynde snit hi (de sterke drank)
ende wort bitter; ook van het gemoed; als dat godlike ordeel so scher,p oh hem sal sniden (met zijn
scherpte op hem neerkomen).
Snidende, deelw. bnw. i) Scherp, ook van den
wind. 2) scherp, kwetsend,
Snider, sniër, znw. m. i) Maaier, oogster, snoeier.
2) hij die iets snijdt; de hofbeambte die de spijzen
voor den vorst snijdt; snijtand. 3) hij die houwt of
hakt; hout-, steensnider. 4) hij die laken in het klein
verkoopt, lakensnider. 5) als term der kunst, beeld -,
hout-, steen-, metaalsnijder. 6) kleermaker, snijder.

— Snidersgilde.
Snidetjjt, znw. vr. en m. Snoeitijd; wijnoogst.
Snidinge , znw. vr i) Het snijden; afsnijding,

snoeiing; ook als chirurgische term. 2) het snijden
en bewerken van steen, hout, metaal.
Sniemen, snieme, snime, sneme, bijw. i) Spoedig,
welhaast, weldra, als bij w. van tijd ; also s., onmiddellijk ; also s. als, noodra; alte s., heel spoedig of
gauw. 2) plotseling, onverwachts.
Sniën. Zie sneeuwen en sniden.
Snic, snuc, znw. m. Het snikken of naar adem
hijgen; dootsnic, -snuc.
Snieke, znw. vr. Naam van een licht vaartuig,
snik.
Snickeibroeke, -broc, znw. m. Lekker beetje of
hapje.
Snicken, zw. ww. intr. Snikken; naar adem
hijgen.
Snippe, sneAte, znw. vr. Snip.
Snodder, znw. m. Snot.
Snode snoot, bnw. --A. Van zaken. r) Arme lijk, schamel, gering. 2) slecht in zijne soort, waardeloos ; onvoldoende, hetgeen te wenschen overlaat;

s. aventure. 3) laag, gering, veracht; leelijk; die
nueze te s. is. 4) onbeduidend, gering, waardeloos;
enen s. siin, geen waarde voor iem. hebben. 5) ellendig, rampzalig; poover, armzalig; een s. of sober
begin. 6) eerroovend, smadelijk, schandelijk voor
iem.; s. neoorde enen geven. — B. Van personen.
i) Arm, behoeftig; arm aan (met een gen.), dogede
s. 2) gering, onaanzienlijk, uit een lagen stand. 3)
gering van, ook: zedelijke, waarde. 4) zedelijk verdorven, nietswaardig; snood, misdadig.
Snode , bijw. Gering, armelijk; s. gegroet.
Snodel, snuedel, znw. en bnw.. — I. Znw. Stumperd, hals, domoor, domkop. — II. Bnw. Dom,
dwaas, onnoozel.
Snodelheit , znw. vr. Zotternij, zotteklap.
Snodel e, bnw. Armelijk, poover.
Snodelite snolike, bijw. z) Op eene armelijke,
armoedige, armzalige wijze; hoe s. men hem leien
gaf; , s. gecleet. 2) op eene lage of snoode wijze,
schandelijk (16de eeuw).
Snodeline, znw. m. Arme stumper,. hals.
Snodicheit, znw. vr. i) Armelijkheid, behoeftigheid. a) nietswaardigheid. 3) zedelijke verdorvenheid, snoodheid.
Snoeyelinc, snoy znw. m. Gesnoeide tak, lot,
rank; schot, scheut, spruit, lot.
Snoeyen, snoyen, zw. ww. tr. Snoeien.
Snoeysel , snoeye-, -les, -lis, znw. o. Gesnoeide
takken of loten; ook: loten, spruiten.
Snoec, snouc, znw. m. Snoek; verklw. snoekelkijn.
Snogkeline. Hetz. als s n o e y e 1 i n c.
Snoeken, snoucken. Hetz. als s n o e yen.
-,
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SNOER.

Snoer, snoir, znw. o. en m. x) Snoer, koord ; is.
trecken, de deur openen ; verklw. snoerh j n, .hen;
touw ; snoer als meetsnoer ; gordel ; haarband. 2)
snaar. 3) zenuw, spier.
Snoere, moer, snorre, znw. vr. 'Schoondochter;
ontrouwe vrouw, zij die het met een ander houdt;
ene hoere ende s. (16de eeuw).
Snoeren, steen, zw. ww. tr. i) Met een snoer
binden, vastmaken, rijgen; aan een snoer rijgen;
sinen moni s. (suuyren), dichthouden (ióde eeuw).
Snoerenspeler, m oren-, znw. m. Snarenspeler.

Sn oft snoof., snuf, znw. m. Verkoudheid ; ook:

die snu
,

elen.

^

Snofelen. Hetz. als snovelen. In neder snoffelen.
Snoc, znw. m. Snik, hik. — Snoeken.
Snoliko. Zie snodelike.
Snollen, zw. ww. intr. Hoorbaar eten, smakken
(nederr.; aid. ook snoeren).
Snoot. Zie snode.

Snootgeslechtioh, bnw. Van lage afkomst.
Snoot Bit. Hetz. als s n o d i c h e i t.
$nop, znw. m. (nederr.). Verkoudheid.
Snoppen, zw. ww. intr. (nederr.). Snuiven, den

neus ophalen of snuiten, snuffelen.

Snore .. Zie snoer en snoere.
Snorken, zw. ww. intr. Snorken, ronken.
Snorre, znw. Ruwe of oneffene plek in geweven
laken (r6de eeuw).
Snorren, zw. ww. intr. (nederr.). Hoorbaar eten.
Snot. Zie snotte.

Snotachtich, bnw. Vol neusvuil, snotterig; ook

snotterachtich.

Snotdoee, snul-, znw. m. Neus -, zakdoek.
Snoter, snotter, znw. m. r) Verkoudheid, het
loopen van den neus. 2) snot, neusvuil;, ook snotter.
Snotgat, znw. o. Neusgat; neus i6de eeuw).
, 2
Snotte snot, znw. m. en o. z) Sxpt
)

Snottieh.
Snotter, -achtich . Zie s n o t

verkoudheid. —

znw. m. Vuilik, smeerlap.
Snouc, onoueken. Zie snoec, snoeken.
Snovelen,BDOven. Zie sn cycle n, sneven.
Snuchtells. Zie ochten en nuchtens.

Sneren. Zie snoeren.

Snuf, snuyfelen. Zie s n o f.
Snuyt, snnyven . Zie snuut, snuven.
Snutdoec. Hetz. als s n o t d o e c; ook snuttelcloec ; ook: doek die bij het snuiten eener kaars
wordt gebruikt.

Snute, snuut, snuyt, znw. m. Snuit, bek; ook:

snuit van den olifant.

Snoten, zw. en st. ww. Snuiten, den neus, eene
kaars; wederk., den neus snuiten.
Snuter, snuyter, znw. m. (Kaars)snuiter; verklw.
snuterh j n, -ken.

Snotten, Snotter. Hetz. als s.n u t e n, s n u te r.
Snuf, snuyf, znw. m. Hetz. als s n of.
Snuut, snuutdoec. Zie s n u t e, s n u t d o e c.
Snoven, zw. ww. -- I. Intr. Snuiven. — II.

Trans. Door den neus ophalen; ook: (den neus)
snuiten.
Snuwen. Zie sneeuwen..
So, soo, zoo, zo, bijw. en voegw. — Bijw. i) Zoo,
op deze of die wijze; op zoodanige wijze; in zulk
eene mate of graad, zoozeer; ja, zoo (is het). 2)
zoo, als bijw. van graad vóór een bnw. of bijw.;
so' voort, zoo dadelijk, onmiddellijk. 3) so een, zulk
een, zoo een, zoo'n. 4) evenzoo, eveneens, op dezelfde wijze, so waerlike (in bezweringen) ; so helhe
mi God; so wel u, so wee u (eig. gebruik door
analogie). 5) evenzoo, ook, insgelijks; met eene ontk.,
ook niet, evenmin; so, met algemeen makende kracht;
so wat, wat so, so wie so; hoe so en so hoe; ook
ooc hoe, hoe ook. 6) zeer, in hooge mate. 7) zoo, zoo
maar, zonder meer; so dat coren so wtsloech, zoo maar
(door den wind) uit den grond gerukt werd. 8) bij
so henen wordt een ww. van „gaan" uitgelaten. 9)
f

bij een comparatief in Bene correlatieve uitdr.1 hoe zoo; so - so ; so lane so snee (meer), ic (in) las c w
bet; koe - so, ook so - hoe. zo) so ais aankondiger
an het ondw.; daar na so togede mijn vader breve;
oáí sin on so sf ranc hi stun ; ook wanneer het
ondw. vooraanstaat; dia coninc die so was haer
noeste bloei; niemen so ne was mi bi. r z) dan,
en dan. za) dus, zoo, als gevolgtrekking. 13) zoo,
zoo aanstonds. 14) zoo, wel zoo, ei ! x5) so aan 't
begin van een zin dient tot voortzetting van het
verhaal. Vgl. s o d a t. i6) soms staat so in de plaats
van een aanw. vnw. ; so (dit) e gic; wilde' so; hi
seide so. — II. Voegw. zl In bet. gelijk aan de relatieve partikel dat; u b wat dage so dure of eis,
sulde sterven; het geeft relatieve kracht aan een
vraagwoord; so wanneer gi van mi sift, van u waen
ic sin vergeten. 2) SO - so (ende, ofte, als), en - en,
zoowel - als; nu eens - dan eens; aan den. eenen
kant - aan den anderen kant; of - of ; met eene
ontk., noch - noch ; so als inleiding van een of beide
leden van eene tweeledige rechtstreeksche of af han
vraag; so - so, weder so of (oft) • so. 3) zoo--lceijk
als, gelijk ; so hi seerst mochte, zou gauw als hij kon.
4) naardien, dewijl, aangezien ; so hi (God).een geest
is, so socket hi geestelike deuchden. 5) als, indien,
zoo. 6) terwijl, toen; soo ic toeghesacli, so gree,¢ hi
sr,1n tafelmes ende werp na mi. 7) hoewel (zeldzaam) ; ook so wel en so hoe. 8) hetz. als het betr.
vnw. hetgeen ; nu suldi verstaen so (hetzelfde als)

ic te ' voren Nebbe gedaen.
Soals, zo-, voegw. Zooals.
Sober, zober; ook sojer (zeldzaam), bijw. -- A.
Van personen. Matig, ingetogen. — B. Van zaken.
i) Eenvoudig. 2) gering, armzalig, sober, karig;
waardeloos, slecht in zijn soort; s. ende snoot lant.
3) armoedig; treurig, ongelukkig. -- Soberlike .
Soberheit, zober-, sofrer-, znw. vr. r) Matigheid,
ingetogenheid ; zuinigheid. 2) armoedigheid, 'armoede.
Soch, zoch, such, znw. vr. Zeug.
Stich, zoch, znw. o. Het zoogen of zuigen, voeding van den zuigeling. 2) moedermelk, moederlijk
voedsel, zog.
Soehmoeder, such., znw. vr. Moederdier.
Bocht, zocht, zucht, sochte, znw. vr. Ziekte, hevige
ziekte, eene ziekte waardoor men het bed moet
houden, besmettelijke of epidemische ziekte; hevige
niet afgaande koorts; misschien ook: eene hartziekte; bloei-, geel-, water-, masersocht (-sueht) e.a.
Bocht (zucht, benauwdheid). Zie such t.
Sochte, sochi. Zie s- a c h te.
Sochteit, Bochten. Zie s a c h t h e i t, s a c h t e n.
Soehverken, znw. o. Moedervarken, zeug.
Sodaen, zo-, -danich, aanw. vnw. Zoodanig, zulk.
Sodat, zo-, soo-, gevolgaanduidend voegwoord.
i) Zoodat; ook als uitdr. eener meer of minder sterk
gevoelde gevolgtrekking; her W. reet doe bercls
ende dal, so dat hi in enen woude guam. 2) aan het
begin van den zin, als aanduiding van den voortgang of de voortzetting van het verhaal : en toen
(met „toen" als voegw.); ook: en daar, dewijl; ook:
en toen (met „toen" als bij w.) ; in die omstandigheden, bij die gelegenheid; tengevolge daarvan;
ook; en nu; so dat ic van enen ghehive Nebbe ghehoort in u hof. 3) ook met andere voegwoorden in
bet. overeenkomende: a) terwijl. b) omdat. c) totdat.
Sodde. Zie s u d d e.
$ode, zode, zooye, znw. vr. Zode, graszode.
Sods, zode, soode, znw. vr.; soot, m. of o. z) Het
koken, de kook; het in heet water zetten van stoffen.
2) kooksel; dat wat, en: zooveel als te gelijk gekookt wordt; gekookt of kokend water. 3) zoute oprisping uit de maag, het zuur. 4) put, modderpoel, poel.
Sodegelt, zode -, znw. o. Schadevergoeding voor
het gebruik van zoden voor dijken of wegen, die
men volgens het recht van zoodslag, zodesteken of
aardhaling mocht steken.,
Boden, zoden, zw. ww. -- I) Intr. Zoden steken.
— II. Trans. Met zoden beleggen, een dak.
-
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Boo g zoe,so, zo, zou, su, pers. (eig. aanw.) vnw.
vr. enkv. Zij.
Boe, zoe, znw. vr. Goot, straatgoot (vla.).
Boegen, zuegen, zw. ww. intr. i) Diep zuchten,
zwaar ademhalen. 2) hijgen of snakken naar, zweigen in (?) (z6de eeuw).
SOec, zoec, znw. m. t) Het zoeken van iets; nasporing, onderzoek; sinen s. setien,zich toeleggen
op, trachten naar. 2) het zoeken van iemand (vijandelijk), vervolging. 3) hem te soeke maken, afwezig zijn, niet zijn waar men overeenkomstig zijn
plicht moest wezen ; ook: zich Iaten bidden, dralen
met een antwoord, toezegging e. a.
Soekelijeheit, znw. vr. Het stellen van eischen
voor zich zelf; het maken van pretensies ; ook eigen
-soekljicht.
Boeken, zoeken, soken, souken, sueken, zw. ww.
tr. i) Zoeken, opsporen hetgeen verloren is of ver
hem ie s. maken, zie bij s o e c. 3) 2) zoeken-borgen;
met den geest, uitdenken, bedenken. 3) zoeken,
opzoeken ; God(e) s., God zoeken. 4) iets aanspreken,
in rechte; recht op iets beweren. 5) halen, van eene
andere plaats brengen, van iets waarvan men weet
waar het is. 6) om iets komen of gaan, op iets uit
zijn, iets . najagen; s. aen, verzoeken of begeeren
van; aanzoek doen. 7) bezoeken, tot iem. gaan, opzoeken; bezoeken, eene plaats, een graf, eene markt,
eene kerk; die erde s., op den grond te recht of
te land komen, gezegd van een van het paard geworpen ridder; die helle s., naar de hel gaan.
8) opzoeken, vijandelijk; bestoken, aanvallen, aan tasten; enen thuus, in sj n huus s., iem. bij of
in zijn eigen huis aanvallen, iemands huisvrede breken; ook met eene stad, een land als obj. 9) onderzoeken, onderzoek doen naar iets; core s., onderzoek doen naar de overtredingen eener keur.
zo) vinden, zoeken met goed gevolg (zeldzaam).
Boeken (zoogen). Zie s ok e n.
Booker, zoeker, soker, souker, znw. m. i) Hij
die zoekt, naspoort, uitvorscht; hij die God zoekt.
2) zoekhaak, puthaak. 3) hij die naar iets streeft,
iets uitlokt. 4) hij _die iem. met vijandelijke bedoe lingen opzoekt of bestookt, aanvaller. 5) aanklager,
hij die een ander in rechte aanspreekt. 6) onderzoeker.
Soekinge, zoekinge, znw. vr. Het zoeken; het
opsporen van een misdadiger, huiszoeking.
Boelen. Zie solen.

Soon. Zie sone en soene.

Soon, zoen, son, znw. m. en o. Geluid, klank;
stem.

Soenboec, znw. o.

Een boek waarin

de voor en

door het gerecht plaats gehad hebbende formeele
verzoeningen tusschen twee partijen worden opgeteekend..
Soenbrahe, zoen -, znw. vr. Verbreking of schending van een ,,soene"; ook soenbrekinge.
Soenbrake, zoen-. znw. m. Verbreker of schender van een ,,soene"; ook soepbreker; braker.
Soenbrakich, zoen-, bnw. Schuldig aan het
schenden van een „soene"; ook soenbrekeljjc en
soenbrekich, -brokich.
Soenbrieft zoen -, znw. m. Eene akte opgemaakt

van een ,,soene"; ook soendincbrief en soencedele.
Soendaeh , zoen -, znw. m. Dag waarop eene
verzoening plaats heeft.
Soend1no, zoen -, znw. o. en vr. Hetz. als „soene'';
s. ontfaen, aannemen hetgeen iem.. als voorwaarde
eener „soene" aanbiedt.
'Soendinebrake . Hetz. als s o e n b r a k e.
Boen, zoene, Boen, znw. vr. en m. t) Zoen, ver
voor het gerecht of voor-zoenig,dr
scheidsrechters plaats gehad hebbende verzoening
van twee partijen, ook na eene plaats gehad hebbende verwonding of manslag; eene verzoening of
verdrag tusschen oorlogvoerenden, het herstel der
vriendschappelijke betrekkingen, ook tusschen God
en den mensch. 2) de prijs waarvoor of de voor-

waarde waaronder eene „soene" wordt verkregen;

vooral: eene geldsom aan een gekwetste of de magen
van een verslagene door den schuldige of zijn magen
betaald als afkoop van de straf of herstel van schade.
Boenen, zoenen, suenen, zw. ww. — I. Trans.
i) Enen s., verzoenen, de door een twist of een
misdrijf verbroken verstandhouding met iem. of tusschen twee andere personen herstellen; door het
betalen van eene „soene" (2) een gekwetste of de
magen van een verslagene tevreden stellen. 2) een
twist, beslechten, bijleggen; eene verwonding of
doodslag, boeten door het betalen eener „soene",
eene schuld delgen of . uitwisschen. - II. Intr. i)
Een „soene" treffen, uitspreken of bewerken. 2) zich
met iem. verzoenen, een zoen aangaali, een verdrag
sluiten; met iem. in goede verstandhouding komen
door het betalen van eene „soene" (2) voor een
aangedaan onrecht, een doodslag van een verwant,
of eene verwonding. 3) een stedelijken taks betalen
(Gent). 4) zoenen, kussen ; ook als znw., kus.
Sooner, zoener, zoender, znw. m. De overheidspersoon of de scheidsrechter die tusschen twistende
partijen een „soene" uitspreekt of bepaalt; vr. soenersche.

$oengelt, zoen -, znw. o. z) Hetz. als s o e n e,

2); ook soenftenninc. 2) te Gent, een poortgeld of
inkomend recht geheven van bepaalde waren en
goederen.

Soenie. Zie s o n i e.
Soeninge, zoeninge. Hetz. als s o e n e, i) en 2).
Soenlie o, zoen -, znw. m. mv. Hetz. als het mv.

van s o e n e r, of ook : getuigen bij eene „soene".
SoenitJc, zoen-, bnw. i) Op eene „soene" betrekking hebbende; soenlike Baken. 2) door eene
„soene" geboet of te niet gedaan kunnende worden;
sj/ ban sal wezen niet soenljic.
;oelazaker, Hetz. als s o e n e r.
Soenpenninc. Hetz. als s o e n ge 1 t, i) en 2).
$oenrecht, zoen -, znw. o. De bij en voor eene
„soene" geldende rechtsregelen.
Soenseg^en, zoen -, znw. o. Eene uitspraak in
eene „soene door scheidslieden.
Soenvonnisse, zoen -, znw. o. Eene uitspraak in
eene „soene" door het gerecht.
Boer, toer, bnw. Scherp, zuur, wrang. — Boer-

heit, soerlike.

Boet, zoet, znw. o. Roet; misschien ook: rook.
Boete, zoete, suete, Boet, soyt, bnw. — I. Van
zaken. i) Zoet, van den smaak; van melk, van water.
2) zoet, van al wat de zinnen streelt, lekker, mooi,
liefelijk; van een knap uiterlijk. 3) zoet, van al wat
aangenaam is voor ' het gemoed, aangenaam, liefelijk; met een dat., welgevallig. 4) lief, dierbaar aan
iemands hart; dat s. kerstjfnhede; dat s. bloet (van
Christus); zalig, heerlijk; dat s. Zant van hemelrike.
5) versch, van sommige eetwaren, tegenover „ge
boter, hat-inc. 6) zacht; s. weder, lucht,-zouten";s.
cleet, vier; min (Christus') jock is suyt. 7) zacht, zacht.
aardig, vriendelijk, minzaam ; enen. toespreken met Boeten sinne, moede; deemoedig, ootmoedig; hi bat Gode
met Boeter bede. 8) zacht, gemakkelijk; God maecte
onsen weck zachte ende z.; van het lot, gemakkelijk
te dragen, gelukkig. — II. Van personen. i) Lief,
dierbaar, bemind, dierbaar aan het hart; ook met
betrekking tot goddelijke wezens; sin s. lief; s.
heere God; Maria, s. vrouwe; als znw., die Boete,
de lieve, beminde; eene enkele maal van een heilige : de dierbare. 2) lief, beminnelijk, zachtaardig,
minzaam; van kinderen (niet: gehoorzaam, maar)
aanminnig, lief; met een dat., lief of aardig voor
iemand.
Boete, zoete, bijw. i) Op eene wijze die de zinnen streelt; s. ruken, zingen; op eene wijze die
lichaam en geest goed doet; s. slagyen; so s., so zachte
dode hem dat. 2) op eene lieve, vriendelijke, liefderijke wijze; alit kint weende, si sweghet (suste het)
minlike ende s.; van God, met genade of goedertierenheid.

SOLE.

SOETELIEF.

Boetelief, zoet-, znw. o. Liefje, beminde.
$oetelachtich, zoet-, bnw. Km of meer zoet;

ook soetachtich.

Soetelijo , zoet-, bnw. Aangenaam voor lichaam
of geest ; misschien ook : minzaam, vriendelijk.
Soetelike , zoet-, suet-, bijw. r) Zóó dat de zinnen gestreeld worden, lekker, liefelijk, mooi; s. rieken, Bingen ; S. eten ; r. gedaen s:>n ; zó6 dat iets
lichaam of geest goed doet; s. slaken. 2) met zacht•
heid, op eene liefderijke wijze. 3) vriendelijk, minzaam. 4) zacht, niet hard, niet luid ; niet met kracht,
zachtjes. 5) zacht, kalm, bedaard, zoetjes; die huls
gaat effene ende s.; si voeren s. haren pat. 6) allengs, langzamerhand, ongemerkt, geleidelijk ; s.
.

ma ede hi den man al st goat af.
Boeten, zoeten, sueten, zw. ww. — I. Trans. i)

Zoet maken, zoeten. 2) verzoeten, minder bitter
maken voor het gemoed. 3) verzachten ; dit saft ende
sodt de wonden; zacht stemmen, iem. 4) bedaren,
stillen, kalmeeren; bevredigen, tevreden stellen. —
II. Intr. i) Zoet worden. 2) aangenaam of gunstig
voor iemand zijn; met veranderd ondw., vreugde
ondervinden, genoegen smaken; (wien) niet en snert,
(dien) niet en Boet. 3) zacht worden, van het weder;
doen s., verzachten, eene wond. 4) kalm worden,
bedaren, stil worden ; befit tes die waghen (golven)
sin .gesoetei; dele daet dode s. linen droevere moet.
Soetenisse, zoet-, znw. vr. Zoetheid aangenaam-

heid voor de zinnen.
Soetheit, zoet-, znw. vr. i) Zoetheid, iets zoets;
al de z. essen binnen (in de noot). 2) aangenaamheid, liefelijkheid, lekkerheid, van al wat de zinnen
streelt. 3) een genoegen of genot voor den geest;
gelukkig gevoel, zaligheid. 4) zachtheid, voor het
zintuig van het gevoel. 3) zachtheid van gemoed,
minzaamheid, beminnelijkheid. 6) zotheid, dwaasheid.
Soethertloh 2 zoet-, bnw. Zachtmoedig, zachtzinnig. — Boetherticheit.
Soeticheit, zoet-, znw. vr. i) Zoetheid 2) aangenaamheid, voor de zinnen. 3) geestelijk genot,
zielevreugd, zaligheid; ook: innigheid, devotie. 4)
liefelijkheid, ook van eene verschijning. 5) vriendelijkheid, zachtheid, beminnelijkheid; genade, goedertierenheid, van God. 6) een gelukkig lot, voorspoed.
Soetigen, zoet., zw. ww. tr. Verzachten, aangenaam stemmen.
Soetkjns, zoet-, -lans, bijw. Op eene aangename of lieflijke wijze.
Boetcruut, zoet., -cruyt, znw. o. Lekkerkruid,
uitgezochte lekkernij.
Soetludieh, zoet-, bnw. Welluidend.
Soetmoedich. Hetz. als s o e t h e r t i c h.
Soetlieve, zoet -, znw. m. Naam van een lekkeren
appel.
oetsanc, zoet znw. m. Liefelijke melodie.
Soetsprakioh, zoet bnw. Eene aangename
manier van spreken hebbende.
Soettonich , zoet bnw. Welluidend.
Soetvlotich, zoet bnw. Zoetvloeiend.
Soetwaterich, zoet bnw. In zoet water levende.
Soetwif, zoet znw. o. Liefje, beminde; ook:
minnares.
Soetwij n, zoet -, znw. m. Naam van een zoeten
wijn.
Boeven, zoeven, zw. ww. intr. (vla.). Snorren,
gieren, huilen.
Soeven, snevende. Zie seven, enz.
Soeverein. Zie s o v e r e i n.
Soffraen, so er-, sufr : Zie s a f f r a e n. —
-,

-,

-,

-,

-,

-,

Soffranich so raenaohtioh.
Softer. Zie saffier.
Sofflsanoe, souk`'-, suf-, znw. vr. Voldoende

voorraad. — Van een pers., tevredenheid, het genoeg hebben aan hetgeen men heeft.
$Offlsant, souf , suf-, bnw. i) Met eene zaak
als ondw. Voldoende, toereikend.

2)

met een pers.

als ondw. Geschikt, aan bepaalde eischen voldoende;
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met eene bep., geschikt voor, in staat om. 3) aan zienlijk, hooggeplaatst, (lem.) van gewicht. — Sof $santellke; ook: op eene geschikte, prijzenswaar.
dige wijze.
Soffragaen 9 suf-, znw. m.; ook sufragaenbisscho . Wijbiaschop, een als bisschop gewijd priester, die geen eigen diocees heeft.
Soft, sof alike. Zie s a c h t e enz.
Soge , zoge, suege, seuge, znw. vr. i) Zeug ; verklw.
sooch.s7eijn, sogelkijn, sugggelkijn, sogeljn. 2) naam van
een macht, zeug, pissebed. 3) naam van een belegeringswerktuig, waaruit steenen geworpen werden.
Sop (-lood). Zie s e u g e.
Sogedaen, zo-, aanw. vnw. Zoodanig, zulk ; soms
als zelfst. vnw., iets zoodanigs; ook sogedanich.
Sogellno, zog-, znw. m. Zuigeling.
$ogen, zogen, soogen,ozw. ww. tr. t) Zoogen. 2)
drenken ; doortrekken ; ook als wederk., met betrek.
king tot het gemoed; dorvloten ende gesogt in (ver
der gotliker suticheit. 3) goed doen, koes--vuldan)
teren, kweeken ; tgoet (het aardsche goed) en saldi
queken no s.; streelen, vleien; pf di z. die zondaren,
trooste di in hemlieden niet.
Bogen, zogen, zw. ww. tr. Zuigen.
$ogenvleesch, zogen-, soigh-, -vleiscla, znw. o.
Vleesch van het wijfjesvarken.
Sogersohe, zog-, znw. vr. Min, voedster.
Sogijn, zog n, zuegr n, sogen, bnw. Van de zeug,
zeugen -.
Boging e, zoginge, znw. vr. Zuiging, van de lucht.
Soc, zoc, znw. o. Zog; ook soke, vr.
roken, zoken, soocken, zw. ww. tr. Zoogen.
Soken, zoken, zw. ww. tr. Zuigen.
Soken. Zie s o e k e n.
Sooke, zocke, soc, znw. m. Muil, lage schoen van
wol, vilt of linnen; ook : een op den voet vastgebonden zool; verklw. socskijn.
Sockeren. Zie chockeren.
Socooers, soccoreren. Zie s e c o e r s enz.
So!, zol, znw. m. i) Poel, modderpoel; vuil, slijk,
drek. 2) zwaar werk, inspanning; in sign baen is al
die sol, ieder beijvert zich zijn pad te banen.
Sol, znw. Naam van eene muzieknoot.
Solaes, sollaes, sollas, znw. o. i) Verlichting, opbeuring, verzachting. 2) genot, genoegen, vermaak,
pleizier, van het edelste en heiligste tot het laagste
zingenot; s. driven, doen, genoegen smaken; zich
vermaken, pret hebben; zin s. hebben met, iem. gebruiken om zich met hem te vermaken; enen s. doen,
iem. de genoegens van het leven doen smaken kook:
iem. genoegen geven, hem vermaken ; uitspanning,
amusement; dat ewige s., de hemelvreugde; ook op
een persoon toegepast, (eene bron van) levensvreugde. 3) van de liefde, zoowel met betrekking tot
edel levensgenot als den vleeschelijken omgang;
ook van geestelijke liefde; toegepast op God en
Christus.
Solarijs. Zie sa1ari*s.
Solaseltjc, solacelijc, solaes-, soil-, bnw. Genoeglijk, aangenaam, ,,solaes" aan iem. verschaffende.
Solasel jcheit, genoegen, pleizier, vroolijkheid. —
Solaselike , zóó dat iem. genoegen heeft of het
aan een ander verschaft.
Bolasenj solacen, zw. ww. — I. Trans. Troosten,
verkwikken; ook: opwekking, vreugde, genoegen
aan iem. verschaffen. — II. Intr. Genoegen smaken.
. Solaseren, -ceren, -eeren, -ieren, zw. ww. tr.
en intr. Hetz. als s o 1 a s e n.
Solasioos, bnw. Genoeglijk, aangenaam.
Soldenaer,, znw. m. Huurling; huursoldaat; ook

soldenier, soldier.

Solder, Solderen. Zie s o 1 r e, s o 1 r e n.
Solderen, tsold-, -eeren, zw. ww. tr. Soldeeren.
$Oldie, tsold:e, znw. vr. Soldij.
Soldnre, -iere, znw. vr.; solduur, -ier, o. Sol,

deersel.
Sole zole, zool, znw. vr. i) Zool, voetzool. 2)
zool, schoenzool; ook: sandaal.
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Sole, zole, znw. vr. Zware wielploeg; het mesten
if ploegen ; S. ende sad.
Solemne solenoe, bnw. Plechtig; van eene plaats,
eervol, geëerd
. -- Solemn alike.
Solem(p)D18eren, • eerera, zw. ww. tr. Plechtig
wijden of bevestigen.
znw. vr. Plechtigheid, staatsie;
ook : het in acht nemen van bepaalde gebruiken;
.

ook solemnicheit.
Solen t zolen, zw. ww. tr. Eene zool maken ; een

schoen, zolen.

Solen, zolen, zw. ww. -- I. Trans. i) Bevuilen,
bevlekken.. 2) van vuil zuiveren, schoon maken, uit baggeren. — .11. Intr. Vuil worden, bezoedeld worden ; doen s., bezoedelen, bevlekken.
Sollen, zw. ww. tr. Hetz. als s a 1 v e n , 4).
Solfer, solfraen. Zie sulfer, saffraen.
$p C, -lic. Hetz. als sul e.
808znw. vr. Bal, speelbal; ook : een bal dien
- een
band of rie wegslingert; ook sollebal;
men met
ook: kolf bal.
Sollecolve, znw. vr. Eene kolf om mede te „sollen", d. i. voor het kolfspel.
Sollen, isollen, ook tollen, zw. ww. -- I. Intr.
i) Kolven. 2) sollen met iem., willekeurig en gewelddadig met iem. omspringen of handelen; si
(duivelen) gingher mede is. alle, alle men doet met
enen balie. — II. Trans. i) Een bal, heen en weer
werpen, naar elkaar toewerpen, met eene kolf, of
ook met de hand. 2) Hetz. als Intr., 2).
Solliciteren, zw. ww. tr. i) Iem., lastig vallen;
hem verontrusten, benauwen. 2) bevorderen, eene
zaak.
Solre, zolre, soller, salre, sulre, solder,. znw. m.
(en vr. en o.). i) Eene aan de zon blootgestelde
ruimte, vooral aan of op een huis, plat dak; een
open uitbouw van waar men uitzicht heeft, een terras of platform; verklw., solrekj/n, -ken, balkon. 2)
de naar alle zijden gedekte ruimte boven in een
huis; zoowel die onmiddellijk onder het dak; de
voor bewoning geschikte ruimte boven het gelijkvloers gebouwde deel, bovenverdieping; te Gent,
(collacie)solre, bovenvertrek of zaal in het schepen.
huis, waar de drie dealen van den gemeenteraad
vergaderden; zolder, vooral als bergplaats, in het
bijzonder van graan, korenzolder; verdieping; een
huus mit II solres, deen boven den andren, doer
men wonen mochte. 3) zoldering, zolder.
Solrebert, zolre, solder-, -bart, znw. o. Zolderplank, plank in eene zoldering; ook solreblat, jlanke.
Solredore, -hare, - venster, - vloer.
Solren, zolren, zolderen, zw. ww. tr. i) Op een

zolder bergen of brengen. 2) van eene zoldering
voorzien, den zolder maken of herstellen van (een
bouwwerk).
Solringe, zolr-, solder-, znw. vr. Zoldering, bovenvloer.
Solt, sold, znw. m. Soldij. Vgl. so u t.
Solt, solten, solter. Zie so u t enz.
Soltstede sol -. Zie s ae 1 s t e d e.
Solve, Bolvest. Zie selve, se1vest.
Solvent, bnw. In staat om te betalen.
Solveren, -eeren, zw. ww. tr. i) Ontbinden,
oplossen. 2) opdokken, betalen; mit gelde solveren.
Som, zom, sum, onbep. vnw., - verbogen en onverbogen. — I. Verbogen. — A. Zelfst. Some, somme,
tome. a) enkv. het een en ander; some - some, het
eene - het andere; mv., sommigen; van lomen, in
sommige opzichten; si some, dat. acc. hem somen,
sommigen van hen; ook: sommigen; die somme, sommigen ; s. - s., sommige(n) - andere(n). — B. Bij
Benig, het een of ander; mv., sommige;-voegl.,nk
s. die, sommige; s. die broedere, clerke, dinc. -- II.
Onverbogen. -- A. Zelfst. i) Enkv. a) ml. deze of
gene, de een of ander; sulc is sot ende som goet;
die som - die som, de een - de ander. b) onz., een
zeker deel van iets, het een en ander; hi minghet
seltzer met goude som; eist som eist al. 2) mv.,

SOMICH.
sommige(n); som die, sommige; s. die boeke seggen;
som- som, sommige(n) - andere(n). — B. Bijvoegl.
i) Enkv., een deel van iets, eertig; in Bomer slant;
dien hi som sin goat afwan. 2) mv., sommige ; s.
boks seggen. — C. Bijw. i) Gedeeltelijk, deels; s. - s.,
deels • deels. 2) soms.
S0meljC, som., onbep. vnw. Sommigen.
Bomen, zomen, soomen, zw. ww. tr. Met eens
rand of boord voorzien, omboorden.
Soleer, zomer, Sommer, znw. m. Zomer; te s-e,
des zomers.
Somers zomer, sommer, Beumer, summer, znw.
m. i) Lastdier; vooral: pakpaard. 2) hetgeen op
een lastdier geladen wordt; ook: koffer; ook someren, naam voor eene maat van verschillende koopwaren, bep. visch, zout, koren.
$timer, zomer, Sommer, znw. m. Zware eiken
balk.
Somerbloeme, zomer -, znw. vr. Zomerbloem;

ook somerbloesem.

Somerdaeh, zomer-, zuw. m. Zomerdag, zomer
dag; ook: zomertijd; somerdages, bij zomerdag,-sche
in den zomer. — Somerdagesch, •daechsch ; s.
ommecleet, zomermantel.
Somerdtje, zomer -, znw. m. Een lichte dijk, een
dijk alleen in staat in den zomer voorkomende vloeden te keeren.
Someren , zomeren, zw. ww. intr. Naoogsten,
nalezen (limb.).
Somergat, zomer -, znw. o. Misschien: eene opening, uitwateringssluis of duiker, waardoor het „zo
geloosd wordt.
-merwat"
Somer erste zomer -, -gerst, znw. vr. Zomergerst, gerst die y in het voorjaar gezaaid en in het
najaar van hetzelfde jaar geoogst wordt; ook somercorn, -coren (tegenover „winterkoren "); - rogge,

- tarwe.

Somerhure, zomer -, -huur, znw. vr. Het loon
(de huur) van een geheelen zomer.
Somerhuus, zomer -, -huys, znw. o. Landhuis,
buitenhuis; eene vooral of uitsluitend in den zomer
gebruikte woning.
Somereainere, zomercamee, znw. vr. Zomer
-vertk.
• Somereleet, zomer -, znw. o. Zomerkleedingstuk.
Somerenecht, znw. m. Knecht bij een pakpaard
of ,,somer" (2).
Somerlade, zomer-, -lode, znw. Zomerspruit, de
spruit of het nieuwe groen van Sén jaar of van denzelfden zomer; ook somersftrute.
Somerlant, zomer -, znw. o. Land dat slechts
met een zomerdijk tegen het buitenwater beveiligd
wordt.
Somerlije, zomer -, bnw. Zomersch, zonier-; ook
somersch.

Somernacht, - regen, -rein, -roe, -tit.

Somerpert, -Jaert, znw. o. Last-, pakpaard.
Somerstuc, zomer -, znw. o. Een voor den zomer
dienend of bestemd gedeelte van iets, vooral van
sommige stichtelijke boekwerken; b. v. van het Passionael, de sermoenen van St. Bernardus e. a.
Somervage, zomer -, znw. vr. Braakland.
Somervloet, zomer-, taw. m. Hoog water in den
zomer.
Somervoerer, - voerre. Hetz. als s o m e rcnecht.
Somervrucht, zomer -, znw. vr. De verschillende
soorten van zomerkoren; zie s o m e r g e r s t e.
Somerwaerdecors, zomer -, znw. Een „waerdecors" (kleedingstuk van het bovenlijf) voor den zomer.
Somerwater, zomer -, znw. o. Water zooals het
gewoonlijk alleen 's zomers voorkomt.
Somerwech, zomer -, znw. m. Weg die slechts
in den zomer bruikbaar is.
So01iCh, zomich, sommich, summich, onbep. vnw.
— I. Zelfst. A. Enkv. i) Het een en ander, een
deel van iets. 2) de een of ander, deze en gene,

sommige(n); sommieh een; die somige, zommich. --
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SOMLIEDE.
B. Mv. Sommige(n) ; die sommige ; de so(m)mige,
de so(m)mige, dandre. - II. Bijvoegl. i) Enkv. Som
enkel, de een of ander; in S. lant;-mig,en
zommige boom. 2) mv., sommige.
Somliede, -lude, znw. m. mv. Sommigen.
Sommaels, zommels, bijw. Somtijds, soms, nu en
dan..
Sommage, znw. Al hetgeen op een pakpaard of
ander lastdier geladen wordt.
Somme. Zie som.
Somme, summe, som, znw. vr. i) Het geheel van
iets, vooral bij eene optelling ; in s., in het geheel;
in ene, ere s., in zijn geheel, als geheel; teenre, tere
(teenre, tére) s., in het geheel, totaal ; bij of met elkaar, bijeen; gezamenlijk; over het geheel genomen; in één woord, in het kort. 2) het geheel of
het wezen van iets, het uitgedrukte beeld van iets;
slotsom, hoofdzaak, kort begrip; ook: het hoogst bereikbare punt, toppunt, volmaking of voleinding eener
zaak; dais die s., daarop komt het neer. 3) getal,
groot getal, aantal, menigte ; na hare s., volgens
hun getal, overeenkomstig hunne grootte en talrijkheid. 4) hoeveelheid of som geld. 5) van boeken,
handboek, compendium, encyclopaedia. 6) keer, maal;
ter meniger s., menigmaal.
Somme, znw. vr. i) Zadel voor een pakpaard of
ander lastdier. 2) pak, last, al wat op een pakpaard
e. a. geladen wordt; ook naam van eene bepaalde
maat of hoeveelheid.
Sommelier, znw. m. Kelder-, hofmeester; ook:
kamerheer, - dienaar; misschien ook hetz. als s oraercnecht.
Bommels. Zie s o m m a e 1 s.
Sommen, zommen, sommen, zw. ww. tr. i) Optellen, samentellen; deelw. gesommei, in het geheel,
zonder dat er iets ontbreekt. 2) opnoemen, vermelden; ook: beschrijven; ook sommeren.
Sommen, zw. ww. tr. Nopen, opwekken (16de
-eeuw); ook sommeren, oproepen, opeischen.
Sommer. Zie s o m e r, ze en 2de Art.
Sommiob. Zie s o m i c h.
Sommier, znw. m. Lastdier; pakpaard. — Som)

-

mierpert.
Sommierlike,• bijw. In het kort, zonder nadere

verantwoording of bespreking.
Somp, trom, znw. m. (oostmnl.). Moeras, poel.

— Sompich.
Sompe, tsompe, znw. vr. Knots, kolf.
Sompert. Hetz. als sommierpert.
Somstont, somt jjt, -tas, - wilen, -w>ls•
Son. Zie soen en sonne.
Sonavont. Zie sonnenavont.
Sondaer, sondach. Zie son der, sonnendach.

Sondachtich, zond-, sund-, bnw. Zondig, snood,

misdadig.

Sonde, zonde, suede; sends, znw. vr. t) Zonde,
de zonde en: eene zonde; s. gewinnen, eene zonde
-op zich laden.
Sonde, zonde. Hetz. als g e s o n d e.
Sondeljje, zonde -, sunde-, ook Bonder-, bnw.
Zondig, door zonde besmet of ingegeven, met zonde
verbonden. — Sondelj eheit, zonde, zondige neigin en of begeerten. — Sondelike.
Bonden, zonden, sunden, send e#, zw. ww. intr.
Zondigen.
Bonden, zonden, zw. ww. tr. Gezondheid of heil
aan iem. wenschen, hem zegenen of ten afscheid
groeten; ook gezonden.
Sondenaer, zond-, znw. m. Zondaar.
Sonder, zonder, sunder, voorz., bijw. en voegw.
— I. Voorz. i) Zonder; dier, der Bonder; ook verbonden met woorden die eig. geen naamwoorden
zijn, s. mee, s. nu, s. o0 deze tit; s. si (zie s i). 2)
buiten, behalve; s. een, op één na; Bonder beteekent
evenals ndl. behalve" zoowel „insluiting" als „uitsluiting" ; al s. garsoen enaz knecht so dienden dier
wel honden drossaten. -- II. Bijw. i) Hetz. als het
-

voorz., doch verbonden met eene aan s: voorafgaande
bep. met van of met een gen.; vrouden s., der
rjcheit s., sins s. ; ic wart van minen Borgen
s. ; s. des habits, s. sins liefs. 2) in zonder dat, behalve dat, maar, maar alleen ; ware het niet dat,
indien niet. — III. Voegw...t) Maar. 2) behalve;
mi kende niemen s. gi.
Sonder, zonder, bij w. Bijzonder, in het bijzonder,
vooral (zeldzaam).
. Sonder , zonder, sunder, -ere, -ire,- aer, znw.
m. Zondaar; vr. sonderse, -erinne, -enige (vla.).
Sonderen, zonderen, sunderen, zw. ww. — I.
Trans. i) Afzonderen, afscheiden; ook met van,
afzonderlijk inrichten; iets afzonderlijks of zelfstandigs maken uit verschillende soorten. 2) uitzonderen;
niemen, niet utegesieken noch gezonden. — II.
Wederk. t) Zich afzonderen. 2) zich verwijderen.
Sonderheit, zonder -, znw. vr. In bi, in, met
sonderheii, -hede. a) afgezonderd, in het bijzonder,
op zich zelf. b) inzonderheid, bovenal, vooral.
Sonderholt, zonder -, znw. o. (oostmnl.). Eigen
hout.
Sonderlange. Zie s o n d e r l i n g e.
SonderlUc (zondig). Zie s o n d e 1 ij c.
Sonderlic, zonder -, sunder-, bnw. i) Afzonderlijk, bijzonder, eigen, van anderen verschillend. 2)
bijzonder, speciaal; nadrukkelijk. uitdrukkelijk. 3)
bijzonder, zeldzaam, buitengewoon.
Sonderl 'chelt, zonder -, sunder-, znw. vr. i)
Afgezonderdheid,
afzonderin g
. 2)
bijg
) bijzonderheid,
J
.1
zonder of speciaal geval. 3) bijzonderheid, ongemeenheid, zeldzaamheid. 4) het zich op een afstand
houden van anderen, het stellen van bijzondere
eischen voor zich zelf, het op den voorgrond stellen
van • zijn eigen persoon ; ook : het bedacht zijn op
.het-- vergrooten van zijn eigen inkomsten, het stijven
van eigen kas.
Sonderlike, zonder -, sunder-, bijw. i) Afgezonderd, afzonderlijk, apart. 2) in het bijzonder, onderscheidenlijk; afzonderlijk; een liecht doer ic in kinne
eiken heilig/ten s., van een bijzonder persoon, partikulier; die dine die hem s. toebehoren. 3) in het
bijzonder, bepaaldelijk, speciaal. 4) bijzonder, in
hooge mate.
Sonderlike. Zie s onde 1 i k e.
Sonderlinge, bnw. Zie son d e r 1 inc.
Sonderlinge, zonder -, sunder-, -line, -Zings, -lanx;
ook -lange, -lanes, -lanc, bijw. r) Afzonderlijk, apart,
op eene afzonderlijke plaats. 2) afzonderlijk, onderscheidenlijk, in het bijzonder; een voor een; ook
verbonden met elc en dgl. woorden; elc vragde hem
s.: ben ic dat, Here?; deze t oenie oehte enech s.;
een yeghelic van hem sonderlinge. 3) in het bijzonder,
bepaaldelijk, speciaal; uitdrukkelijk, nadrukkelijk;
met al en geen, zonder uitzondering, in één woord,
in het geheel. 4) op eene bijzondere, buitengewone
wijze. 5) in het bijzonder, inzonderheid, vooral, bovenal. 6) bijzonder, in hooge mate, zeer, buitengewoon ; niet s., niet bijzonder, niet zeer.
Sonderline, zonder -, sunder-, -tinge, -lanc, bnw.
i) Afzonderlijk, afgezonderd, apart. 2) afzonderlijk,
bijzonder, onderscheiden; verschillend van andere(n);
particulier, persoonlijk, vertrouwd, gemeenzaam ; als
znw.r vertrouwde; eigen, eigenaardig. 3) bijzonder,
speciaal; uitdrukkelijk aangewezen of bedoeld; iet,
niet sonderlinges, iets, niets bijzonders. 4) bijzonder,
buitengewoon, zeldzaam, ongewoon; voortreffelijk,
uitmuntend; zeldzaam, vreemd. 5) zich van het gewone afzonderende, anders willende zijn dan een
ander, zijn eigen persoon op den voorgrond stellende, pretensies makende, zich beter achtende dan
of te goed voor anderen.
Sonderlineheit, zonder -, znw. vr. r) Bijzonderheid; met s., in het bijzonder, vooral. 2) ongewoonheid; mv., ongewone dingen. 3) Hetz. als s o nde rlij cheit, 4); vgl. sonderlinc, 5).
Sonderse, zonder-, sondaer-, sondresse, -sche,
-ster, znw. vr. Zondares; lichtekooi.
-

g

,
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SONDICH.

SORGEN.

Sondich, zondich, sundich, bnw. Zondig; znw.
mv., zondaars.

verklw. sooekijn, -ken, het hoogste of uiterste punt
van iets, tepel.
Sope, zofte, soot, znw. vr. i) Hetz. als s o p; ze
Art. ; verklw. sojtekin. 2) teug, slok.
Sopeel. Zie s a p e e 1.
Soper, soperheit. Hetz. als s o b e r, -h e i t.
Sophier. Zie saphier.
Sophisme, znw. o. Valsche bewijsgrond.
Sopcasteel. Hetz. als topcasteel; vgl.

SOndigen, zondigen, sundigen, zw. ww. intr.

Zondigen, zonde doen.

Sone, zone, soon, zuene, znw. m. Zoon ; zone van

Hollant, Ingelani, prins.
Son., zone. Zie soene.

Soneldach, sonen-. Zie s o n d a c h.
SoneltJc. Zie s oon 1 ij c.
Sonen, zonen. Zie s o e n e n.
Sonia, soenie, zoenie, znw. vr. Trog.

tee!, 2).
2).

Sonnacht, zon -, znw. vr. en m. De nacht van

Zaterdag

op Zondag.

Sonne, zonne, sunne, znw. vr.. en m. i) Zon;

onder der s-n, op aarde; op een persoon toegepast,
van Maria; van eene geliefde. 2) zonneschijn; de
tijd gedurende welken de zon schijnt; verklw. sonnekijn, het zonnetje.
Sonneltj c, zonne-, bnw. Van of als de zon.
Sonnen, zonnen, sunnen, zw. ww. tr. Aan de

zon blootstellen, luchten.

Sonnenavont ,

Zaterdag (oostmnl.).

zonnen - , son - , - avent,

znw. m.

Sonnenboom, zonnen -, znw. m. Naam van een

mythischen boom in het verre Oosten.

Sonnendach, zonnen - , sunnen., sonen - , son-, znw.

m. Zondag; ook sonnet-, soneldach.

Sonnendachlettere, zon -,-letter, znw. vr. Zon.
dagsletter, de letter die aanw ij st op welken dag in
Januari

de eerste Zondag valt.

Sonnendagesban, zon-, -dachsban, znw. m. De

terechtzitting op den Zondag.

Sonnendagesch,

eten.

Soppen, zo j5en, zw. ww. intr. Brood in eerie
vloeistof (zie s o p p e) brokken of indoopen, soppen ;
een lichten (avond)maaltijd houden, soupeeren; s. met
enen, met iem. verkeeren, omgaan; ook als znw.
(= s o p p e). — Soppinge , ook gebruikt van de
instelling van het Avondmaal.
Sopperen, -eeren. Hetz. als ks o p p e n.
Sopte. Hetz. als s o p p e.
Sorcerie, - serie, - cherie, znw. vr. Tooverij.
Sorchachtelike, zorch-, bijw. i) Met zorg, vrees.
2) met zorg, nauwgezetheid.
Sorchachtich, zorch-, -echtich; ook sorf-, bnw.
i) Bezorgd, bekommerd. 2) zorgvuldig, nauwgezet.

— Sorchachticheit, -tichlike.
Sorchdrager, torch-, znw. m. Opziener, op-

zichter.

zon-, -daechsch, bnw. Zon
-dagsch.

Sonnenjaer, -licht -ondergane, -opgaan,
-o gans.

onnennobel zonnen -, znw. m. Naam van eerie

gouden (of zilveren) munt.

Sonnenrine, zonnen-, znw. m. Zonneschijf.
Sonnenscheme, zonnen-, -scheem, znw. Zonne-

schijn, zonnestralen.

Sonnensehipn, zonnen-, znw. o. en m. Zonne-

schijn, daglicht; de tijd tusschen zonsop. en -ondergang; een s., een helder licht, ook overdrachtelijk;
bi s., tusschen zonsop. en - ondergang; op klaar
lichten dag, over dag, bij dag; binnen (sdages) sonnerischine,

Soppe, zojje, sufre, soj5, znw. vr. Eene vloeibare spijs, bepaaldelijk : de eene of andere vloeistof
(gekookte melk, karnemelk, vleeschnat, wijn, bier,
water) waarin brood wordt gebrokkeld of ingedoopt;
verklw. solgekijn, soj5kijn, -ken.
Soppeertijt, znw. vr. De tijd voor het avond-

vóór zonsondergang; tusschen twee son-

nenschine, tusschen z)nsop. en - ondergang, bij dag;
binnen twee sonnenschine, binnen tweemaal 24 uren.

Sonuenstrael, zonnen -, znw. m. Zonnestraal.
Sonnenwende, zonnen -, znw. vr. Zonnestilstand.

Sorchfoudich . Zie sorchvoudich.
Sorchhertich, bnw. Ook sor -. Hetz. als so r c ha c h t i c h. -- Sorchherticheit, -tichlike.
Sorchsam, zorch-, -zaem, bnw. z) Bezorgd, be{

kommerd. 2) zorg of vrees opwekkende, zorglijk. —

Sorchsamheit.
Sorehvoudelike, zorch-, sor-, foudelike, -vol
bijw. Met zorg, nauwgezet.

-delik,

Sorchvoudieh, zorch-, sorech-, foudich, fuldich,

-vuldich; ook -ve-ldich, -valdich (oostmnl.), bnw. z)
Bezorgd, bekommerd. 2) zorgvuldig, nauwlettend,
nauwgezet. 3) zorgvol, kommervol. — Sorehvou -

dicheit, -dichlike.

Sorchvout, zorch-, -vult, bnw. Bezorgd, bekom -

merd.

Soren, toren, zw. ww. (oostmnl.). — I. Trans.

Soom, room, some, znw. m. i) Zoom, genaaide
rand aan een kleedingstuk; band, snoer, om het haar;
des mantels s., omschrijving voor den mantel. 2)
rand aan een boek, van een bosch, een land.
Soom, zoom, some, znw. m. i) Last van een lastdier, pak. 2) naam van een bepaald gewicht, vooral
van visch.
Soomsadel, zoom-, som -, znw. o. Pakzadel, zadel
van eeíi pakpaard of ander lastdier.
Soon. Zie s o n e en s o e n (geluid, klank).

Dor of droog maken, van hout en boomen, onvruchtbaar maken. -- II. Intr. Droog, dor, onvruchtbaar worden.
Soren . Zie s o e r e n (zuur worden).
Sorge, zorge, soot-ge, znw. vr. z) Zorg, bezorgdheid, vrees; een toestand van pijnlijke onzekerheid.
2) gevaar; staen in s-n, hachelijk zijn, gevaar opleveren. 3) zorg, moeite, kommer, verdriet, ook in
het mv.; enen s. doen, beraden, het iem. moeilijk of
lastig maken. 4) zorg, moeite aan iets bestaed, nauwlettende aandacht voor iem. of iets; s. dragen, belangstelling koesteren voor anderen; voorzorg. '5) op
een persoon toegepast, hij of zij die zorgt voor
anderen.
Sorgelije, zorge., sorche-, soorge-, bnw. i) Zorg
wekkende, gevaarlijk, met levensgevaar gepaard,
gevaarlijk voor het zieleleven; van personen, gevaarlijk, onbetrouwbaar. 2) bedenkelijk, reden tot
ongerustheid gevende; sorgelike maren; hachelijk,
twijfelachtig, onzeker. 2) kommervol. — Sorgeltje -

Soorge, soort, soorte. Zie s o r g e enz.
Sop, zoj5, znw. o. i) Het heete vocht waarin iets
geweekt, gewasschen of gekookt wordt. 2) vloeibare
spijs, ook: saus.
Sop, tso^, znw. m. Top, het bovenste van iets;

Sorgeloos, bnw. Zonder vrees.
Sorgen, zorgen, soorgen, suergen, zw. ww. intr.
(en tr.). i) Vreezen, duchten, met vore en jegen,
soms met een acc., die ronden s. 2) vreezen, bezorgd
zijn, zich bezorgd maken, bekommerd zijn, ook: voor
iemand; in tweestrijd of verlegenheid zijn, niet
weten wat te doen. 3) in zorgen zitten. 4) zich bekommeren met, zich bezig houden met, met iets

Sonst, zonst, sunst, bijw. Anders.

Sont, zont, sunt, bnw. Gezond; ook als znw.;
van zaken, in goeden staat, in orde. — Sontheit.
Sont sunt. Zie sent en sant.
SOOCkel, zoocisel, znw. o. Zog.
Soochstal, zooch-, znw. m. Varkensstal.

Soolwere, zool-, - weert, znw. Heerenhof, hoofd-

hof.

Soonitjc, zoon -, bnw. Kinderlijk. — Soonl jcheit, het zoonschap (van Christus). — Soonlike
bijw. — Soonschap, soonskint, - sons, - wpf.
Boor, zoor, bnw. Uitgedroogd, dor.

heit, sorgelike.

SORGER.

SOUTVERCOPER.

vervuld zijn, zijne aandacht "richten op iets; met
eene ontkenning, niet op iets verdacht zijn. s) zorgen, zijne belangstellende aandacht wijden aan, zorg

de buitendeur aan eene zeesluis, tegenover We versche
duere; als znw., door zeewater bevloeid land.

dragen voor iemand.
Sorger, znw . m. Opziener, opzichter.
Sorcote, sur -, sar-, -coot, znw. m. en o. Wijd
overkleed van mannen en (vooral) vrouwen, in het
laatste geval zonder mouwen, gewoonlijk met pels
gevoerd.
Sorcours, -en. Zie s e c o r s, -e n.
Sorrich-. Zie s o r c h-.
Sort, soort, zoon, znw. o. i) Lot, Iotsbeschikking.
2) sin s. werpen, maken, door wichelarij de toekomst leeren kennen ; middelen aanwenden om iem.
te betooveren.
Sorte, soorie, znw. vr. ; ook sort, soort, vr. (en
o. ?). i) Soort, vooral van koopmansgoed; lakene van
s-n, lakens van de goede soorten. 2) van menschen,
dezelfde soort, hetzelfde slag; gezelschap; troep,
(gewapende) bende; der hellen s., het hellerot.
Sorteren - Beren, zw. ww. tr. Gelijkstellen, tot
dezelfde soort rekenen; als wederk., zich voegen bij.
Sorteren -eeren, zw. ww. tr. In (sijn) effect s.,
rechtsgeldige gevolgen hebben.

_) Soldij, loon voor krijgsdienst; dienen omme, ol$
trout, zich aan iem. als soldaat verhuren. 2) loon in
*het algemeen, ook van hetgeen niet in geld wordt
uitbetaald. 3) dienst, het verhuren van zijne diensten
aan iemand; in eves s. (soude) zijn, varen (uit trekken).
Soutboede, zout-, zolt-, -bode, znw. vr. Kraampje

Sortileee 3 znw. Tooverij.
SOB, SOSgedaen. Zie sus, s u s g e d a e n.

Sosule, zozulc, soselc, aanw. vnw. Zoodanig.
Bot, zot, zod, bnw. r) Van personen. Dwaas, zonder verstand, dom; uitzinnig, nu en dan met het
bijdenkbeeld ,,misdadig"; redeloos, van dieren. 2)
van zaken, dwaas, dom; gering, min, weinig waard.

— Sottelike.

Sot, zot, sod, znw. m. i) Een dwaas, een gek,
een zot, een man zonder verstand; ook: een gewe.
tenlooze of booswicht; verkiw. sottekijn, sotkijn. 2)
nar, potsenmaker; zot in eene tooneelvoorstelling,
harlekijn, clown.; den sot met enen maken, den gek
met iem. steken.
Sotaehtieh, zot-, -echtich, bnw. Gekkelijk.
Sotheit, zot-, znw. vr. i) Dwaasheid, dolheid,
onverstand; eene gekke m4nier van doen. 2) klucht.
Botten zotten, zw. ww. intr. i) Dwaas of gek
zijn; dol of
zijn. 2) gekken, gekheid maken; s. met, een loopje nemen met.
Sotterie , znw. vr. Hetz. als sotternie, 2).
Sotternie, zot znw. vr. i) Gekheid, dwaasheid,
dofheid; eene gekke handelwijze, iets dwaas of dols.
2) kluchtige vertooning.
Sottie. Hetz. als s. o t t e r n i e, i), ook met het
bijdenkbeeld „misdadigheid".
Sottinne, zot znw. vr. Zottin, eene dwaze, onverstandige, ook: gekke, dolle, vrouw.
-,

-,

Sou. Zie soc.
Soudaen, zoudaen, soudant, souíaen, znw. m.

Sultan, oostersch vorst.
Soudeye. Hetz. als so u di e.
Soudeinieh, bijw. Plotseling.
Souden, zw• ww. tr. Bezoldigen.
Soudenaer, saud- , - ier, znw. m. Hij die in
iemands soldij staat, een gewapend huurling, (huur)
soldaat; strijder, kampvechter; huurling, in verachtelijke beteekenis; ook souldoyier, souduwier; vgl.
soldenaer, -ier.

Bouderen, -eeren, zw. ww. tr. Soldeeren.
Soud1e, zoudie, souldie, soudi, -eye, znw. vr.

Soldij; ook: bezoldiging.
Soudier . Hetz. als s o u d e n i e r.
Soudure, znw. vr.; souduur, -duer, -duyr, -dier,
o. Soldeersel.
Souduwier . Hetz. als soudenaer.
Sou gjj t, bnw. Ondergeschikt aan.
Soupehon so^clwn, znw. o. Verdenking.
Sourcourse
n. Zie secorsen.
Bout, zout, saut; oostmnl. ook solt, salt, znw. o.
Zout; dat beelt van soute, hetz. als s o u t s t e e n.

— Soutachtich, -heit.

Bout, zout enz., ook soute, bnw. Zout van smaak,
zilt; ook: gezouten; die soute see; die soute duere,
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Bout , soud, saut, tsout, ook zout, znw. o. en m.

waar zout wordt verkocht (oostmnl.).
Soutbrief, znw• m. Schriftelijk bewijs van de
iemand gerechtigd is tot den verkoop
dat emand
van zout.
Bouten, zouten, sauten, ook oostmnl. solten, sal.
ten, st. en zw. ww. i) Zouten, met zout inmaken,
met zout besprengen ; een lichame s., balsemen;
deelw. gesouten, routen. 2) opzouten, voor later bewaren.
Souter, zouter, sauter, salter, solter, seller, znw.
m. en o. i) Het boek der Psalmen ; Mariën-souter,
eene bewerking der Psalmen, waarin een uittreksel
van iederen psalm op Maria wordt toepasselijk gemaakt; den cokerduunschen souter leren; zie c ok e r d u u n 5 C h. 2) psalmboek; een psalm. 3) naam
van een muziekwerktuig; hetz. als s a 1 t e r i e en
psa1terie.
Souter, zouter, oostmnl. salter, znw. m. Zouthandelaar; misschien ook : hij die gezouten waren
(vleesch, visch) verkoopt.
Souter, zouter, znw. De eerste maag van rundvee; misschien ook: ingewand in het algemeen.
Souterie. Hetz. als so ut er, 3).
Soutermaker, znw. m. De Psalmdichter, David.
Southeit, zout -, znw. vr. Zoutheit, zoute smaak.
$outich, zoutich, oostmnl. saltick, bnw. Zout;
zoutachtig. — Souticheit.
Soutinge, zoutinge, znw. vr. Het zouten, het
inmaken of besprenkelen met zout.
Soutkete, zouikeet, znw. vr. Keet of houten
schuur waar zout wordt bereid.
Soateore, zout-, -coor, znw. vr. Verordening op
den verkoop van zout; ook: de boete op de overtreding daarvan bepaald.
Soutmaker, zout- , oostmnl. saltmeker, znw. m.
Zoutbereider, zoutzieder.

Soutman, zout-,

solt-, self-

(oostmnl.), znw. m.

Zouthandelaar, zoutverkooper; ook soutmanger.
Soutlmarct, znw. vr. De vrijheid om zout te
verknopen.
SOIItmate, zout-, -maet, znw. vr. De door de
overheid bepaalde en geijkte maat voor het meten
en verkoopen van zout, welke werd verpacht.
Soutlneter, znw. m. De ambtenaar belast met
het meten . van de hoeveelheid zout, die iemand in
voorraad heeft, in verband met de daarvoor te betalen accijns; ook: opzichter over den verkoop van zout.
Soittsac i zoutzac, znw. m. Zoutzak.
Soutsehifter, zout-, znw. vr. Keurmeester van
het zout.

Soutschip, soutsieder.

SOIIts j s, zout-, znw. m. Accijns betaald van
ingevoerd zout, dat in het klein wordt verkocht.
Soutsode zout-, salt- (oostmnl.), -soide, znw. vr.
Zoutziederij.
Soutstat, zout-, - stede, znw. vr. Plaats waar
zout wordt bereid, hetzij: zoutbergwerk, of: zout
-ziedrj.
SoutSteen, zout-, znw. m. De zoutpilaar (waarin
de vrouw van Loth veranderde).
Soutstrekel, zout-, salt-, znw. m. De strijkstok
bij het zoutmeten in gebruik.
Soutvat, zout-, salt-, znw. o. Een vat of ton,
ook: een grooter of kleiner vaatwerk, waarin zout,
ook: gezouten vleesch, wordt bewaard; verklw.,
'

souivaetkijn, -ken.

Soutvercoper, zout-, znw. m. Zouthandelaar,

hij die zout in het klein verkoopt.
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SOUTVOERER.

Soutvoerer, zout -, -voerre, . znw: m. Hij die zout
van elders aanvoert, vooral per schip of schuit;
zouthandelaar- in het groot.
Souwenier. Hetz. als s o u d e n i e r..
Boven, sovende . Zie s e v e n, s e v e n d e.
Soverein, soev-, souv-, sof-, sovrein, -am, bnw.
en znw. — I. Bnw. Boven anderen gesteld of staande.
— II. Znw. Gezaghebber, heer, gebieder, in een
veel ruimeren zin dan thans; vr. soevereine, heer
gebiedster ; ook over iemands hart en gezegd-scher,
van Maria; hemelsche souvereyne.
Soverre, zo -, -verde, bijw. Zoover, voor zoover;
s. als, voor het geval dat.
Sovort, zo -, - voort, bijw. Dadelijk, onmiddellijk;
ook alsovort.
Sowaer, zo -, bijw. Waar ook, overal waar.
Bowel, zo., -wad, bijw. Zoowel ( -als).
Sowele., zo -, -wellic, -willic, onbep. vnw. Welk
ook, ieder .(bijv.) die.
$0Wie, zo -, onbep. vnw. Ieder die, aiwie.
Spaeeerstede, sj5acier-, znw. vr. Wandel- of
uitspanningsplaats.
Spacemen, zw. ww. tr. Innaaien.
. Spaceren, skaets-, spas-, skaei-, spans-, . -eeren,
:ere, zw. ww. intr. In de ruimte of het vrije veld
gaan om zich te ontspannen of te vermaken, gaan
wandelen, wandelen; als znw., genoegen.
Spacie, spatie, sjbaci, znw. vr. i) Ruimte; eene
bepaalde of afgesloten ruimte; de ruimte om het
bedrukte deel van een blad papier. 2) eene grootere
of kleinere tijdruimte; ook: ruimte van tijd, gele.
genheid. 3) tijd dien men iemand ter beschikking
laat, termijn. 4) genoegen, vermaak.
Spade , znw. vr. en m. i) Spade, schop; ook:
een snoeimes; verklw. sftadekijn, steek -, hak -, snoeimes. 2) de diepte die men met de spade in den
grond bereiken kan. 3) naam van eene vlaktemaat.
Spade, sbaed, sjaedt, bnw. en bijw. — I. Bnw.
i) Laat in den avond zijnde, op een laat uur van
den dag plaats hebbende. 2) laat, ver in tijd ge
zijnde, waarvoor het grootste deel van den-vorde
tijd verstreken is; het is te s iade. 3) lang durende;
dat orlof nemen dochte hem shade; het ware s14ade,
het zou lang duren (voor dat enz.). — II. Bijw. i)
Laat in den avond,. op een laat uur van den dag;
vroech ende sjtade. 2) laat, zóó dat een groot deel
van den voor iets bestemden tijd verstreken is;
dat hi tomen sal te s.; spader, sjaetst ; vroech ende
s., s. ende vroe (vro). 3) zóó dat iets lang duurt,
laat; ironisch voor: nooit; nu hout dat (tot een
vijand dien men een doodelijken slag toebrengt),
du suls shade ghenesen sin, het zal lang duren vóór
dat gij er van opkomt.
Spadehout, znw. o. Spadesteel.
Spadelant, znw. o. Moerland, land dat .voor de
zoutnering wordt afgestoken.

Spaden, zw. ww. intr. en tr. — I. Intr. Met de
spade werken, spitten. — II. Trans. Met de spade
bewerken, omspitten.
Spaden , zw. ww. intr. Laat worden.
Spadenier, znw. m. Spitter, graver.
Spadich , sjedich, bnw. i) Laat. 2) traag. —

Spadicheit.
Spadich, bijw . Laat.
Spaen, znw. m. en o. Spaan, dun lang houtje;

een houten lepel, visch-, schuumsjaen. 2) spaander;
niet een s., niet van enen Oane, niets hoegenaamd,
geen zier; als bijw., hoegenaamd niet.
Spaengen, Sfbaengien, znw. Spanje; casieelen in
S. maken, luchtkasteelen bouwen.
Spaengool. Zie s p a n j o o 1.
Spaensch, bnw .; shaenschgroen, sbaens-, s^ansclt-,
sans-, -gruen, znw. o. Kopergroen.
Spaer . Zie s par.
Spaer, bnw. Spaarzaam, zuinig; ook: schriel,
gierig ; ook: matig; ook ssaerachtich, st aerljc.
Spaerlaken, znw. , o. Een laken of kleed dat
dient om iets te beschutten.

SPANNEN.

Spaerltjeheit, sftar-, znw. vr. i) Schrielheid,

gierigheid.

2) matigheid, soberheid.

Spaerlike, dar-, sftare-, bijw. ,, t) Op Bene zul-

nige, ook: schrale of schriele, wijze sober. 2) op
eene matige of sobere wijze, . als karaktertrek. 3) in
eene geringe mate, niet te veel ; ook: niet genoeg.

Spaersam, -heit, -like.
Spaersen, spaerte. Zie s p a r s e n, s p e r t e.

Spaerware . Zie s p e r w a r e.

Spa%, bnw. r) Droog, dor, vooral van het land
en het weder. 2) dor, uitgedroogd, verschrompeld.

— Spacheit.
Spake, skaecke, znw. vr. i) Staak, stang. 2) af-

gehouwen of afgespleten stuk hout.
skaeeken, zw. ww. intr. Droog of dor
zilrn,
zijn, van den grond ; ook : door dorst.
Spalden. Zie spouden.

Spalderen, -eeren, zw. ww. intr. Aanrazeeren,

de ruimte volmetselen tusschen en boven de bogen
van een gewelf.
Spalke, sbalc, znw. vr. i) Spaan, dun latje ; ook;
om een gebroken lichaamsdeel bijeen te houden en
te steunen, spalk. 2) belegsel, versiersel van dun
metaal. — Spalken, steunen of beleggen met eene
„spalke".
Span, znw . o. t) Dat wat gespannen wordt, voet
verbond, overeenkomst, hetz. als g e span;-bog.2)
der liefde . s., _ liefdebetrekking. 3) naam van eene
lengtemaat, de afstand tusschen duim en pink der
gestrekte hand, span. 4) dakbalk.
Span, znw. o. Haak, agrafe, broche, speld; verklw.

slannek jn, sf enne -, sjbanq-, -ken.
Spanader , znw. vr. Zenuw, spier, pees; ook: de
tongriem.
Spanbedde, znw. o. Verplaatsbaar bed, legerstede op rollen, ledikant; ook: draagbed.
Spanveren . Zip spaceren.
Spanen, st. en zw. ww. i) Lokken, verlokken,
verleiden, ook met den duivel als ondw.; iem. iets
voorspiegelen. 2) in zijne macht krijgen of hebben;
iem. meepakken of meedemen.
Spanen, zw. ww. tr. t) Vail de borst nemen,
spenen. 2) kort houden, iem. af houden 'van het
smaken van genoegens.
Spang e, sJ aenge, sjSang, znw. i) Lijst waardoor
iets omsloten wordt, opstaande rand. 2) metalen ring
of haak om iets te hechten of te sluiten; een knop
of plaatje op iets, metalen beslag, spang. — Spangen, met een „spange" vasthechten, sluiten of be-

.

leggen.

Spangordel, znw. m. Lijfgordel, riem om het
middel. 2) een werktuig om een armbórst te spannen.
Spanhake, -haec, znw. m. Haak voor het spannen
van een armborst; ook Dietz. als spangordel, 2).
Spanhout, znw. o. Hout of lat om iets te spannen.
Spaninge, znw. vs. - Het s penen van een kind.
Spanjool, anjoel, spangeel, s^baengoei, sjaelgoen,
znw. m. Patrijshond.
Spancorde, -koirde, znw. vr. Touw of koord om
iets te spannen.
Spansleet znw. o. Hetz. als spaerlaken.
Spannagel, znw. m. IJzeren pin ter verbinding,
vooral van. een wagen of ploeg.
Spanne, pan, znw. vr. i) De breedte van de
uitgespannen hand, span. 2) dakspar, spant.
Spanne, znw. vr. Hetz. als s p a n, ede Art.
Spannegieter, znw. m. Vervaardiger van metalen spannen".
Spannen, st. (en zw.) ww. — I. Trans. i) Bin.
den, verbinden; aanspannen, inspannen; storen s.,
bij zich zelf of een ander de sporen vastmaken, ze
om de voeten spannen of aandoen; sine gecke sjboren s., een gekken streek uithalen; crone s., zich
zelf de kroon op het hoofd vastbinden of vastzetten: a) de teekenen der vorstelijke waardigheid
dragen; koning (koningin) zijn, zich bij eene fees.
telijke gelegenheid met de kroon sieren. b) zich eene
krans op het hoofd zetten, de krans van den over-

sp
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SPEELLIJC.

SPANNEN.
winnaar (mogen) dragen; boven anderen uitblinken;
ook: de uitverkorene zijn van iemands hart; met
eene zaak als ondw., boven andere zaken geliefd
zijn of uitmunten. 2) binden, boeien, knevelen, in
boeien of ketenen slaan; gevangen zetten. 3) spannen,
b. v. een boog. 4) als rechtsterm ; ene banc, dat
recht s., eene rechtszitting openen met inachtneming
der voorgeschreven formaliteiten. — II. Wederk. i)
Zich uitrekken of uitstrekken. 2) zich inspannen voor
of toeleggen op iets. — III. Intr. i) Hetz. als Wederk., z). 2) zich verzetten tegen, eene vijandelijke
houding aannemen tegen iem. 3) samenspannen, zich
met een ander verbinden tegen een derde.
Spannen, zw. ww. tr. Met daksparren versterken.
Spannen, zw. ww. tr. Met een haak of gesp
vastmaken.
Spannin e, znw. vr. Het spannen.
Spanplate, znw. vr. Waarschijnlijk hetz. als
.

muurplate.
Spanriem, znw. m. Riem waarmede iets wordt
gebonden of gespannen.
Spansel, znw. o. Haarband. Vgl. h o v e tb a n t.

Spanspiker . Waarsch. hetz. als s p an nagel.

Spante, spant, znw. vr. Overeenkomst, verbond,
vennootschap.
Spar, S,^1 are. Zie sparre, spere.
Sparde len. Hetz. als spartelen.
Sparen, zw. ww. — I. Trans. i) In het leven
sparen of bewaren, redden uit een gevaar. 2) ontzien, sparen: a) enen s., ontzag hebben voor, ver
behandelen. b) iet s., eerbied-schone,vr d
of ontzag voor iets hebben; met eene ontk.,. zich
om iets bekommeren, om iets geven; Bonder s., zonder iets te ontzien, zonder schroom; ontzien, vreezen.
3) mijden, vermijden, trachten te ontgaan aan iem.
of iets. 4) nalaten, achterwege laten; zonder s.,
zonder ophouden; ook: zonder mankeeren, zonder
iets na te laten of te verzuimen. 5) verzwijgen, ach terbaks houden. 6) uitstellen, verschuiven, vertragen.
7) zuinig zijn met iets, iets sparen, ook: de deelen
en krachten van het lichaam; ook: zuinig zijn met
het gebruiken van iets, -zich er van onthouden. 8)
sparen, bezuinigen, overleggen. g) besparen aan iem.
eene onaangename omstandigheid, ramp, straf; met
veranderd voorw., iem. van iets vrijstellen; quaemdi
weder, u dooi en ware u niet ge.baert. — II: Wederk.
Zich ontzien, zich sparen. — III. Intr. Toeven, talmen, dralen; Bonder s., zonder talmen of dralen,
onverwijld; hier en es geen langer si., het moet
onmiddellijk geschieden; gine hebt hier geen langer s. (tijd).
Sparende, deelw. bnw. Spaarzaam, zuinig.
Sparhout, znw. o. Hout geschikt voor sparren;
ook: spar.
Spariah, bnw . i) Van personen: a) sober, matig.
b) zuinig; ook: gierig, schriel. 2) van zaken, sober,
schraal.

— Sparicheit.

Sparinge n znw. vr. Het sparen; besparing, bezuiniging.
Sparke, Oaerke, znw. vr. Vonk; ook van de
schittering van edel metaal of steenen, der oogen.
Sparkelen, zw. ww€ <intr. Fonkelen.
Sparen, sj4aerken, zw. ww. intr. Vonkelen, vonken schieten; ook: fonkelen, schitteren.
S Srr8 sperre, spar, . aer, znw. vr. (en m. ?).
Lange dunne paal, dakspar; lange lat, stang. —

Sparremaier.

Sparren, horren, zw ww. tr. Van (dak)sparren

voorzien of er mede bevestigen. Vgl. s p e r r e n.

Sparebac,

Oaers-, aes-, sjees.

(wvla.), znw.

m, Hetz. als sparswaterbac en sparspot.
Wijwaterbak; verklw. siSarsbaxkijn, -ken.

Sparsen, sjaersen, sbaerzen, sjtersen, sfteersen,

zw. ww. — I. Trans. i) Strooien. 2) verstrooien,
verspreiden; ook als wederk. 3) verspreiden, verbreiden; ons Heren tere s. achter Grieken. 4) sprenkelen, sproeien; besprengen, besproeien. 5) doen
spatten, spatten (tr.). -- II. Intr. i) Uiteengespreid
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zijn, van haar, wild fladderen 2) zich verspreiden ; dat
doer die kitte van den adren Oaersen sonde. 3) spatten;

uiteenspatten,, uiteenspringen. — Spar e.
sp^ers-, znw. o. Sprenkelwater, wijSp

water.. — Spars(Water)vat er-, seer-; g are(water)pot
s wijwaterbak; sparswaterquispel ,
wijwaterkwast.
Spartelen, sjaertelen, s ertelen, sjbortelen, ook
j5orteren, zw. ww. intr. Heftig met armen en beenen,
ook, van visschen, met de leden, werken of in de
weer zijn, spartelen ; vooral: tot het bieden van
tegenstand..
Sp
mare ^ s^arwere. Zie s p e r w a r e.
Spasmeren, zw . ww. intr. Kramp- of stuipachtige aandoeningen hebben.
Spasvat. Hetz. als s p a r s(w a t e r)v a t.
Spat, znw. Knobbel aan het kniegewricht van
paarden. .- Spatbeen, ziekelijk verschijnsel aan
het been van menschen.
Spats znw. Proppeschieter, spat.
Spatten, zw. ww. intr. Spatten; in bestafIen.
Spatule, sjbatele, znw. vr. Een lang en smal voorwerp om mede te roeren.
Spauliere, znw. vr. Een deel der wapenrusting
dat den schouder dekt. Vgl. s p o u dier.
Spaventeren, -eeren, zw. ww. tr. Afdreigen, afpersen door vreesaanjaging. — Spaventeringe :
Speauter, sbyauter, -ire, znw. o. Een mengsel
van lood, of ook messing, en tin; tin, piauter; mis
ook : zink. — Speauterijn, ii-, -en, bnw.-schien
Specerle , sjbecierie, sjbeserie, znw. vr. z) Winkel
van kruiderijen en artikelen van den apotheker en
drogist. 2) specerijen, kruiderijen, koloniale waren;
apothekersartikelen - en drogerijen.
Speeerier . Hetz. als specier.

Specht, znw. m. Specht.

Speciaal, bnw. Bijzonder, speciaal; ook: particulier; in beciale, in het bijzonder. 2) vertrouwd,
intiem; als znw., bijzonder vriend. — Speciaelheitj
1

speel

znw. vr. r) Soort. 2) specerij,
S p ecie, sj5etie,
kruiderij, welriekend of welsmakend kruid. 3) genees
kruid, een geneesmiddel uit welriekende-krachtig
kruiden vervaardigd; een stroopje of geneesdrank.
4) voortbrengselen, in tegenstelling met „de waarde
er van in geld" (dit is juist debet. van ndl. „specie"
in „muntspecie").
Speciebo0m, sfiesi :, sjzSeci-, znw. m. Specerij bobm, een boom waaraan „specie" groeit.

Speeiegelt, znw. o. Een emolument voor den

rechter (in vroegeren tijd), specerijen, suikergoed e. a.
aan den rechter gegeven door den winner van een
proces (fra. „épices").
Speeier, znw. m. Specerijenhandelaar, bewerker
en verkooper van welriekende en geneeskrachtige
kruiden, drogist en apotheker.
Specificeren, -eeren, . zw ww. tr. Stuk voor stuk
of in bijzonderheden opnoemen, beschrijven.
Spee, skie, bnw. Hoonend, smadelijk. — Speewort she-, skie-, smalend of spottend woord,
cheut.
schimps
Speecsel, znw. o. Speeceelen, spuwen.

Speelbane, -baen; speeibe -brei, -bont.
Speelgelt, spele-, s/bel. (—. eul-), znw. o. i)

Inzet; speelschuld. Z) speldegeld.

Speelgenoot, feu-; opeelnoot.
Speelheet, bnw. Kokend heet.
Speelhorn, znw. m. Hoorn, blaashoorn.

Speelhuus, •huys, znw. o. Schouwburg.
Speelinstrument, znw. o. Muziekwerktuig.
Speelhlnt, znw. o. Onecht kind, kind van een
ongehuwden vader en moeder.
Speelcneeht , znw. m. Een ondergeschikte. met
Wien men kan leven naar welgevallen, speelbal.
S_ poelllet, znw. o. , Deuntje van den speelnian ;

verklw. sfr eelliedekijn.
S eellinne. Zie spe 11 ij c , sPeSpell^^ P

Tinne.
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SPEELCLEET.

SPELER.

Speelsleet, s elcleit, znw. o. TooneeIgewaad.

een spel; ook : de eene der twee partijen; dat s.
delen, de partijen bepalen die tegen elkaar zullen

Speelman, sj5uel-, sjoel-, sj5ele-, znw. m.; mv.
s15eelliede, sjeelmanne, -mans, -man. Muzikant, liedjeszanger, voordrager van verzen ; kunstenmaker,
danser, koorddanser; jongleur, hij die de eene of
andere vertooning of voorstelling geeft, tooneelspeler.
Speelplaetse, znw. vr. Speelgelegenheid, een
huis waar het eene of andere spel kan worden gespeeld, vooral kaats- en dobbelspel.
Speelschot, znw. o. Schimpscheut.
Speelstede, znw. vr. Hetz. als speelplaatse;
misschien ook : speelterrein in de open lucht, speel
-plats.
Speelvelt, sjel-, sjt ele-, znw. o. Veld of terrein
voor het eene of andere spel, ook : kampspel ; schut.
tersveld.
Speelwagen, znw•m. Een wagen waarmede de
eene of andere wedstrijd wordt gehouden. Speelwij f , znw. o. Het vr. van s p e e l m a n.
Speelwort, znw. o. Hetz. als speelschot.
Speen . Zie s p e n e.
Speenvarken, bene -, - verken, znw. o. Speen

-varken.

Speer . Zie spere.

Speerdrag erf znw. m. Piekenier.
Speergelt znw. o: Eene geldelijke heffing ter

bekostiging

der voor een leger noodige speren.

Speerhant znw. vr. De zijde van den man, ten

iliebetrekkingen (gron.).
opzichte van fam
Speeriser, znw. o. De ijzeren punt van de speer.
S p eerreep, s^ eereek, znw. m. De kabel die, door
middel van de seizings verbonden aan de op de
breels drijvende reep, het eigenlijke vischnet draagt.
Speervoerer . Hetz. als speerdrager.
Speerwater, - quispel, - vat. Zie s p a e r s - .
Speet. Zie spit en s piet. In plaatsnamen,
omgespitte, voor bebouwing geschikt gemaakte,
(bosch)grond.
Speetap, znw. m. (nederr.). Tap van een vat.
Speevenster . Zie s p i e v e n s t e r.
Speewtjn, znw. m. (nederr.). Waarsch. hetz. als
leecwijn en laecwijn.
Spegel en de samenst. Zie spiegel.
Spey en de samenst. Zie s p o y.
-

Spelhel, speikeltere . Zie s p e k e l enz.

Spoite,

speiten . Zie spoyte, spoyten.

Spec, sfteck, zuw. o. i) Spek; vet van varkens
en enkele zeedieren; smeer. 2) het zachte hout van
een boomstam over de schors, spek, spint. — Spec-

achtich, s echoot.

ec, znw. vr. i) Speek, kort en stevig
Spoke, sj5e
stuk bewerkt hout; pin; speek van een wiel, een
der ronde houten, die cirkelomtrek en middelpunt
van een wagenrad verbinden. 2) wig.
Spekels shekel, speecle, Oeikel, znw. vr. (ook

m. en o.). Spee
ksel . — Spakelen, spekelieh .

Spekel, znw. m. (vla.). Hetz. als s p i c k e 1.
Spekelde, deeles. bnw. Gespikkeld.
Spekelen, sjeeck-, zw. ww. intr. (vla.). Spikkelen, spikkels of vlekken krijgen of hebben.
Spekeltere, h eikel -, znw. Hetz. als spek cie.
Spoken, st. ww. (dial.). Hetz. als s p reken.
Speehaler,, -fielder, -haelre, znw. m. Landlooper, vagebond; vr. s6echaelster.
Specke, skicke, stick, znw. vr. Een uit rijshout,
zand, zoden en dgl. opgeworpen dam, brug of weg
in eene moerassige streek. — $pecken, van rijs hout enz. voorzien.
Speckel. Zie spickel.
Specmade, znw. vr. Made of worm in spek.
Speeswaerde, -swarde, znw. vr. Spekzwoord.
Spel, sj5il, sjbul, spoel, sjtuel, znw. 0.'I) Spel,
uitspanning, tijdverdrijf; vooral: een (bepaald) spel;
wedstrijd, -loop, -kamp; wapen -, steekspel; schermen ; gezellige of feestelijke bijeenkomst, feest, partij;
dat s. verliezen, zijne zaak, ook: een strijd, verliezen; niet slagen. 2) spel, datgene waarmee men
speelt, steenen, schijven, stukken e. a.; een partij,

spelen. 3) genoegen, vermaak, vroolijkheid, pleizier,
pret ; ook (edeler) : blijdschap, vreugde, genot; s. smaken, driven, hebben; soms ook object., genoegen dat
men iem. aandoet; men sal ons s. doen ende riveel.
4) lijfsgemeenschap; der minnen s.; der naturen s.,
dat Boete s., s. met vrouwen, Venus spel. 5) gekheid,
jok, jokkernij, scherts; in, te, s-e, voor de grap, voor
de aardigheid; iet in soele verstaen, ergens een grap
van maken ; ook: onwelwillende scherts, spot ; een
grap, een kunstje; uien s-e gaen (comen): a) geen
gekheid meer zijn, ernst worden voor iem. (dat. of
met), er leelijk of hachelijk voor iem. beginnen uit
te zien, slecht voor iem. zullen afloopen; ernstige
gevolgen hebben. b) geen gekheid zijn, heel veel
te beteekenen hebben, de gewone maat te buiten
gaan, niet om te zeggen zijn, alle beschrijving te
boven gaan; die stat doer scats in is so vele,
dattet gast al uten sj5ele ; ridderscaji baddi uten
stele, in zeer grooten getale. 6) iets dat niets te
beduiden heeft, geen ernstige zaak, eene kleimg.
heid, nesterij, beuzeling; te sj5ele, alsof iets niet te
beteekenen had ; te sjele tellen, vertellen, over een
gevaar, eene moeilijkheid enz. luchtig spreken, nadat
men er gelukkig van verlost of aan ontsnapt is; het
tegengestelde is te ramjte tellen. 7) spel van muziekwerktuigen. 8) spel, vertooning; vooral: een tooneelvertooning; ook: de benoodigdheden voor eene
vertooning; sj5el van j5ersonagien, tableau vivant;
verklw. sjbeelkijn (tafels,beelkijn). 9) strijd, gevecht;
ook in camftsjz5el, n jtsj5el, fr jchstel, orlogess^el; sin
stel sftelen, van sinen spele sjelen, zich duchtig
weren. zo) opschudding, tegenweer, moeite die men
met iem. of iets heeft i i) gril, streek, trek, list,
kunstgreep 12) manier van doen, handelwijze ; gedrag, manieren, ook : uiterlijke manieren. 13) zaak,
geval, omstandigheden; mate es tallen sj5ele Boet,
toestand; ook als omschrijving; dit es jegen naturen
s., tegen de natuur; verschijnsel; dat dochtem al te
selsen spel.
-Spel, znw. o. Spraak, spreuk, in bispel, dincs,b el,
etsel (eetsjbel), kers/el.
.

Spelachtieh, bnw. Speelsch.
Spelde, spelden. Zie spelle,
-

Speldorp, *stelle

-, -

spellen.

doorn, znw. m. Witte

halte-

doorn.

Spele i znw. m. Hetz. als g e s p e t e.
Spelen sruelen, s6oelen, zw. ww. — I. Intr. t)
Spelen, iets voor zijn genoegen of tot. zijne uitspan ning doen, zich ontspannen, verlustigen, vermaken;
gaen, varen, riden spelen,' voor zijn pleizier uitgaan,
uit rijden gaan, een uitstapje, pleiziertochtje of speelreisje maken. 2) spelen, zich met een bepaald spel
bezighouden of vermaken. 3) genoegen hebben, zich
verheugen, zich amuseeren; in eene vroolijke stemming zijn; vroolijk zijn; ook: uiting geven aan zijne
vroolijkheid; als znw., genoegen, lust; vroolijkheid.
4) lijfsgemeenschap hebben; s. boven den man, zich
aan overspel schuldig maken, gemeenschap hebben
in strijd met den plicht jegens den man. 5) schertsen, gekheid maken, jokken; s. met, een loopje ne men met; als znw., Bonder s., in ernst, naar waarheid; om geen s., niet voor de aardigheid. 6) spelen
op een muziekwerktuig. 7) eene voorstelling geven,
eene kunst vertoonen, vooral: eene tooneelvertooning geven. 8) met de wapenen omgaan, ze han
zich inspannen, zich zelf - overtreffen, gezegd-tern;
van de natuur. 9) s. met enen, naar lust en luim
met iem. omspringen of leven, iem. mishandelen,
ook: martelen, zo) te werk gaan; tot anderen reisen
hebben si van geliken gesbeelt ix) s. met, ergens
doorheen spelen, onder door loopen; ic waenre die
duvel mede speelt. 12) koken. — II . Trans. i) Een
spel stelen, in verschillende opvattingen. 2) eene
vertooning of een tooneelstuk spelen. 3) enen van
cante s. (16de eeuw), iem. uit den weg ruimen.
Speler, sbeelr. e, ,sjielre, s,boelre, sbeliaer, s,4eelder,
-

.

SPETSIEREN.

SPELICH.
Ouelder, znw. m. i) Speler, hij die het eene of an.
dere spel speelt; ook : hij die aan het spel verslaafd
is, dobbelaar. 2) hij die schertst of grappen maakt.
3) muzikant, -speler. 4) hij die de eene of andere
voorstelling, ook : tooneelvertooning, geeft.
á elich bnw. i) Speelsch, tot scherts en spelen
geneigd. 2) paardrift hebbende, van sommige dieren.
Spolinge, znw. vr. i) Het spelen, of ook : het
vertoonen van een spel. 2) het uitoefenen eener
functie door een der leden van het lichaam; van
het bloed, de geregelde omloop.
Sp elin ne . I) Hetz. als g e s p e 1 i n n e. 2) lichtekooi.
á pelcorn, znw. o. De vrucht van den „speldorn",
of witte hagedoorn.
Sp811e, _spelde, znw. vr. Speld, ook als sieraad;
verklw. sbellekijn.
Spellegelt (speldegeld). Hetz. als s p e el g e 1 t.
Spellen, spelden, zw. ww. tr. i) Verklaren, uitleggen; vooral: een droom. 2) vooruit of van te
voren zeggen; in het pass., te verwachten zijn, uit
iets volgen of voortspruiten ; die hem Ier leckerniën
stelt, armoede wort hem int einde gej5elt. 3) beduiden, beteekenen; voorbeduiden, eene beteekenis
hebben met betrekking tot de toekomst. 4) noemen,
verklaren voor. 5) spellen, een woord; soms intr.,
gespeld worden.
Speller s^elre, zaw. m. Uitlegger, vooral van
droomen.
Spellewero, spelde-, znw. o. Kant.
Spe11uc, sfreellj/c, sjill>c, bnw. i) Van personen,
tot scherts en vroolijkheid geneigd, vroolijk en opgewekt van natuur, speelsch; grappig, boertig, komiek. 2) van woorden, schertsend, spottend. 3)
sj5eellike saken, wereldsche genoegens.
$pelAcheit znw. vr. i) De eigenschap van
s, boert, geestigheid; ook: grap,
„spellijc' . 1). 2) schert
aardigheid; s. maken: a) schertsen, grappen maken.
b) eene grappige voorstelling of vertooning geven.
Spellie -lijc, bijw. i) Op een schertsenden toon.
z) op eene aardige of geestige wijze.
$peljinge, znw. vr. i) Uitlegging, verklaring. 2)
spelling, de wijze waarop een woord gespeld of
geschreven wordt.
Spelmaent . Hetz. als spe 1 t m a e n t.
Spelmeester, ul-, znw. m. Een stedelijk ambtenaar, belast met de regeling van en het toezicht
op de vertooningen, die van stadswege werden gegeven, vooral bij gelegenheid van eene processie.
Spelonke, sjelunke, znw. vr. en m.; ook sj5elune,
splunc, o. Spelonk, grot, hol.
$pelte, snelt, sftelet, znw. vr. Spelt.
$pelte, znw. vr. Afgesneden of afgehouwen stuk
van iets (nederr.).
Spelthane, -men, znw. m. Sprinkhaan.
$peltmaent, spel-, speel-, spele, znw. vr. en m.
September.

sp

Spelunke. Zie spe 1 o n k e.

Spende, sfrinde, sjj/nde, sjynd, znw. vr. Spijs uitdeeling aan de armen, liefdegaven, aalmoes; ook:
het uitgereikte . of uitgedeelde. 2) voorraadkamer,
provisiekamer; etens- of provisiekast; kast; verklw.
sjbindekijn, sjiendiken.
Spendebroot, sj5inde-, znw. o. Brood dat aan
de armen wordt uitgedeeld.
Spends g elt, sjinde-, znw. o. Aalmoes.
$pende licht, sjinde-, sj5int-, ook sjiillicht(e),
znw. o. Eene kaars die gegeven (geofferd) wordt

aan eene kerk voor den eenen of anderen kerkdienst.

$penden, sbinden, zw. ww. tr. i) Uitdeelen, schenken, eig. eene liefdegave of aalmoes aan de armen.
2) uitdeeling houden' van iets onaangenaams, .steen worpen, slagen en dgl.
Spender s ssinder, znw. m. De beambte belast
met de zorg voor de spijzen, hij die uit de voor
spijzen uitgeeft en de maal--radkme.noig
tijden regelt, spijsmeester.
-
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Spendinge, s5indinge, znw. vr. Uitdeeling aan
de armen, hetzij van spijzen of liefdegaven.
$peIIej speen, znw. vr. i) Tipje of knopje van
eene zekere dikte, de zich tot een vruchtknop zettende bloesem. 2) tepel 'van mannen en vrouwen,
ook van dieren. 3) aambei. 4) in sommige tongvallen:
moedermelk.
spenen, sjbennen, zw. ww. — I. Trans. i) Van
de borst nemen, aan borst of moedermelk ontwennen.
2) kort houden, in het najagen van vermaken ver
Zich onthouden van. —-hinder.—IWk
III. Intr. Zich tot vrucht zetten.
Speneverken . Zie speenvarken.
Spenge . Hetz. als . s p a n g e. -- $penerenagel,
een nageltje waarmede eene spang op iets wordt
bevestigd.
Spennte. Zie s p i n n e.
Spenne, znw. vr. Waarschijnlijk: een zitbank
waaronder een kastje, een zetel die tevens voor kast
kan dienen.
Spennekjjn. Zie spanne, ede Art.

pennen. Zie spenen -en spinnen.
ápeninge, znw. vr. Het spenen van een kind.

Spere, sjbare, sfeer, sperre, ser, znw. o., m. en
vr. i) Speer, lans; een s. breken (jegen enen), eene
lans met iemand breken ; een s. lopen jegen enen,
zich met iem. meten in een tornooi; de speer waarmede de zijde van Christus aan het kruis werd doorstoken; verklw. sbeerkijn. 2) een met een speer gewapende, lancier.
Spere, seer, znw. vr. en m. Sfeer.
Sperehant, -iser. Zie s p e e r-.
Sperelen, serrelen, zw. ww. tr. Spreiden, een net.
$pergel, znw. Asperge; ook sftargencruut.
$perglas, znw. o. Gipsspaath, gecristalliseerd
gips.
Sperke . Zie spark e.
Spereruut, sfteer-, znw. o. Valeriaan.
Sperllne, znw. m. (oostmnl.). Musch.
$pene. Zie e p a r r e.
S p erre, znw. vr. Gespannen of vijandige verhouding, vijandschap;; to s. ss>n, werden jegen enen.
$percelen. Zie s p e r e l e n.
S p enen, eren, s5arren, zw. ww. — I. Trans.
i) Afsluiten, belemmeren door afsluiting (zeldzaam);
in zijne vrijheid van bewegingen belemmeren door
opsluiten of vastbinden; vangen, binden, boeien,
verstrikken; gesjbert sin ob, aan iets hangen of gehecht, op iets gesteld zijn; met eene zaak als obj.,
iets onder zich houden, beslag leggen op; verbinden,
,.

vastmaken; daeraen (aan den mast) was gesfterret
die raa; in die erde sperren. 2) opslaan, eene wo-

ning, eene tent. 3) spannen; enen reeft dwers over
dwater sperren. 4) uitspannen, uitspreiden; verspreiden, verbreiden; uiteenrukken, vaneenscheuren. 5)
opsperren, opensperren, oogen, mond. — II. Intr.
Zich verzetten, zich vijandelijk gedragen tegen. Vgl.
s p e r r e.
Spersdach, sj5eers-, znw. m. De dag gewijd .aan
een der tot de duitsche rijksinsignen behoorende
reliquieën, nl. een stuk van de speer, waarmede
Christus' zijde werd doorstoken.
Spersen . Zie s p a e r s e n.
$perte, sfiarte sftaerie, znw. o. i) Dakstoel. 2)
eene bepaalde ruimte waarbinnen mensch of dier
besloten is, b.v. kooi, volière.
Spertelen . Zie spartelen.
Sperwers, sftaer-, sftare-, shere-, shore-, sjor-,
-waer, -were, -waert, -wer, znw. m. i) Sperwer. 2)
muggen -, muskieten-, vliegennet.
$perwater . Zie s p a er s w a ter (wijwater).
$pease, znw. (oostmnl.), vooral in samenstellingen.
Spiets, mnl. ssiet.
spot . Zie spit.
$petael. Zie s p i t a e 1.
zw. ww. tr. Aan het spit steken; ook:
rig
j en aan eene lans, doorboren.
negen
Spetsieren, spotten . Zie s p a c eren, spitten
:
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SPISE.

SPLVEN.

Spoven, zw . ww. intr. Baten, uitwerking hebben.

$pi znw. m. ; oplB znw. vr. Speeksel, spog.
$pi g t-pi, sjS , tusschenw. Foei, fij !
$planter. Zie s p e a u t e r.

Spibelaer, znw. m. (oostmnL). Landlooper.

Vichtioh,w bn . Mager (i 6de eeuw).
le (speksel). Zie s pi .
Spie, znw. vr. Het loeren op iemand, het leggen
van lagen aan iemand.
Spie, sbiede, znw. m. Spion, verspieder.
Spiegel, spegel, znw. m. en o. r) Spiegel; ismen schen ansichte dat es der herten s. 2) toonbeeld,
ideaal; iem. op wien men voor anderen wijst om
iets aan te toonen ; toonbeeld van ellende, van de
slechtheid der wereld. 3) voorbeeld ; s. -nemen aen
anderen; afschrikkend voorbeeld. 4) naam van leerboeken, vooral van boeken over zedeleer. — Sp1e-

gelmaker.

Spiegelaer, -aren. Hetz. als spiegelhars,
-e n.
Spiegelen, s5egelen, zw. ww. wederk. en intr.
z) Zich spiegelen, zich in een spiegel bezien. 2) een

voorbeeld nemen.
$piegelerie, sjbegelrie, znw. vr. Spiegelmakerij.
Spiegel las, sj egel, -Belas, znw. o. Spiegelglas.
$ piegeihar8 -arst, znw. vr. en o. Spiegelhars,

vioolharst. — Spi
e elharsen, ww.
Spiegelhout, sjegel-, znw. o. Hout voor spie

-gelhjstn.

i) Nauwkeurig opletten, goed toezien; nauwlettend nagaan; verspieden; met het bijdenkbeeld ,het zoeken of beoogen
van iets". 2) met een afh. zin, naar iets uitzien; op
iets letten of loeren, zijne aandacht op iets richten;
op iets uit zijn, iets beoogen; met omme én na, acht
op iets geven; naar iem. of iets uitzien, met het
bijdenkbeeld ,,zoeken"; op iets of iem. loeren; op
iets uit zijn, iets, een onedel doel, beoogen; belust
zijn op, verlangen naar; streven naar, zich inspannen voor iets. — II. Trans. i) Verspieden, op eene
bedekte wijze iets omtrent een vijand trachten te
weten te komen. 2) bespieden, beloeren. 3) iets be

Spion, zw. ww. -- I. Intr.

oogen.
$piën, sftijen, st ww. — I. Intr. Spuwen; bra.
ken. — II. Trans. Uitspuwen, uitbraken.

Spier, znw. o. i) Spier, grasspriet; niet een s.,
niet het minste of geringste, geen spier. 2) lange,
spitse paal. 3) vezel in het lichaam; het witte vleesch
van vogels en wild.
$plee sierre, sier, znw. m. i) Verspieder,
verkenner, spion. 2) belager, verrader.
Spierins, spirinc, znw. m. Spiering; Spierine
-

kerre, -wagen.
Spierlino . Hetz. als spierinc.
Spiersae, znw. m. Reiszak, knapzak.
$piesse, sbesse, znw. Spiets.

Spiesehot, s'ee-, znw. o. Schimpscheut.
Spiet, sheet, znw. m. en o. i) Speer, lans; jacht-spriet, werpspiets. — Vgl. s piet e n.
Spievenster, vee znw. vr. Kijkvenster.
Spitnge, sfrihinge, znw. vr. Het spuwen; ook:
-,

braking.
Spieten, zw. ww. intr. Spitten.
$p collie, znw. vr. Lavendelolie.
Sp 1. Zie spile.
Spjjnde . Zie spende.
Spijt, znw. m., vr. en o. i) Als objectief begrip,

smaad, hoon, krenking, smadelijke bejegening; enen
s. doen. 2) subjectief, toorn, wrok, leedgevoel, spijt.
3) in s., ten spite van, tegen den zin van.
Spijt, znw. (verb nv. side). Werk van vlas.
Spike, sj c, znw. vr. Lavendel.
Spike, znw. Spijker, nagel.
Spiken, zw• ww. tr. (Dicht)spijkeren.
Spikenarde, shiee - , .naerde, - naerf, znw. Nardus.
Spiker, sjbijcker, ssiecker, znw. m. Spijker, nagel.

— S !keren, spikerboor (s ikelboor).

Spik
er, s bijckeer, znw. m. en o. Korenschuur.
4

$pikermate, znw. vr. De b" den spiker" (2)

van eene bepaalde streek gebruikelijke maat voor de
be aline van tienden.
P^1kiIIC (sfrikinJ, znw. m. Hetz als s p k e r
(t); ook als naam van een wapen, misschien een
stok waardoor een „spikinc" gestoken is.

Spickel . spiekelen . Hetz. als spekel, -en.

$pieïcelich, speck-, s.puck-, bnw. Gespikkeld, ge

-vlekt.

Spil. Zie spel en spille.
Spilde, bnw. Verkwistend, spilziek.
Spilden, sjiillen, zw. ww. — I. Trans. i) Ver
verspillen. 2) verzwakken. — II. Intr. Te-kwisten,
niet of te loor gaan, bederven.
Spile, sftijl, znw. vr. i) Spijl, dunne staaf. 2) pin.

$pille, sjil, znw.. vr., ook spil, znw. o. (of m.).

i) Spil, weef klos aan het spinnewiel ; spillen in den
sac, spreekw. (zie s a c). 2) spil waarom iets draait
of waaromheen zich iets beweegt. ' 3) een. voorwerp
met een scherpe punt. 4) poot van een meubel. —

Spillemaker.

Spillegout, znw. o. Gesponnen goud, cantille goud
Spillemaeeh, -etage, znw. m. Verwant van de
(?).

zijde der vrouw.

Spillemande, sjil-, znw. vr. Mandje waarin

spinsters haar „spillen" of klossen bewaren.
Spillen. Zie spilden.
Spilleside, znw. vr. De zijde der vrouw, de
vrouwelijke linie.
Spilliehte . Zie spendelichte.
Spi11e, spin . Zie spellij c, spint.
Spiltinge, znw. vr. Splitsing.
Spinage, sj5 nn- -agie, -aetse, znw. vr. Spinazie.
Spinde . Zie spende.
Spindelhant . Hetz. als s p i l l e s i d e.
Spinden, opinder . Zie s p e n den, spender.

Spinderen, zw. ww. intr. Hard loopen (16de e.).
Spingool, Spinjool. Zie spa nj o o 1.

Spinhuu9 -hugs, znw. o. Huis of zaal, waar

gesponnen wordt, vooral
ook s)5incamere.

in de vrouwenkloosters;

Spinken, zw. ww. intr. Springen, dansen; voren
s., voordansen, de eerste viool willen spelen.

Spinnasi, sf .nael, znw. o. Dik getwijnd garen.
Spine, znw. vr. Spin.
Spinnegelt , znw. o. Met spinnen verdiend loon.
Spinnecobbe i znw. vr. Spinrag.
Spinnen, spennen, st. en zw. ww. — I. Intr. i)
Spinnen, 2) vlassen op, zich inspannen voor iets. —
II. Trans. i) Spinnende bewerken; do grondstof en
het gewrocht der werking. 2) op het touw zetten,
beramen . — Spinner, spinnerse, spinnige (vla.),
spinster, spinstrige (sla.).

Spinnevoeten, zw. ww. intr. Stuiptrekken, kramp.

achtig trekken met de beenen of pooten.
$pinnewebbe, spinnen - , znw. o. Spinneweb,
vooral: spinrag ; ook sbinneweffe, -wee (nederr.).
Spinninge, znw. vr. Het spinnen; het gesponnene, eene plaats waar gesponnen wordt.
at, znw. o. Het rad van het spinnewiel.
Spinrat,

r

Spin ockB - rocken, -roc, znw. o. Het werktuig

waarom

men ? het vlas windt dat men spinnen zal.

Spint, shin, znw. o. i) Hetz. als spec,

gezegd

van boomen. $p intoant. 2) het vet of vleesch van
den (onder)buik, vooral van het dierlijk lichaam,
doch ook van den mensch.
Spint, ssind, skient, sjtinde, znw. o. Bene maat
voor verschillende waren, vooral eene korenmaat,
in het bijzonder van haver, een vierde van een
schepel.

Spintlieht .

Zie apen d e 1 i c h t.

Spioen . Hetz. als spingool en spanjool.

Spiritueel , bnw . Geestelijk, van rechtspraak.
Spice, afrijs, znw. vr. i) Spijs, mondkost. 2) meng
voor het gieten van metaal, specie. 3) soort, van-sel
metalen; specerij.

Opjoe g sptjsse. Hetz. als s p 1 e s s e en spiet.

SPISEDRAGER.

SPOYTEN.

Spisedrager. Hetz. als d r o s s a t e.
Spieec o. Hetz. als s p e n d e, a).
znw. in. Gesloten mand voor
$piaecorf,
het vervoer van proviand.
Spleen, zw. ww. --- I. Trans. z) Spijs geven of
uitreiken aan iem., iem spijzigen, voeden. 2) van
spijs voorzien, proviandeeren. — II. Intr. (Spijs tot
zich nemen,) genot van iets hebben, genieten. -Spieinge.
Opieeeac, raw. m. Ransel, knapzak.
$pi8Btafel, zuw. vr. Eettafel.
Spisevat , znw. o. Vaatwerk waarin spijzen worden voorgediend of vervoerd.
Spit, spet, ziiw. o. en m. i) Braadspit. z) Hetz.
als a pi e t. 3) spaander of splinter van hout, wel
vooral met eene scherpe punt.
Spit, znw. o. Een steek met - de spade in den
grond, de diepte die men aldus kan bereiken; zooveel grond als men met een steek met de spade in
den grond opwerpen kan, een schop vol aarde.
$pitael sftittael, sf etae4 znw. o. r Godshuis, gast tsoord voor oude en Gebrekkige leden van
huis; toevluch
eene gilde of broederschap. a) ziekenhuis, hospitaal.
Spitalier, sj$et-, znw. m. Opziener over een
hospitaal der Duitsche Orde.
Bpitelijc,bnw. Smadelijk, hoonend.— gpitelike.
Spiten, zw. (in de z 6de eeuw st.) ww. — I.

Leiden, de naam der beide schepenvonnissen in
geval van staking van stemmen, wanneer nl. de
schepenen . het niet eens kunnen worden (die alsdan
met de pleidooien naar Den Haag werden opgezonden) . — II. Intr. i) Gesplit, gesjlet, eene wijde
opening hebben, van den muil van dieren; ook:
gespleten, van dierlijke lichaamsdeelen, gesjlitie voetje,
van runderen. 2) door splitsing behooren tot, een
deel uitmaken van, gezegd van een leen. -- Split-

;
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tenie80.

oplltt0II e, znw. vr. Verdeeldheid.
S litvoOte sjblei-, sjbleet-, bnw. Gespleten voeten
hebbende, van dieren; ook sjSliivoeileh.

Spoddier,, steen. Zie e p o u d i e r.

Spoedelike, bijw . Spoedig, in korten tijd.

.

Trans. - Hoonen, smaden, grieven. — II. Onpers.
Met den acc., grieven, krenken.
Spitiah, bnw. i) Smadelijk, hoonend, krenkend.
2) laag op anderen neerziende, trotsch, of ook:
weerbarstig, onhandelbaar. — Spiticheit.
Spitroede, znw. vr. Een sterke buigzame stok
of teen, vooral geschikt voor zweep of geeselroede.
Spits, bnw. (oostmnl.?). I) Spits, puntig. 2) scherp,
hates k. — Spitse som, znw.; spitsen.

Spoeden , oeyen, sbue&n, zw. ww. — I. Bespoedigen, haast maken met iets. — II. Wederk. en
Intr. Zich haasten of spoeden. — Opoedinge.
SpoediCh, sf uedlck, bnw. Spoedig, haastig; spoedig, snel, vlug. 2) goeden voortgang hebbende, goed
gevolg hebbende. — Spoedich, bijw . Spoedioheit,

succes.

Spoeye, spoeyen . Zie s p o y e, spoeden.
Spoeyen, zw. ww. tr. Sproeien, sprenkelen.
$per asea, sj oyssen, zw. ww. tr. Besproeien,
besprenkelen, nl. laken.
Spoe. . Zie s p o y t e.
Speel, zuw. Spoelwater (z6de eeuw).
$pelf spuele, spoel, znw. vr. Spoel, weversspoel,
schietspoel, weversklos.
S p oelen, spuelen, zw. ww. tr. Spoelen, af-, uit
ook als wederk.
-apoélen;
Spoelen, zw ww. intr. Met de (weef)spoel wer.
ken ; bep .: de draden op spoelen of klossen winden.

Spoelen, s oelgel

-lade. Zie spel e n,

— Sitter, graver, aardwerker.
Spetten, zw. ww. tr. Hetz. als s p e ten.
$planter, znw. Iets dat zich in tweeën splitst,
eens vork of mik . -- Splanterea zw. ww. tv,
Spleetvoet, splenter . Zie s p_li t v o e t, splinter.
$plete, sbleet, znw. vr. i) Spleet, reet. a) een
van iets afgenomen deel, vooral - van een leen. 3)
dunne houten spaan, spalk.
Spletich, bnw. Vol spleten.
S pe ette, znw. vr. Hetz. als s p 1 e t e, 3).
$ letten. Zie splitten.
S linte , splint, znw. vr. Dun blad of plaatje,

s eel el -liiede.
ueli
P$p oe ' e^^
^e, znw. vr. Het sp1^oelen, af-,
uitspoelen; ook: spoelwater.
Spoelpipe, znw. vr. Het pijpje waarop de wever
zijn inslaggaren woelt of windt.
Spoelte, znw. Spuit, waterspuit.
Spoelworm, znw. m. Eene soort van Iagewandsworm.
Spoon, zw. ww. wederk. Zich beijveren, zich
moeite voor iets geven, in. iets belangstellen.
Spoot, spoed, znw. m. en vr. r) Voortgang, goede
voortgang, goed ge volg, gelukkige uitkomst, wel
slagen, succes; uien, buien s^o^a4, , solder s^oei •,
cranke, deltas, gunde, arme s#°e ; J (iegz) s.,
tegen (hoop op) succes, zonder dat men een goed
gevolg kan verwachten; te vergeefs (als bnw. vergeefsch), vruchteloos; jiinen, ô1nejegvn spoot; metier

afgespleten of afgehouwen stuk van iets, vooral van
hout, ook van been, van metaal; stuk of brok van
iets, splinter, schilfer; verklw. sf linterk n. 2) ijzeren
bout om te steken door het gat van een grendel,
een luns enz.

s., met , succes, tot iemands voordeel. voorspoed,
geluk; odk: heil. 3) bespoediging, het spoed maken
(moede),
met iets, spoed, haast; metier (grott
oei, snel, s
tersP
spoedig; ook:
;
4) ge

$ itten> sletten, aw. ww.. intr. en tr.

Spitten.

van hout, van metaal.
Splinter, slenter, znw. m.; splintere, vr. i) Een

Splisoen, zw. ww. Splitsen. - Spliasinge.
Spliten, st. ww. — I. Trans. r) . Splijten, kloo-

ven, scheuren, kleederen; doorboren, - snijden, -steken. 2) scheiden, splitsen, verdeelen. 3) afrukken,
afplukken, takken van een boom. 4) met uk, afzonderen, afscheiden van; afnemen van, van der
kerken tienden s.; ontzetten of berooven van; enen
van linen erve sf liters; scheiden, verwijderd houden
van; (geestelijken die) wi allen wereltlike .sorgen
ss^n gesleten. — II. Intr. i) Splijten, vaneengescheiden worden; in tweeën verdeeld zijn, van deelen
van het dierlijke lichaam. 2) splijten, barsteq. 3)
met ute, te voorschijn komen; si at van den wormenso veel dat si hoer sleten uier keel. 4) voortspruiten
of voortkomen uit. -- Splitinge; ook: kloof, spleet.
Splitotert, , sj let , steen, znw. m. Een gespleten,
aan de punt zich in tweeën s litsende staart, van een
); ges^litstert, met een gespleten staart.
leeuw (herald.
Splitten, sletten, zw. ww. — I. Trans. z) Splijten, klooven. 'z) doorsteken, doorboren, een lichaamsdeel. 3) splitsen, verdeelen; een gesjlii vonnisse, te
-

-

.

ZtZ

-

schikte gelege $he d; inleiding. 5) gunst, bescherming (zeldzaam).
Spoot, bnw. r) Nuttig, voordeelg. a) ten slboeisten, zoo spoedig mok.

oye> #r, e

e,w.vr.en.
zn
, y, ^ mo

a
1 Schutsluis.
^
of waterkom om door .. S
een
) ut^^€S'eni op diepte te hhouden. 3)
een haven
b
toevloed van water. .
$poye t. zuw, o. Hetz. als s p u y e

Spoyehoonder, boy -, fey-, zaw. m. Opzichter
over eene „spoye", eluiswar*ter ; ook sOyewachter,
zraexder.

dienen,
dien

cyen, zw. ww. intr. r) gene sluis bepo

er

e, . 2)

een Liche
tb
- anen, van water.

met kracht zich

,

Spoyewater, soy, znw. o. Sluistocht, het op
eene „spoye" uitloopende water.
Spoyte,

s^oeyie, sjïoeyt, sj5eyte, sj uyte,

znw. vr.

i) Spurt, waterspuit, klisteerspuit; proppenschieter,
kla,pbus. 2) spat, vlek, op het dierlijke lichaam.
$p0 n, aeyten, zw. ww. tr. Met eene spant
ergens brengen,, Be
eene vloeistof
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Spoke, sj oycke, sjboocke, znw. vr. Tooverij, wi-

chelarij (oostmnl.).
Spokeles, sjokels, znw. o. Spooksel.
Spoken , s^oycken, zw. ww. intr. i) Wichelen,
tooveren . Spokinge . 2) spoken . Spokerie .

Spothel, znw. m. Spikkel, vlek, op het dierlijke

lichaam, eieren

e. a.

Spoldenere . Hetz. als s p o u d i er.
Spole, s olen. Zie spoele, spoelen.
Spon sjun, sjonne, s^unne, znw. o, i) Zog,

moedermelk. 2) tepel, moederborst.

Sponde, sj5ond, znw

vr. i) Plank, vooral van
een bed, de opstaande zijde van eene legerstede,
beddeplank. 2) schuif of groeve, waarin iets sluit,
sponning, spond. 3) . rand van de verhooging van
een plaveisel of trottoir.

Sponden, zw. ww. tr. Planken aan elkander ver

,,sponden" (zie s p o n d e , 2).
-bindemt
Sponge, sbongie, sj5oengie, sfionse, sjbonze, stondie,
znw. vr. Spons; verklw. sbongekijn. — Spongioos,
.

-osich.
Sponne . Hetz. als s p o n en s p o n d e.
Spont, znw. Stop, tap in een vat.

Spontigat , znw. -o. Opening in een vat, waarin
de „spont ' sluit, bomgat.
Spoot, znw. o. i) Geestverschijning. 2) slecht
voorteekèn.

Spoorhont, sjore-, znw. m. Speurhond.
Spoorleder, znw. o. De leeren riem waarmede

een spoor aan den voet bevestigd wordt; niet een s.,
niets hoegenaamd.
Spoormaker, d oren-, znw. m. Vervaardiger van
sporen.
Spoorslagen s.por-, zw. ww. intr. en tr. Het
paard de sporen geven; rennen.
Spore sborre, Ourre, sloor, ook sore, znw. o.

en m. I) Voetspoor, indruksel van voet óf poot. 2)
spoor; uiterlijk blijk van de aanwezigheid van iets.
3) pad, weg; in een vreseljc sjor sin, in groot
gevaar verkeeren. 4) stap, afstand dien men stap-

pende aflegt. 5) sloor nemen sen, een voorbeeld
nemen aan.
Spore, srkoor, znw. vr. en m. i) Spoor, prikkel;

SPREECVENSTER.

Spotachtich, bnw. Niet ernstig gemeend.
Sp otsch, bnw. Hetz. als s p o t t e l ij c en s p o t-

t i ch.
Spotte, sot, znw vr.; shot, o. i) Vlek, plek,
vooral op het dierlijke lichaam. 2) stuk, strook; in
velspot.
Spotte bnw. Gevlekt.
Spotteljjc,.sotljc, bnw. i) Spottend, hoonend,
iem. bespottelijk makende. 2) bespottelijk, lachwek-

kend. — Spottelike.

Spottelijcheit, sjotljc-, znw. vr . i) Scherts,
grap, gekheid. 2) spot, bespotting.
. Spotten, zw. ww. — I. Intr. i) Schertsen. gek
maken ; zich vermaken ten koste van een ander,-heid
spotten ; als znw., spottende, hoonende taal. — II.
Trans. Bespotten. — Spotter, spotterie, spottinge.

Spottich, bnw. Hetz als spottelij c, i).
Spotvogel, znw. m. i) Spotter. 2) iem. die bespot wordt.
Spoubeesk jn, znw. o. Spuwbakje (16de eeuw).
Sponden s/ouwen; ook (oostmal.) skalden, st. en

zw. ww. —^I. Trans. Spouwen, opspouwen, splijten,
klieven ; iets overlangs in twee deelen scheiden;
overlangs opensnijden, visch, aal enz.; de ingewanden er uit verwijderen. — II. Intr. Splijten; vaneen gescheurd, opengereten worden.

Spoudier, sjodier, sjoddier, znw. m. Schouder-

bedekking, schouderharnas, een deel der wapen
ook gemaakt van leder of de eene of andere-rusting;
stof. Vgi. spanlier en spoldenere.
Spouwe , znw. vr. Spuw, spog; braaksel.
Spouwel , znw. m. Naam van een deel van een

geslacht varken, waarsch.: een schouder.
Spouwen. Zie spouden.
Spouwen, zw. ww. intr. en tr. Spuwen; braken.
Spray znw. (nederr.). Spreeuw.
Spraeye, sj5raey, znw. Schittering, glans.
Spraeyen, sf rayen, zw ww. tr. I) Sproeien,
sprenkelen, eene vloeistof. 2) strooien. 3) verspreiden. 4) uiteenspreiden. 5) wederk., zich verdeelen,
uiteengaan; zich in verschillende richtingen verdeelen of splitsen. — $ ra8 in e.
ttz. als s p r a e yen.
p
.He
Spraeysen (sjbraysen)

sloren sjbannén, zichzelf of een ander de sporen
aanbinden; met storen slaen, nemen, nopen, eig.
„dat ors" (het paard) de sporen geven; verguldene
shore, het kenmerk van een ridder; ook ridder";
scherpe punt. 2) skioren spannen ook „weerspannig

plaats waar beraadslagingen worden gehouden, raad -

zijn

huis.

" .

Sporen, zw, ww. — I. Intr.

i) Het spoor van
iets volgen, naar het spoor van iets (een dier) zoeken; s. na, trachten of streven naar. — II. Trans.
I) Nasporen, onderzoeken. 2) bespeuren, opmerken.
3) drukken, betreden, den grond, gezegd van den
voet.

Sporen, zw. ww. — I. Trans. i) De sporen geven aan een paard, aansporen, aanzetten. 2) aan
bestoken. — II. Intr. Zich verzetten.
-valen,
Sporenslaen . Hetz. als spoorslagen.
Sporeware, spor -. Zié t p e r w a r e.
Sporie, znw. vr. Spurrie. — Sporiesaet .
Sporkel, sjboorkel, sjbuerkel, sjborcle, sj5orcule,

sj5orkelle, - kille, sfrokille, znw. m. Februari; ook
sjborleel(e)maent.
Sporkel, znw. m. Pok, de ziekte.
Sporren, zw. ww. intr. Zich verzetten, zich vijandig gedragen tegen iem. of iets, in opstand zijn.
Sporte, sjort, znw. vr. Laddersport; ook sportel.
Sportelen . Hetz. als spartelen; ook sorteren.

Spraec. Zie sprake.

Spraeestede, znw. vr. Eene plaats waar gesprek.
ken mogen worden gehouden, conversatiezaal; eene

S p rake siraecke, s^iraec, znw. vr. (en m.). i)
kvermogen. 2) taal van een volk of
Spraak, spree
deel er van. 3) spraak, uitspraak, wijze van spreken
van een bepaald persoon; iemands tongval. 4) taal,
voertuig der gedachten; iemands taal of woorden,
hetgeen iem. spreekt of zegt. 5) stem. 6) het spreken tot of met een ander, gesprek, samenspreking.
7) eene ambtelijke bespreking of beraadslaging, ver gadering of bijeenkomst, mondgesprek. 8) eene uiting,
gezegde, een zeggen. 9) in rechte gevoerde taal,
rechtstaal; aanklacht en verdediging; in gebanre s.,
terwijl de vierschaar gespannen is; uitspraak; voorwaarde, overeenkomst, afspraak. zo) verhaal. II)
gerucht, faam.

Sprakehoudinge . Hetz. als s p r a k e, 7).
Sprakeli e, bnw. Welbespraakt.
Spranke, s^ranc, znw. vr. i) Vonk; ook sftran hel. p) lek; teeken; ook van de teekenen van den

v

dierenriem.

Spranke, znw. m. Sprinkhaan; ook sprankel.
Sprante, skrant, znw. Uitspruitsel, spriet; ook

Spot, shod, znw. o. en ni. i) Scherts, eene grap
of gekheid die men maakt; s. houden, schertsen;
s. houden met, iem. voor den gek houden. 2) spot,
bespotting, kwaadwillige scherts; s. houden, driven,
maken; enen te sjbotte houden, driven; te sjbotte

s^rantel.

soms: op eene misdadige wijze. 3) voorwerp van
spot, iets om mede te spotten, iets van weinig
waarde; deze werelt en es mer sjbot.

vrouwenklooster, aan wie eene oudere zuster als
leidsvrouw of meesteres wordt aangewezen.

Spreden, sbreeden. Zie s p r e i d e n.
Spreechnns . Hetz. als s p r a e c s t e d e.
Spreeccamere, znw. vr. Hetzelfde.
Spreeesuster, znw. vr. Eene nieuweling in een

Spreeevenster, sfrec-, -veinster, -vinsier, znw.

SPREECWORT.
vr. Het getraliede venster in het „spreekhuis" van
een klooster, waardoor men spreekt met buiten
bezoekers.
-stande
$p reecwort, sprec-, - woord, znw. o. i) Een ge-

sproken woord of gezegde van een bepaald persoon.
2) een gewoon gezegde, spreekwoordelijk gezegde.
$preetriet, spreetsel . Zie s p r e i t r i e t enz.

$preeuwe, sirewe, znw. vr. Spreeuw.
Sprey, znw. (nederr.). Spruw.

15 p reiden, sftreeden, streden, sfreyen, zw. ww.
-- 1. Trans. z) Spreiden, uitspreiden, uitleggen of
uiteenleggen; een net s., strikken spannen, lagen
leggen. 2) spreiden, strooien. 3) verspreiden. 4) ver. spreiden, verstrooien. 5) verspreiden, verbreiden; iets
uitstrooien. 6) verspreiden, verbreiden, doen toenemen. 7) verdeeles, splitsen. 8) bes reiden, bedek ken ; een bedde sj5reiden. — $preidenisse. -- II.
Wederk. i) Zich uitspreiden; zich uitstrekken; ook
van een pers. gezegd, op den grond. 2) zich ver
zich verstrooien. 4) zich verbreiden,-spreidn.3)
bekend worden. 5) zich verbreiden, toenemen in
getal, omvang enz. — III. Intr. Hetz. als wederk.
I), 3), 4) en 5).

$^preider, breder, znw. m. Waarseh.: rietdekker.
Spreitriet reet znw. o. Dekriet.
$preitsel, sjreetsel, znw. o. Voetkleedje.
Spreke, .znw. o. (?). Sprook, gedicht.
(

),

$prekeljje, bnw. i) Welbespraakt. 2) snapachtig,
babbelachtig. — $prekelike.
Spreken, sfireecken ; ook sjeken, st. ww. -- I.
Intr. i) Spreken, uiting geven aan gedachten, zijn
spreekvermogen gebruiken, ook als znw., die manere
haers sjbrekens was gematich. 2) spreken met een
ander, praten, met elkaar spreken., het woord tot
een ander richten ; ook als znw., omgaan met, ook met
eene vrouw ; niet aen, jagen, met, te (een persoon) ;
van, omme, te (eene zaak) ; streken van, melding
of gewag maken van; s. ob, te zeggen hebben op,
zich over iem. of iets beklagen; aen enes side s.,
voor iem. partij trekken. 3) spreken, met meer of
minder plechtigheid spreken, het woord voeren; als
znw.; eene voordracht houden, eigene of anderer
gedichten of „sproken" voordragen. 4) spreken,
gezegd van al hetgeen in rechte plaats heeft; aen
enen s., iem. in rechte aanspreken, aanspraken op
iem. doen gelden; s. of sine bene, in persoon verschijnen ; sjbrekens monts, persoonlijk (in rechte) ;
ook van eene scheidsrechterlijke uitspraak. 5) luiden,
inhouden, met een geschreven stuk als ondw.; twee
brieve alleens sbrekende ; dus sj5raken die boecstave
an den saerc; die brief daer dese af gescreven is,
van is afgeschreven. 6) op iem. of iets betrekking
hebben; die lofrente op hoir laf niet en sjreket,
staat niet op haar naam; rente die men hevet sire kende ofr enen huse. 7) soms: schrijven, dichten. 8)
heeten, een naam hebben; multijbes, een seevisch
die slhreict aldus, omdat hi vele voete hevet. 9) soms
onpers., daert sbrect, daar waar (in een boek) gesproken wordt (over), waar het heet of luidt. -- II.
Trans. i) Door spreken mededeelen; verkondigen;
spreken, tale, wort, e. a.. 2) uitspreken; openlijk
afkondigen, roepen; iet doen sjbreken over die kerke
(door de geheele kerk heen). 3) spreken als rechtsterm; recht 5.; enes tale s., voor iem. opkomen of
pleiten; enes wort s., een goed woord voor iemand
doen. 4) op eene plechtige wijze verklaren of bepalen; totdat die scene was gesjroken ; enen iet s.,
plechtig beloven of toezeggen; als znw., plechtige
verklaring of toezegging. 5) met den acc. van den
pers., iem. spreken, met iem. spreken of eene bespreking houden; eene afspraak met iem. maken;
ook ironisch, met iem. vechten, zich met iem. meten;
ook: iem. gunstig voor zich stemmen door eene
belooning; sluuswachters die niet scutten en willen,
si en willen ghesf roken sin. 6) zeggen, spreken;
men sfrae van G., dat hi na (bijna) also vele van
wabinen dogede als W.; alsmen sjreect, zooals men
zegt; als ic eer sjSrac, sine biechte s.; enen quaet,
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.znw. een gezegde ; een gemeen s.,
een spreekwoord. 7) inhouden, . bevatten, met een
geschreven stuk als ondw. ; die niet en wiste wat
die brief sbrac. 8) zeggen, beteekenen, beduiden, in
beteekenis gelijkstaan met; Abel sbreect also vele
lachter, s. ; als

alle „overdaet" ; dat haer neen sbreect ja ; ie
spreken, dat is te zeggen, wel te verstaan. 9) soms:
schrijven: dat sante decistele (uit den bijbel) sfraken ende God selve in devangeliën sjrect.
Spreken, zw. ww. intr. Metathesis van sterken.
Vonken schieten, vonkelen.

Sprekende, deelw. bnw. Welsbrekende, welbe-

spraakt.

Spreker, ssrekere, znw. m. i) Spreker, hij die
spreekt; hij die de kunst van spreken verstaat, redenaar. 2) rondreizend sprookspreker of dichter, die
zijne eigene of anderer gedichten voordroeg aan de
hoven der vorsten en elders.
Sprekinge, znw. vr. Het - spreken ; ook : het

spreken over iets.

$prengelkij n, sftrenger-, znw. o. Sprinkhaan.

Spron gen s^reingen, sj5ringen, zw. ww. tr. i)
)

Doen of aten springen, een paard ; een aanval met
ruiters doen op een vijand, er op los gaan. 2) sprenkelen, sproeien ; strooien ; ook met veranderd voorwerp, besprenkelen, besproeien; bestrooien, vooral
met zout, zouten ; gesj5rinci vleesch. 3) spatten. 4)
verspreiden, een gerucht, eene tijding.
Sprongen . Zie springen.
$prengegnast, renc-, znw. m. Wijwaterkwast;
ook sj$rengewadel.
,.
Sprenger . Zie springer.
$prengerk n. Zie springerkijn.
$prengewater, sfrenc - , znw. o. Wijwater.
$prenc . Zie sprinc en e(n)gesprenc.
$pronkel . Zie s p r i n k e 1 (sprinkhaan) ; ook
hooysftrenkel.
Sp renkel, s rinkel, znw. m. i) Klein spatje, nat
stofdeeltje. 2) vlekje, vlek in het gezicht,. sproet. —

$prenkelachtich.
$pretelde, spreuwe .

Zie s p r i e t e 1 d e,

s p r e e u w e.

Spriet, sftreei, znw. m. i) Stang, staak; ra, zeil
ri et. 2) schacht van Bene lans of werpspiets. 3)-sp
stang of staak met een mik op het einde, gaffel,
vork, iets dat zich aan het einde in tweeën deelt;
mestvork, tweetandige vork, een zich in tweeën
splitsend been in het menschelijk lichaam.
$pri ®telde, spretelde, bnw. Gevorkt, zich in
tweeën splitsende.
Sprieten, zw. ww. intr. Zich splitsen.
$prietogen, zw. ww. intr. Dubbel zien, beneveld zijn van gezicht.
$prikelinc, znw. m. Een klein voorwerp met
een scherpe punt; vgl. c o u d e t r a p e; ook s15rikerkijn.
$pringale, springael, sj5ringane, sj5ringaen, s^rincaen, znw. m. en vr. Naam van eene werpmachine,
eene soort van katapult, waaruit groote pijlen geschoten werden. — $pringalesehot, schut, ge schot, yscot, pijlen die uit een „springale" geschoten
worden.
Springelan, zw. ww. intr. In nedersf ringelen,
sp ri ngende naar beneden loopen of vloeien, van
water.
Springen . Zie s p ren gen.
Springen, strengen, st. ww. — I. Intr. A. Met
een levend wezen als ondw. i) Springen, een sprong
of sprongen doen of nemen; daer quam up haren
staf gesprongen, aangestrompeld; si sj5ranc so lichtelje ob haer j aert, was zoo gauw op haar paardje;
ic sjringe van vare uien veile; hi en liet sine kinder
niet uien bande sir.; met den ace. sj5ronc verbonden; Pennevare (een paard) die grote sftronge ssranc
o!p tgras; springen in, haastig aanschieten, kleederen, wapenen. 2) springen, huppelen, dansen. 3) met
ute : a) zich verwijderen. b) afwijken van iets, ontrouw aan iets worden. f) een uitval doen, oneer-
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wachts voor den dag komen met gewapenden om
een stroop- of plundertocht te doen; met jegen:

tegenspartelen, zich verzetten. 4) springen, gezegd
van een mannelijk dier bij de bevruchting. — B.
Met Bene zaak als ondw. i) Springen, ook van eene
fontein. 2) met ute, te voorschijn komen, gezegd
van het daglicht; dat die dach uien hemele sf ranc.
3) ontspringen, van eene bron, eene rivier, opwellen
uit den grond. 4) openspringen, opengaan, van knoppen, ontluiken, van bloemen ; zich ontplooien, van
loof en groen. 5) ontspruiten, voortkomen, voort
een gevolg zijn van; wi die uier erden-spruiten,
sf ringen ; alle quaetheit daer uut Orinct. 6) afgaan,
losspringen, van een schietwerktuig; te .niece s., te
niet gaan, op niets uitloopen. 7) zich verspreiden,
van een gerucht, eene tijding. — II. Trans. Bespringen, een vrouwelijk dier.
Springer strenger, znw. i) Springer, hij die
een sron doet 2) danser ; vr. sj ringerse, sbringster.
3) kunstenmaker, koorddanser.
Sp c , sjtrenc, znw. m. i) Springader, bron. 2)
kleine watergang.

Sprinoborn, Bring-, -boorn, -borne, -borre, znw.

m. en vr. Bron, oorsprong.
Sp kel, sj5renkel, znw. m. Sprinkhaan.
S rinkel sprenkel, znw. m. Valstrik, knip.

Sprinkel . Zie s p r e n k e l (spatje, vlek).
Sprine ale. Hetz. als s p r 1 n g a 1 e.

SprinchaeL Hetz. als s p r i n c h a e n en als
5 inga1e.
Sprinchane, -heen, znw. m. Sprinkhaan.
Sprincreise , znw. vr. Stroop- of plundertocht,
een onverwachte uitval of aanval; ook sjroncrerse.
Sprinerocht, -rochte, znw. o. Buitengewoon
getuigenverhoor (?).
Sprincslot, znw. o. Slot met twee handvatten;
misschien ook: slot met een springveer.
SprincvO elkjjII, znw. o. Sprinkhaan.

Sprincwater, znw. o. Stroomend water.
$p rincwortel, znw. vr. Naam van een genees -

krachtig kruid met laxeerende werking.
Sproeyen, s,broyen, zw. ww. intr. Zich versprei.
den of uitspreiden. Vgl. s p r a e y e n.
$rode, Oroe, bnw. (nederr.). Broos.
Spr etachtich , - echtich, bnw. Sproeten hebbende; ook sproetich.
Sproote, broet, sj5rote, spruete, sjruet, znw. vr.
Vlekje in het aangezicht of elders aan het lijf; ook:
vlek op het dierlijk lichaam; vlek op een voorwerp;
vlek, smet, in zedelijken zin.
Sproete, bnw. Sproeten hebbende, gevlekt, ook
van dieren. — Sproetheit.
Sproetel, sjiroitel, Oruttel, znw. m. Hetz. als
s p roet e . — Sproetelachtieh, sproetelich.
Sproyen . Zie sproeyen.
Spr0e, znw. m. of o. Takje, rijsje; ook Orockel.
Sproke, sprooc, znw. vr. en m. i) Hetgeen iem.
zegt, zijne taal of woorden; ook in het mv.; soms
ook: schrift, het geschreven woord. 2) een gezegde,
uiting, uitspraak, vooral een zoodanig waarin eene
les van levenswijsheid zit, spreuk, spreekwoord. 3)
term der literaire kunst, verhaal, vertelling, . ook:
gedicht; eens. op den win, een drinklied; die stroken van consten fijn, de verheven of kunstrijke vormen der dichtkunst'; ook van de dramatische poezie.
Sproken, zw. ww. tr. Aanstoken, aanwakkeren,
een gloed. — Sproker, stoker.
Sprokespreker, sbrooc-, sjroken-, znw. m. Hij
die eigene of anderer gedichten of dichterlijke verhalen voordraagt aan de hoven van vorsten of elders.
Sprockel . Hetz. als s pro c.
Sprockel . Hetz. als s pork e 1.
Sprockolens zw. ww. tr. Sprokkelen; ook sjrocken (.t roocken).
Sprockelinc . Hetz. als s p r o c.
Spronc, s0rong; ook spronge, znw. m. i) Sprong. 2)
plaats waar men springt, steilte; plaats waar iemand
aan vervolgers of belagers ontsnapt. 3) het been waar-

o

mede een dier springt, vooral van een haas, sprong.
4) het springen van vonken uit iets; ook: vonk. 5)
oorsprong, springader, springbron; oorsprong, eerste
begin, het oitstaan van iets. 6) het nemen van een
sprong om zijne prooi te bespringen, onverhoedsche
of plotseling 3 aanval; ook: aanval; list, streek; alst
ten sfrronge coomt, als het er op aan komt. 7) het
openspringen van een knop, het ontluiken tot bloem;
vandaar: de bloei der jeugd, de prille jeugd, de
vaag of de lente des levens ; in, te, op sinen (eer-

sten) s^ronge sijs; in der joget spronge leven. 8)
leeftijd, ouderdom; tijd, tijdstip, oogenblik ; tallen
sjbronghen; op den s. zijn dat, op het punt zijn om.
-sprone znw. m. Springer; in coolsf ronc, kooy.
Oronc, sprinkhaan.
Spronereise, mw. vr. (16de eeuw). Hetz. als
sprincreise.

Sprot, znw. Hetz. als sproete.

Sprot, znw. m. Gerookte sardine.
Sprote, maw. .vr. Sport. Hetz. als s p rote.
Sprote. Zie sproete.

Sprptte, bnw. Hetz. als sproete.

Sprotten , zw. ww. intr. Hetz. als s p r u ten.
Sprouwe, znw. vr. Spruw, (dial.) sprouw.

Sproet, s rayte .

Zie sproete, sprute.
$ rotes sbruyte, sf ruut, znw. vr. t) Spruit, uit
jong lot van eene plant; v©rkl r. sfruutkyn,-spruitel,•
sfrruytken ; ook sj5rutelkijn. 2) van een mensch;
quade spruce, ellendeling.

Spruteles, znw. o. Spruitsel, spruit.

Spruten,

sftruyten, st. en zw. ww. intr. i) Spruiten, ontspruiten, uitspruiten, opschieten. 2) ontspringen, van water. 3) voortkomen, afstammen, van
menschen ; voortspruiten, ontstaan, van zaken.
Sprntende, deelw. bnw. Besmettelijk, overerfelijk, van eene ziekte.

Sprnntllnc,

sbruytlinc, znw.

m. Nieuw uit -

spruitsel.
Spn, znw. m. en o. Spuw, speeksel; ook in het mv.
Spuedieh, spuelen. Zie s p o ed i c h, spoelen.

Spun, spnercle . Zie spuwen, sporke1.

Spul, apnllijc enz. Zie spel enz.

8pu men, zw. ww. intr. Schuim op den mond
hebben.

Spanne, spnrre . Zie spon, s p o r.
Spuwen, sjuén, jbouwen, st. en zw. ww. intr.
en tr. i) Spuwen, uitspuwen. 2) braken, uitbraken.
3) spuiten, sijpelen; uit een deel van het lichaam te
voorschijn komen; bloei dat quam gc. juwet out
uwen (Christus') koofde (door de doornenkroon).
SpAWerle, znw. vr. Braking.
SpuwiIIge, sj5uïnge, znw. vr. i) Hot spuwen.
2) braking.
Squinancie, znw. vr. Keelontsteking, keelziekte,
kroep, angina.
Stabboom, - bomen. Zie sta t b o om, -b omen.

.
Stabel, bnw. Vast, stabiel.
Stacie, state, stad, stas:e, znw. vr. i) Het stil houden of stilstaan áp eene bepaalde plaats; een
der staties van den kruisweg (van Christus) : eene
bepaalde plaats of staanplaats. 2) plaats waar een
leger in garnizoen of in bezetting ligt; de gelegerden
of de bezetting zelve. 3) plaats *waar eene processie
stilhoudt; kerkelijke ommegang of processie.
-

StaGieavont , znw. m. De avond, ook: de dag,
die aan een kerkelijken ommegang voorafgaat.
Staciedach, znw. m. Dag van een kerkelijken

om

gang

Q ^le ierige2 -keerse, zaw. vr. Kaars gedragen
bij eens processie.
Stade, znw. vr. (en m). i) De juiste of geschikte
plaats. 2) de. juiste tijd, het juiste of geschikte oogenblik; te steden, op het juiste oogenblik, van pas,
ook: voor iemand; te s-n comen, op het (voor iemand)
juiste oogenblik komen; iem. te pas komen. 3) geschikte tijd of gelegenheid, tijd of gelegenheid voor
iets (m. d. gen.); s. hebben, in de .gelegenheid zijn

STADE.
(vgl. g e s t a d e t);

S!»: poept ende sine s. wachten;

sine a. sier, de geegenheid of kans schoon zien;

stonde ende s. ; S. ende moete ; s, ende tit; dads ende
s.; s. ende stede ; van s. sin, do gelegenheid hebben;

na der s., overeenkomstig de omstandigheden. 4)
goede toestand, toestand van rust, waarin iem. zich
op zijn gemak of behaaglijk gevoelt ; goede orde
waarin zich eene zaak bevindt; te s-n bringen, in
orde brengen ; ie s -n kouden, in een goeden toestand, in orde, in stand houden; bi s -n, met s-n,
rustig, kalm, bedaard, met kalm overleg; zóá dat
men tijd voor iets heeft of zich den tijd voor iets
gunt, omstandig, in bijzonderheden; geleidelijk,
langzaam of zachtjes aan, langzamerhand ; met s.
wart men salichsi rike ; mei goeder, goeden s-n.,

hetzelfde. 5) hulp, bijstand, ondersteuning; te, in s.
comen, te hulp komen, helpen, bijstaan ; s. doen,
van nut zijn, helpen, baten, ten goede komen; te
s-n staen, met een pers. als subj., te hulp komen:
met eene zaak als subj., helpen, van nut of voordeel
zijn, baten ; ten goede komen.
Stade, znw. m. of o. (oostmnl.). Strand, oever;
ankerplaats.
Stade, bnw. i) Bestendig, standvastig, 2) bestendig, duurzaam. 3) van kracht, geldig; dat iet
vast ende s. blive; wettig, rechtsgeldig.
Stade, bijw. Op eene betrouwbare wijze, zoo
dat men ergens staat op kan maken, zonder op iets
inbreuk te maken of er van af te wijken.
Stadelio , bnw.r) Gestadig, aanhoudend, , bestendig. 2) standvastig. -- Stadelike, stadeljjas,
bijw.;; ook atadelinge; ook: telkens, herhaaldelijk.
Staden, zw. ww. tr. i) Vastmaken, bevestigen,
bekrachtigen. 2) enen in of te ere dine s., iem. be.
vestigen in iets of aan iets verbinden; enen s. ie
Godes dienste.

Staden, zw. ww. -- I. Trans. z) Toelaten,, vrede
met iets hebben (oostmnl.). 2) iet s-, uitstellen, opschorten (oostmol.). — II. Intr. i) Te pas komen, naar
den zin zijn. 2) helpen, bijstaan, van nut zijn.
Staden, , zw. ww. tr. Doen staen, staande houden.
In aenstaden, opstaden, staande houden,
eene beschuldiging.
Stadevaste, -vast, bnw. en bijw. Bestendig.
Stadia]., bnw. i) Standvastig, bestendig. z) be-

stendig, aanhoudend, voortdurend; ook: duurzaam;
dat dese hays s. Boude bliven. 3) van kracht, geldig,
van rechtsbegrippen. 4) kalm, bedaard, ernstig. —
Stadlehelt, ook: vastheid; s. des gheloven ; verbindende kracht; s. doen, eene rechtsgeldige beschikking maken.
Stadie, znw. Eene afstandsmaat, stadium.
Stadse. Hetz. als stage.
Stadigen, zw. ww. tr. i) Vastmaken, bestendigen; grondvesten, ook overdr.; vast of sterk maken,
iem. of het gemoed, in zedelijken zin. z) vastmaken,
tot stand brengen, iets blij vends. 3) bekrachtigen,
eene oorkonde, eens wetsbepaling. 4) beschikken,

ordonneeren.

Stadinge, znw. vr. Toelating, vergunning.
Staedse. Zie stage.
Staec. Zie stake.
Staal, znw. o. Staal, het metaal; een voorwerp
van staal.
Staal (term bij de visscherij). Zie stale.
Staal (steel). Zie stale.
Staal, znw. m. en o. Staal, monster; voorbeeld,

ook op een persoon toegepast.
znw. In te stale staen, gezegd van de
oogen: strak staan, staroogen.
Staal znw. Plaats, plek; grondslag van een dijk.
Hetz. als staerblint.
Staeliser, znw. o. Staal (?), ook: een voorwerp
van dat metaal.
Staeliser, znw. o. Misschien hetz• als wvla.
staanijzer, nl. treeft.
Staelliede, znw. m. mv. Zij die met een „stale"

Staal,

Staalhint.

visschen.

STAEN.
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Staelmeester, znw. m. De beéedigde ambtenaar
of de gezworene, belast met hettoezicht op de geverfde
wol, met het onderzoek of de kleur der wol beantwoordde aan het daarvoor bij keur vastgestelde
staal; de ambtenaar die het lood of waarmerk aan
het laken hechtte.
Staan, st. onr. ww. -- I. Intr. A. Met een levend
wezen als ondw. a) als duratief ww. i) Staan, staande
zijn; stille staen ; als znw., het staan; in mimen
liane, terwijl ik stond; verbonden met ende en een
ander ww., staan te ...; P. stont ende bevede; gesiaen lijn, staan ; aen den erucr staen, aan het kruis
hangen (in eene staande houding). 2) zich bevinden,
in een zekeren toestand zijn of verkeeren, zijn ; na
enen s., iemand na staan, hem nauw verwant
zijn; wel s., er goed aan toe zijn; als znw., toestand.
3) blijven staan, niet verder gaan, eene plaats niet
verlaten; op de been blijven ; stand houden; als
znw. ; doe was doer geen langer s., zij gingen op
de vlucht 4) blijven, gedurende een vrij lang tijds
ook: voortdurend, zijn; ergens eenigen tijd-verlop,
vertoeven ; in ronden a., eweljc s. in der hellen krant;
staen off, blijven bij, in denzelfden toestand blijven;
laten s., laten blijven of uitblijven, uitstel geven;
ook: iem. niet rekenen of meerekenen, ter zijde
laten ; ic We Hector storen; als znw., het stil blijven
of - ergens vertoeven; hier ne mach st geen langer
staen. 5) staen in verschillende rechtsuitdrukkingen;
steen tonen rechte, zich moeten onderwerpen aan
de uitspraak van het gerecht; ter onschout s., tot
den zuiveringseed worden toegelaten; enen te rechte
s., iemand in het gerecht tegenspreken.; in enes
worde s., als advocaat voor iem. optreden; over iet
s., ten overstaan van iem. eene handeling doen ver
daartoe medewerken (bep. van een lid van-richten,
het gerecht) ; staen te, onderworpen zijn aan eene
rechtelijke verplichting. 6) steen verbonden met ver

in boeten, baten,-schilendvorztbpag;
;enitenc=ën s., boete betalen of doen ; in ere taks.,
in een gesprek zijn, bezig zijn iets te zeggen; in
apes dienste staen, iem. dienen; in hulpen, in sta den s., helpen, b ij staan; s. degen, zich verzetten
tegen; zich meten met; a. onder, ondergeschikt zijn
aan, ressorteeren onder; s. obi ; ob sine hoede s.,
steunen op; staat maken op; s. over, met een zeker

toezicht belast of eene zekere (rechts)bevoegdheid
bekleed zijn ; . a. over enen, iemands partij trekken;
staen . te ; te helften, te steden s. ; s. ter antwort, zich
moeten verantwoorden; sitsen te, instaan . voor; zich
moeten schikken, onderwerpen, s. te genaden; s. ten
wille des coninx; s ute, zich verwijderd houden
van; s. uien sonden ; staen vore, opkomen of instaan
voor; iemands partij kiezen. -- als perfectief
Ww. i) Gaan staan; gesiaen sst t, zijn gaan staan.
,zij met van: a) afstijgen. b) zich verwijderen, afgaan van. c) afzien van, iets laten varen, ergens
mede. ophouden. d} van - ietn.. afvallen, hem laten
1oopen. 3) met na, omme, ook te, staan naar, het
toeleggen op; a. na ' erees lijf, leven; het gemunt
hebben op, s. na enes ere; ook onere; s. na epee
ere ook: zijne eer bevorderen; s. na enen: a) iem.
trachten te dooden. b) iem. trachten te krijgen,
eene .geliefde. - B. Met eene zaak als ondw. r)
Staan; eene hofslat slaende ende gelegen; ook van
allerlei geographische begrippen, een land, een berg,
eens stad; van schepen; van bloemen aan een boom,
van al wat op schrift is gebracht; als znw., stand;
gesiaen sign, staan; s. ende ... , staan te (bloeien
als znw., stand, b.v. van hemellichamen. 2)
zich bevinden, zijn; dit slaei meer te wonderne dan
te volgene steer; te dienste s., van leengoederen, tot
eene bepaalde dienstpraestatie verplicht of verbonden zijn; als znw., toestand, stand. 3) blijven
staan, in denzelfden toestand of op dezelfde plaats
blijven, stilstaan (van de zon b.v.) ; laten staen;
iets niet voortzetten of staken, . met iets ophouden;
ene tale laten s., sin wenen laten s.; ie loet s., ik
zwijg van, om niet te spreken van, laat staan. b)
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laten blijven of rusten, niet verder werk van iets
maken, dat misdreven is. c) achterwege laten, nalaten; doen s., laten blijven in een bepaalden rechtstoestand; ic wilt doen s. na dal mans heren manne
wisen. 4) blijven bestaan, in stand blijven; met
jcgen, bestand zijn tegen, niets tegen iets kunnen
uitrichten (met eene ontkenning). 5) bestaan, er
zijn; die werelt siaende houden, in stand houden ; staende bliven, blijven bestaan; siaen in, bestaan in. 6) duren, voortduren; die jblage stont

vii dag/te; bi staenden rechte, bi staender vierscharen, terwijl de rechtszitting aan den gang is of
voortduurt. 7) geldig zijn of blijven, kracht hebben
of van kracht zijn ; alle orconde sal s. nut twee
ofte drie monden ; doen s., doen gelden of ingang
doen vinden bij anderen, iets staande houden, waar
maken, bewijzen. 8) gericht zijn naar, ook: op;
gezegd van het gemoed, met aen, om, oft, na, te;

daer u die sin staet toe; om winnen steef hem de
moet. 9) verbonden zijn, behooren tot, met te; goet
dat te tine staet. io) met aen, van iets afhangen,
met iets gemoeid zijn; dat haddic emmer gedaen,
al hadder min leven aen gestaen ; afhangen van
iemand, staan aan iemand, in zijne macht, hand of
bevoegdheid. i i) met obi, rusten op, berusten op;
renten die ob enen (op iemands naam) staen; drukken op; die armen daer iscoi swaerlic oj5 staet;
doen s. op, op iem. doen drukken ; laten s. oj5, laten
aankomen op; iet oj5 eves trouwe laten s., aan
iemands trouw gelooven; op iets gezet of bepaald
zijn (van boeten e.a.), die boete die daero sleet. 12)
S. vore, gelden voor, gelijkgesteld worden met iets;

dat brant ende ander bescadingen in der orlogen van
beiden siden deen voor dander zouden staen. 13) staan,
passen, betamen; wel s., welvoeglijk zijn. 14) te staan
komen, kosten. — C. Met het als ondw. i) Het is
gesteld of gelegen, het staat (geschapen), het is (zoo
of zoo) ; na dat hem staet, overeenkomstig zijne omstandigheden, in zijn geval; het stont hem so; met
dat. of met. 2) passen, betamen; ook: mogen, van
een zedelijken plicht (met eene ontkenning); mine
stads niet tontberne, ik mag dit niet nalaten of weigeren, mij aan iets niet onttrekken; te rechte staet
mi (verdien ik) droeve te sine; dat mi niet en stoet
(toekwam) te hebben so groten scat. 3) het is mij
opgelegd; met veranderd ondw., moeten; ook: het is
noodig of noodzakelijk, van belang, wenschelijk. 4)
zullen; of enige dinc stonde te gesciene, die wi niet
en wisten. 5) kunnen; doe stont hem daer (door den
gloed) niet meer te merren. — II. Trans. (met een
eig. bijwoordelijken acc.). i) De verantwoordelijkheid voor iemands handelwijze of voor iets (eene
schade) op zich nemen; iets voor zijne rekening
nemen. 2) het met enen staen, het voor iemand opnemen, aan iemands zijde staan.
Staende, deelw. bnw. en deel eener absolute uit
Als bnw. i) Obi den staenden voet,-druking.—I
onverwachts, plotseling; onmiddellijk, op staanden
voet; staen(d)svoets. 2) stil staand, van water; ook
van water dat bewaard wordt in putten, regenbakken. 3) blijvend; bliver staende Putten (in het
vleesch), dais teken van enz.; staende dijc. 4) van
een strijd, langdurig, gedurende geruimen tijd onbeslist, in evenwicht verkeerende of in denzelfden
toestand blijvende; hardnekkig, hachelijk; staende
strot, soms ook: slag, veldslag, geregeld gevecht.
— II. Als deel eener absolute uitdr. Gedurende;

staende huwelc; staende dese or loge van Gelre.

Staer, bnw. i) Donker, troebel, van een aanblik.

2) strak, stijf, starende zonder iets te zien, van het
gezicht. 3) te stare staen (misschien is stare hier een
vr. znw.), staroogen, staren zonder iets te zien.
Staerblint stare-, steer-, -blent, bnw. Stekeblind. — Staerblintheit.
Staerlike, bijw. i) Met strakke oogen, met onafgewende blikken, strak (bij begrippen van „zien ").
2) z6ó dat men iets niet ziet, stekeblind, ook door
de werking van toovermiddelen of den duivel.

STAKE.

Staert. Zie s t e r t.
Staerninc. Zie ster 1 i n c.
Staerc. Zie s t a r c.
Staet, znw m. en vr.; ook state, m. i) Staat,
toestand, gesteldheid; de omstandigheden waaronder
iem. verkeert of waarin hij leeft; ook van dingen
en van zielstoestanden; s. der onnoselheit, s. van
dootliken sonden; een goede toestand; een ongunstige toestand, van zedelijke verdorvenheid; in den
rechten staet (de juiste verhouding) mit andere
menschen ; in énen state, gelijkmatig. 2) levenswijze,
levensinrichting (eig. staet van levene) ; si leidt enen

reinen s. ; wivekj/ns wan state (= van den levene),
lichtekooien. 3) stand, rang, de uitwendige omstan•
digheden van den mensch in verband met zijne
geboorte, de kringen waarin men verkeert, de betrekking die men bekleedt ; geesteljc of weerlj/c s.
4) aanzienlijk ambt, hooge post of bediening, waardigheid ; si. houden, eene bediening of waardigheid
bekleeden. 5) eer, aanzien. 6) praal, pracht, luister;
staatsie ; plechtigheid, staatsie bij eene uitvaart; gevolg, stoet; optocht. 7) feest ; feestmaal, maaltijd.
8) huishouding, eigen huishouding, vast verblijf; s.
houden, zijne maaltijden houden, eten en drinken;
verblijf houden, vertoeven ; leven in (een bepaalden
toestand), b.v. in den huwelijken staat. 9) als omschrijving; pine kende niet uwen s., hij kende u niet.
io) mv. staten, vertegenwoordigers van een deel
eener burgerij. i i) staat, lijst van ontvangsten en
uitgaven. 12) opschorting, of uitstel van betaling,
surséance.
. Zie stade.
Staetbedde, znw. o. Staatsiebed, praalbed.
Staetdochter, znw. vr. Hofdame ; ook stae joffer.
Staetge- Zie stage.
Staeteamere -canner, znw. vr. Pronkkamer, salon.
Staetljjc. Zie statelij c.
Staets, bijw. Steeds, voortdurend; telkens, herhaaldelijk.
znw. m. i) Stok, staf, waarmede geslagen
wordt. 2) knuppel, knots, kolf; ook hetz. als g o edendach en misericorde; gepinde, geerickelde staf; al dat stoc of s. draghen mochte, alle
weerbare manschappen. 3) staf, wandelstaf; kruk;
stut, steun ; ook op een mensch toegepast; hi is die
staf onser out/zeil. 4) herdersstaf, heerschersstaf, vooral
van de hooge geestelijkheid, cromme staf; ook: de
hooge geestelijken zelve. 5) bedelstaf. 6) staf als
zinnebeeld: a) van de hoogste macht, ook: rechtsmacht. b) van afstand van grondgebied (door het overreiken van een staf). c) van vlucht en vernedering; wie
zich op genade en ongenade overgaven, droegen
witte (geschilde) staven in de hand. d) boven het
hoofd van een veroordeelde werd de staf van den
rechter gebroken ten teeken dat hij zijne macht om
hem te beschermen prijs gaf. e) de gerichtsbode
verschijnt met een staf, en in het algemeen alle
boden dragen een staf. f) de staf neemt eene belangrijke plaats in bij het doen van een eed: de
rechter hield den zwerende een staf voor, dien deze
onder het woord voor woord naspreken van het
eedsformulier moest aanraken. 8) in dijcstaf, hetz. als
dij cslach.
Stafswert, -sweet-i, znw. o. Een in een stok of
staf verborgen dolk of moordpriem..

Staat

Staf,

Stage, staghe, stagie, staedge, staedse, staedze,
staie, znw. vr. en m. i) Iets waarop men staat, eene
verhooging of verhevenheid, estrade; stellage, steiger; plaats waar men staat, waarschijnlijk: gereserveerde plaats. 2) verdieping, étage. 3) hoogte, ook van
abstracte zaken. 4) dak (16de eeuw); onder shemels

stage.

Stake (staeo), znw. m. en vr. i) Stok van verschillende lengten en dikten en voor verschillende
doeleinden gebruikt, vooral: een lange stok; staak,
stang; ovenstake ; stille staen alse een stake, stokstil
staan; de staak op den brandstapel waaraan een
veroordeelde werd vastgebonden; hi wert verbrant

STALLAGE.

STAKE.
an enen stake; de staak die tot steun dient voor gewassen, 'stake des wanstocks; dat hojt jbengroen beloopt
ende bedect alle staken; overdr. op enes stake lenen,

op iemands steun kunnen rekenen. 2) een in den
grond of het water gestoken staak ; vooral : tot afschutting of afsluiting dienende, staket, mv. sta
naam van een wapen, gepunte stok, stok-ketsl.3)
met eene ijzeren punt; scielen met slaken ende mei
sjtieten. 4) een levend gewas, boom of plant, dat in
den grond staat; ftootstake, jilanisiake; hi soude
binden lande enen stake niet laten standen. 5) paal,
in een spel, staeck daer men na .cjz4eelt ; staeck van
den doel; paal waaraan vee gebonden wordt ; hei
Jhesus hinc an des crucen stake; vooral: a).
-pal;

paal, palissade tot afsluiting of verdediging. b) schandpaal. c) grenspaal. d) eindpaal, ook in eene renbaan
of wedspel; verkiw. siaecsk n, ook : einde e) paal
als figuur in de wapenkunde ; ene baniere van kelen
niet drie staken van silvere. 6) hetzelfde als s t o c,
een werktuig waarin de voeten van veroordeelden
gesloten worden (oostmnl.). 7) stam, tronk, stronk,
van een boom ; stam van een geslacht ; nakomelingschap ; eene linie in een geslacht; de gezamenlijke
belanghebbenden bij eene onderneming, ook: één
belanghebbende.
Stake, znw. vr. of m. Steek, met betrekking tot
naaldwerk; steek van een wapen; ook van de wonden

der min.

Stakement, znw. o. Het aanbrengen van staken

of staketsel.

Staken, staecken, . staicken, zw. ww. — I. Intr.

„Staken" plaatsen, vooral om te omheinen; staketsel
aanbrengen. -- II. Trans. i) Met „staken" of palen
schoren of stutten ; ook : gewassen ; ook : versterken.
2) met „staken" of palen afschutten, afzetten, omheinen. 2) op- en afladen, koren, hooi, stroo. 4)
aan een staak of paal vastbinden, vee.
Staken, zw. ww. tr. i) Vaststellen; eig. vastzetten (in den grond); deelw. gesiaect, vastgesteld,
bepaald; ter gestaecter uren, een gesiaeete j5rijs ;
eene vergadering, beleggen; een feest, aanrichten of
inrichten; een vrede, verbond enz., vastmaken, sluiten. 2) stichten; scheppen. 3) vastmaken, verbinden,
bevestigen (aan iets). 4) vestigen; sine hope staken
obi Gode. 5) bepalen, verordenen, ook met God als
ondw.; bevelen, van een mensch. 6) iem. voor vast
aanstellen in een ambt, eene bevoegdheid. 7) laten
steken, niet voortzetten, staken, met iets ophouden
(i6de eeuw); misschien ook mnl. enen staken, iem.
doen ophouden te leven; waarsch. ook intr., blijven
steken (16de eeuw).
Staken, zw. ww. -- I. Trans. i) Stikken, borduren (?); een gestaecte blauwe hoyke. 2) in ontstaken,
hetz. als ontsteken. — II. Intr. Staken jegen iet,
zich tegen iets verzetten, iets tegenwerken.
Staket, staecket, ook staketsel, znw. o. Paal,
staak; als verzamelwoord, staketsel, palissaden.
Staketten, zw. ww. tr. Met „staken ", palen of
staketsel versterken of afschutten; ook staketselen
(i6de eeuw).
Stakettinge, staeck-, znw. vr. Het aanbrengen
van staketsel of palissaden ; vooral: het staketsel.
Stakijtse, stakitse, stakijts, znw. o. Hetzelfde
als staket (voorwerps- en verzamelnaam). -Stakjjtsen, hetz. als s t a k e t t e n.
Stacte, znw. vr.; slacten, o. Myrrheolie.
Stal, stall, stalle, znw. m. en o. i) Stand,
in verschillende beteekenissen, vooral in bepaalde
uitdrukkingen en samenstellingen: a) het staan,
dat wat staat, in obstal ; van panden; haren
(vollen) stal hebben, den bepaalden tijd gestaan
hebben. b) het blijven staan, van eene geldschuld, in achterstal; met een pers. als ondw.,
stal houden, blijven staan, halt houden, stand houden. c) het blijven bestaan, stand; stal hebben, houden, geldig of van kracht zijn; misschien ook in de
uitdr. ojiten stal bliven, in stand blijven, gestand
gedaan worden; trouwe moet bliven ohten stal. 2)
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statuur, gestalte; rechtstaels, rechtop loopende (als
een mensch). 3) de plaats waar iem. staat, ook : zit,
woont; elken (mensche) heeft God gegeven stal;
dincstal, rechtplaats. 4) staanplaats op de markt of
in de hal (aan de daar aangebrachte banken, tafels
enz.) ter uitstalling en verkoop van waren ; het
kraampje, tentje, stalletje waarin, de tafel waarop,
koopwaren worden uitgestald; dat stal bezitten, beslaen, bestaen, beslaan, innemen, bezetten; slaen oh
gelote stalle; te stalle staen; eene zit- of staanplaats
in eene kerk; eene ligplaats of graf op een kerkhof.
5) de eene of andere afgesloten, omheinde, bepaalde
ruimte, in samenstellingen, nootstal, aelstal. 6) stal,
omsloten en overdekte ruimte voor het bewaren van
vee, swijnstal, verkens-, coe-, geiten -, veestal; verklw.
stallekijn, stelleken ; alst j5ert verloren is, slut men
den stal, als het kalf verdronken is, dempt men den
put; in stal bliven, op stal blijven, afgedankt wor-

den. .7) datgene waarop iets staat of steunt; poot
van een stuk huisraad. 8) een bepaald afgebakende
of begrensde tijd ; leerstal, leertijd ; huurstal, de tijd
gedurende welken men zich aan iem. verhuurt.
Stal, znw. m. Diefstal. Vgl. stale.
Stal, stalle, znw. Urine van een paard.
Stalbant, znw. m. Halster.
Stalbroeder, -brueder, znw. m. Kameraad, gezel ; vooral : huursoldaat.
Stale, znw. vr. en m. ; stael, m. i) Staak ; vooral:
een staak of dunne paal waaraan de visschers gewoon zijn hunne netten en fuiken vast te leggen.
2) stengel, van verschillende gewassen; venecoolstale,
venkelstengel. 3) steel van bloem en vrucht. 4) steel
van een gereedschap; ftec-, hauweel-, hamer-, panne-,

aexstale.

Stale (monster, staal). Zie s t a e 1.
Stale (in „te stale staan "). Zie s t a e 1.
Stale, znw. vr. Diefstal ; vooral : het gestolene,

gestolen goed.

Stalen, bnw. Zie s t a 1 ij n.
Stalen, zw. ww. tr. Stalen, zoo hard of zoo

scherp maken als staal; harten, scherpen; ook verstalen.

Stalen, zw• ww. tr. Een geverfd, stuk laken vergelijken met het staal en daarna waarmerken ; het
was het werk der staalmeesters.
Stalgeld, znw. o. Geld betaald voor de huur
van een stal of staanplaats op de markt of in de hal.
Stalgenote, znw. m. Kameraad, gezel, compagnon. Vgl. stalbroeder.
Stalhoeder, znw. m. Bewaker van een stal en
het zich daarin bevindende vee; ook: waard, her
bergier.

Staihure, znw. vr. i) Hetz. als s t a l g e It. 2)
geld betaald voor huur van een paardenstal of stalling.
Stalhans, -huys, znw. o. Een huis of gebouw
waarin een stal is, stal.
Stalijn, Stalin, stalen; oostmnl. stelen, bnw. Stalen,
van staal; dat swaert was stalen; een knijf, ene
aexe bruun stalgin ; een stalfine koet, hetz. als iserhoet; een stalgin boge, hetz. als a r m b o r s t (ook
staelboge); als van staal; de meinsche en heeft gheenen stalinen zin.

Staliser, stall-, znw. o. Treeft, drievoet.
Staljongen, znw. m. Hetz. als s t a 1 c n e c h t.
Stalkerse, -keerse, -kaerse, - heers, znw. vr.

„Standkaars ", eene groote kaars (van verschillende
afmetingen), die op een kandelaar of op iets anders
geplaatst wordt, vooral op het altaar bij verschillende kerkelijke plechtigheden, in het bijzonder lijk diensten; soms ook: eene in de hand gedragen
groote kaars.
Stalenecht, - knecht, znw. m. Stalbediende, paar

-denkcht.

Stallage, stalage, -alge, - aedse, znw. vr. i) Stal-

ling; ook: stal. 2) opbrengt van de „stallen" of
staanplaatsen op de markt.
Stallage, znw. vr. Stellage, steiger; ook: estrade,
tribune.

Stalleoht. Zie a t a l l i c h t.
Stalleg'elt, - meester. Zie a t a 1 g e 1 t, -

mes-

ter.

Stallen, zw. ww. — I. Trans. i) Stallen, op stal
zetten. 2) op een „stal" (op de markt of ii de hal)
brengen, uitstallen, te koop aanbieden. 3) aanstellen; eig.: (een geestelï ke) op zijn stal of zetel bren.
gen, installeeren. -- 11. Intr. Op stal staan.
Stallen, zw• ww. intr. Pissen, van paarden.
Stallereli, -ieren, zw. ww. tr. r) Een geestelijk,
ook: een wereldlijk, ambtbekleeder, plaatsen of brengen op den voor hem bestemden zetel, installeeren.
2)

STANSOENEN.
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stallen, paarden.

-st9Jliph, bnw. In ertstallich, te veld staande,
van graan.
$taliicht , lech i, znw. o. Hetzelfde als sta lk e r s e; ook: eene in de hand (ook: op een kan
gedragen groote kaars, vooral bij eene uit -delar)
elkerijfc .droeck een bernende sƒallecki dat-vart;
lane was ende recht.
Staljinge, znw. vr. Het stallen van vee, vooral:
-

paarden; ook: stal.

$talmen, zuw. m Hetzelfde als s t a l h o e d e r
en stalwaerder.
Stalmeester, skdk-, •m yster, saw. m. z) Opzichter over een stal, ook: over de stallen van een
vorst of heer. 2) opzichter over de staanplaatsen of
„stallen" op de markt, marktmeester.
SWpen, zw. ww. intr. Met de voeten stampen,
klotsen; hoorbaar loopen, deftig stappen.
Stalre, nailer, znw. m Iemand die zijne waren
uitstalt; kleinhandelaar.
Stalvee, znw. o. Op stal staand vee; vee dat in
een stal bewaard wordt.

Stalverwarer, -mire, znw. m. Hetzelfde als
stalwaerder.
Stalvronwe, znw. vr. Stalhoudster, herbergierster.
Stalwaerder, znw. m. Hetz. als stalmeester;.
ook: stalhouder, herbergier.

Stapt, znw. m.; siamme, m. en vr. i) Stam van
een boom. 2) paal; in het bijzonder: kruispaal. 3)
stam, geslacht; iemand uit een bepaald geslacht;
scaemte (eergevoel) heeft mengen goeden stam dranc
doen drinken sper ende bitter. 4) oorsprong; als
omschrijving gebruikt; loon van hoirre minnen stam
(voor hare liefde).
Stamelaer, -er, -are; stamelaert, znw. m. Sta
stotteraar.
-melar,
Stamelen, zw. ww. intr. Stamelen, stotteren,
stooten met de stem, niet uit woorden kunnen komen; ook: struikelen.
znw. vr. Het stotteren; ook sta-

Stamelheit,

melinge.

Stamen, zw. ww. intr. Stotteren, hakkelen (16de

eeuw).

Stameraer, znw. m. Hetzelfde als s t a m e 1 a e r;
odia stamerbout, -bolt.
$teerd e, bnw. Stotterend.
Otamerg, zw. ww. intr. Hetz. als sta melon;

ook: opzettelijk zijns woorden afbreken, ze lettergreep voor lettergreep uitspreken.
n, stramin, znw. vr. en
ix,
Stamina,
m. i j Stranden, zeefdoek, gans; eene grove stof, zak linnen. a) een kleedingstuk van eerie grove stof. —
Sta n, -en, van een grof linnen stof gemaakt.
Stammen, zw. ww. intr. Een stam vormen.
Stamp, znw. m. Stempel.
8taffipan8. Zie stappans.
Stampen zw. ww. -- I. Trans. Stampen, fijn
stooten. — II. Intr. Met de voeten stampen, stamp.
voeten; ook: kabaal maken, razen, tieren; s. erne
.

-

smoren.

Stamper, stember, znw. m. Stamper; olivestem-

Pere.

Stamphan8. Zie s t a p p a n s.

Stamphnns, -hues, znw. o. Een huis waarin de
Bene of andere stof wordt gestampt, waarschijnlijk:
die welke tot verfstoffen worden verwerkt.

Stam p ie, za: vr. I) Danslied, vooral: een lied
dat bij de `Wool wordt gezongen. 2) geweld, lawaai,
rumoer; geweld, kracht, - aanval van eens ziekte,
kwaal of ongemak(?).
Stampiën, zw. ww. intr. Te keer gaan, aangaan;
waarschijnlijk ook: het iemand lastig maken, gétegd
van een ongemak.
Stamprooysoh, bnw. Ook stramfrotysch. Van
munten, geslagen te St(r)ainprooi, een vlek, thans
gemeente, in bet voormalige vorstendom Thorn in

Limburg ; stam, r., stramf r. gulden.
$eert, -art, znw. m. i) Stander, staander,
iets wat in den grond of op eene andere wijze
staat, post, stijl; ook: a) een op een kandelaar of
op iets anders staand licht. b) de as van een molen,
spil, koning. c) datgene waarop iets staat, onder.
bouw, een samenstel van in den grond, ook: in het
water, staande palen. 2) de standaard, mast of staak,
waaraan eene vlag of een vaan wordt gehecht ; in
den grond of op een gebouw staande vlaggestok
met vlag of vaan; ook : de vlag of vaan zelve , in
het bijzonder: koningsvlag; hi was overal alse een
síandaert, als het vereenigingsteeken dat overal kon
worden gezien.
Standaertborse, -burns, znw. vr. Het foedraal,
de koker waarin een „standaert" (vaan of vlag)
werd geborgen.

Standaertdrager, standart-, standard-, -dragere, znw. m. Standaarddrager. vaandeldrager.

Standaertridder, znw. m. Waarschijnlijk : een.
die in den strijd eene banier draagt of voert.
Standaerfisadele, slandart-, -sadel, znw. m. Het
zadel van den standaarddrager (te paard), waarin
het 1 ondereind van den standaard kon worden bevestigd.
Standaertsohaaht, znw. vr. De schacht of lans,
waaraan een „standaert» (vlag of vaan) was bevestigd.
Stallde, siaende, znw. vr. Eene ton of kuip, gewoonlijk naar boven iets nauwer toeloopende; boter-,
ridder

melk-, watersiande.

Standen, st. ww. intr. Hetzelfde als s t a en.
Standenisse, znw. vr. Gesteldheid, toestand.
Stander, slender, znw. m. i) Post, stijl, paal;
ook: de mast of paal waaraan eene vlag of vaan
wordt gehecht, standaard. 2) hetz. als s t a n d e.
Standich , bnw. Bestendig, blijvend, duurzaam,
van langen duur; van kracht, in wezen, van rechts toestanden; misschien ook: in staat of bij machte
zijnde.

Standieheit, znw. vr. Bestendigheid, duurzaam.
held; van rechtstoestanden, volle kracht of werking.
Sege, znw. vr. Het staan.
$talus, znw. vr. Staak, mast, stang.
Stanch, bnw. Van kracht, rechtsgeldig.
$tanin o, znw. vr. Het staan. Zie m a r c t s t aninge bij marctstaYnge.
$moo, stank, znw. m. i) Onaangename reuk of
eur, stank; de stank dien do duivel achterlaat als
ij uit het lichaam van iemand wordt uitgedreven;

gGod hebs danc dat ic ben uut desen swaren stanc

(dezen stinkenden kerker); ook *gezegd van hetgeen
iemand tegenstaat of tegen de borst stuit, van ze
misstanden; vgl. stinken; den stanc der-delijk
sonden. 2) iets dat stinkt: a) een ongemak dat met een
onaangenamen reuk gepaard gaat; die stanc van
den nese. b) gezegd van het lichaam, aan die sidle

eest al belanc, die lichame nes moer een sianc.

$tea, bnw. Naam van een gebrek aan haring,
waarschijnlijk: een onaangenamen geur hebbende.
Stanoaatich, bnw. Stinkend.

$tankelos siánchtes, *stancsel, znw. o. Stank.
Stanolnaklnger znw. vr. Het veroorzaken van
stank.
$tan oen, stammen, stanchoen, znw. m. Schoor.
hout, steunpaal, stut.
Stansoenen, zw• ww. tr. Onderschoren, onder-

STARC;

STAMT.
Staat znw. m. i) Stand of staat van zaken, toestand, ges
teldheid. 2) het blijven in denzelfden toestand; vgl. s t a n t a c h t i c h. 3) het van kracht
blijven, van rechtstoestanden.
Stantacht bnw. Hetz. als s t a n t a c h t i c h.
Stantachte
,e -afklike, -ach(t)like, bijw. r)
Met vastheid of vastberadenheid, standvastig. 2)
vast, bestendig; van rechtstoestanden, zonder dat
ergens inbreuk op wordt gemaakt of van wordt afgeweken ; dat alle die punten ende voirwairden s.
gein worden. 3) met vastheid of zekerheid (bij

Stapelen, zw. ww. tr. i) In elkaar zetten, vastversterken, bevestigen; deelw. bnw., gvstaHel, vast, standvastig. 2) stapelen, opstapelen, op

een hoop zetten; vooral: (koopwaren) naar eene
star plaats brengen; soms zonder uitgedrukt object.

ipelereng

Stapelgeit, znw. o. Y) Geld betaald voor het
gebruiken of huren van een „stapel" of stapelplaats.
2) naam van eene rekenmunt.
Stap elgoet, znw. o. Koopwaren die op een

bepaalden „stapel" of stapelplaats moeten worden
verkocht, goed waarvan stapelgeld moet worden
betaald.
Stapelinge, znw. vr. Het brengen van koop
Bene bepaalde stapelplaats ; ook : het ver -warenop
stapelgeld.
-schuldige
znw. vr. Het hof of gerecht van
den wolstapel van Engeland te Calais.
Stapelrecht, mw. o. Het aan Bene stad toegekende recht dat bepaalde koopwaren aldaar moeten
worden „gestapelt", d. i. ter markt gebracht, verkocht; dat yemand mei sinen goede voorba' Dordrecht

bnw. --- A. Van personen. i j Vast van beginselen
of karakter, standvastig, ook: volhardend ; s. in den
duecliden, in syn ofbset (een voornemen); doe wort
die keiser stantachtiger in Gode (vaster in zijn geloof
aan God). 2) bestendig; si (Maria) bleef s. onder
den cruce. — II. Van zaken, vast, bestendig, duur
rechtsbegrippen, van kracht zijnde of-zam;vn

Stapelcoert,

blijvende.

tantachtioheit

, - , f tichelt, - afiicheit, znw. vr.
Standvastigheid, vastheid van beginselen of van ka
volharding; s. zijns offsets, in zijn voor--rakte;
nemen.
Stantachtichlike. Hetz. als s t a n t a c h te.

voere, ende stajelrechts daermede niet en hielde.
Stapelstede,

1 ike.
Stantelike, sten! , bijw. Zonder van iets af te

staenanís, stijj4ens, stamftans, bij w. i) Terstond,

-

Stantvasta -vast, bnw. Op zijne plaats of in
stand blijven
de, bestendig.
Stantvastieh, bnw. Bestendig; van rechtsbe-

grippen, van kracht zijnde of blijvende.

Stantven8ter, -veinster, znw. vr. Uitspringend

dakvenster.

Stantvike, -vlike, - vinke r - vliete. Zie s t a n t.

fike.

Stap, sief , znw. m.; stade, m. en vr. i) Stap,
voetstap, schrede; ook: voetspoor; het stapvoets
gaan, het stappen, vooral van een paard; den (haren)
stap rillen. z) pas, als aanduiding van eene maat.
3) trede van trap of ladder, ook: sport; siarke lederen hooch van stamsen (met veel treden) ; een staff
of trap; graad, trap; die hem ter gierieheit geven

war ft en hem in den nedersten staj aller servituten.

4) iets waarop men stapt, stoep, de eene of andere
verhevenheid, verhoogd vloertje, vlonder, een „opsta 'e". 5) leuning. 6) val, klem (nederrijnsch).
Stapassich, bnw. Hardnekkig, onverzettelijk(?).
Stapel, staael, znw. m.; stal6ele, m. en vr. i)
Stap, voetstap. ' 2) *graad, rang, persoon van rang,

man van stand, coo lieden, heerera ofte sukke stapels

(z6de eeuw). 3) grondzuil, grondslag, grondvest,
onderla , basis; aanbeeld, blok. 4) steel, stengel,
^g plant; stronk. 5) waslicht, kaars; stapel
van eene
van masse; stapel of wassen tech. 6) poot aan het
eene of andere stuk huisraad of aan een voorwerp;
die stale (van een schaakbord) waren root goudijn ;
beddestajSel; die sta^ele of die voete van den eolummen; die vier stapelen, ook vierstajel, omschrijving
voor „iemands ziekbed "; liggen in, binnen, sinen
vier stapelen. 7) stapel, opgetaste hobp van iets;

verkoopplaats van waren, * stapelplaats, vooral: het
aan eene stad toegestane recht van den opslag en
verkoop van eené bepaalde koopwaar, die . aldaar,
en niet elders, ter markt moet worden gebracht;

st. van wolk, van wijn; van zeeme dat verboerd
was mid, dat hit ten Damme uftalede , jeghen den
sta el van Brugghe.

Stapel,

m
. Krekel;
p
sprinkhaan.
Staeln
et - mw. m. Hij die handelswaren op
stapelplaats
breng
t.
P

znw. vr. Stapelplaats.

Stappans, stal jpants, stajhandes, -hams, -hans,

wijken of

zijn

Beren, zw. ww. tr. Bevestigen,

bnw. gesta^eleert, vast van karakter, ernstig.

Stantaahtiah, simt-, -aftich, •hafticlt, -hacldich,

dit scheren wi ie ~n stantiehljc.

-

versterken, oo: in deugd, in het goede ; deelw.

,,weten").

op iets inbreuk te maken.
Stantflke, stanfike, .fijcke, -, flike, znw. vr. Opstaande balk of stijl die tot steun dient; ook stantvinke en stantvliete.
Stantiehlil[e, bijw. Bestendig, voorgoed; zonder
op iets inbreuk te maken of er van af te wijken;;
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dadelijk, op staanden voet, weldra ; ook : in korten
tijd ; also st. als, zoodra; ook siaf ansstede (uit staj5Pans ter stede). 2) zoo even, kort te voren (zeldzaam).
Stappe r sta el. Zie stap, stapel.
stejSjen, "stadien, st. en zw. ww. intr.
p
Schrijden, stappen; ook: springen; so dat die crekel
up sine kant stiert (vgl. s t a p e 1).
Stapsteen, znw. m. Steen om op te stappen,
b.v. in beken en op modderige plaatsen bij kleine
tusschenruimten aangebracht voor voetgangers. ..
-mis, bijw. Trapsgewijze, geleidelijk.
Stare, znw. vr. Stijfheid, strakheid, vooral van
de oogen. Vgl. s t a e r, bnw.
Staren, starren, zw. ww. intr. i) Met strakke
en onbeweeglijke oogen op iets turen, staren op
iets, met ingespannen aandacht naar iets kijken; ook
met het geestelijk oog, schouwen; dine (Gods) - ont-

Sta pen,

Stepwise,

faermiglie oghe steer recht up ons in den lesten vaer
(sla ons gade, met het bijdenkbeeld van ,,goeder tierenheid, genade "). 2) staren, wezenloos kijken,
de oogen op een bepaald punt gericht hebben zonder

iets te zien.
StarfboeC, stare . Zie sterfbo e'c, sterfte.
Staringe, znw. vr. Het aandachtig en ingespan -

nen naar iets kijken; ook met het geestelijk oog, het
schouwen.

StarC, staerc, sterc, bnw. — A. Van levende
wezens. i) Krachtig van lichaam, sterk, forsch; ook:
gezond; si coren den sieresten, dori1bre die si vonden

ende 9naecten meester ende here; s. van live, van
lede(n); dat Bruun was sterc ende coene. •2) sterk

door macht, invloed enz., machtig; sterk in getal,
talrijk, sterk door eéne groote krijgsmacht. 3) sterk
of krachti g van geest, kloek, flink, moedig; dapper.
4) sterk of stout in zijne woorden, beweringen enz.,

hem des sterc maken, zich sterk maken om, durven
beweren of zeggen. - B. Van zaken en dingen. i)
Sterk, vast, stevig; sterk, versterkt, van eene plaats
die in staat van tegenweer is gebracht; van geld,
zwaar, tegenover „licht geit" ; talrijk; dit was ene
staerke rote; machtig; met eenre sterker (krachtige,
luide) stemme hi riet. 3) machtig of krachtig van
werking, van stoffen, kruiden, geneesmiddelen; als

mussceliaet .(muskus) verloren herset sine eracht, men
hotidet in groten. stanc, ei wort siaerc, al. wasset
crane; eene starke robe; stare ven ijn. 4) geweldig,
verwoed, zwaar, van vijandelijke ontmoetingen. 5)
sterk, geweldig, hard, zwaar, van werkingen en ver schijnselen der natuur; een sterke (strenge) winter, een
staerc onweder; van water, sterk golvend, onstuimig;
;
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die salme te sin pleghet in groten slaerken verschen
rivieren; een stare (óf diep of uitgestrekt) mat-as. 6)
zwaar, koppig, naar het hoofd stijgend, van dranken.
7) zwaar, moeilijk, veel van iemands krachten vergende. 8) zwaar, dik, dicht beplant, van een bosch.
9) zwaar, wreed, bitter, van straffen, den dood. so)
sterk, zeldzaam, moeilijk te gelooven; boeke die van
IW'illeme van Oringen grote sterke ystoriën singer.
i i) streng, scherp ; doe slaerken onderzouc hier toe.
12) vast, vaststaand, waarop men rekenen kan ; een
S. belof ; hels een s. recht dat elc man als hi stervet
effene verre es ghe(/i)ervet. i 3) ruim, ruim gemeten,
meer dan; ene starke mile. 14) druk bezocht, door
velen bijgewoond; die brulocht was s. ende groot.
Stareachtieh, -echtich, bnw. Sterk, krachtig.
Starke, sterke, bijw. i) Krachtig, moedig ; s.
gemoet, stout, kloekmoedig. 2) met kracht, inspan.
ning, nadruk, klem, innigheid ; s. bidden, genade
roej5en, bevelen, geloven (beloven). 3) op eene strenge
wijze, streng; enen s. castiën. 4) in grooten getale;
volget mi, heren, so starcke, dat in ons gemoet
nieman en come van so groter machte, men dragene
Ier er den met crachte. 5) zeer, in hooge mate ; s.
lachen; enen s. gehelen; nu getroosti sterke.
Starke, znw. Zie sterke.
Starkeljjc, sterk-, bnw. Krachtig, krachtdadig
iets ondersteunende ; dat Cyrus wille desen werke
(den herbouw van den tempel) helpen ende dus
(zoo) sterkelj/e was.
Starkelike, sterk -, staerk-, bijw. i) Met kracht,
met lichaamskracht; op eene wijze waaruit zij blijkt.
2) met inspanning van krachten, met ijver, ernst,
vuur, toewijding, volharding; ook bij ,,strijden";
ook van iederen strijd op geestelijk gebied ; hem s.
met woorden jegen iet setten; Karel sterf seer ster
ende heilicklic; van den strijd zelf, met kracht-kelic
of hevigheid; daer geduerde die strot s. toter vesftertj/t. 3) met kracht, klem, nadruk, aandrang; harde
s. gebieden; s. leggen ende bi ede; met gestrengheid,
angstvallige zorg; nadien dat si (de priesters) hemelrike sluten aldus starkelike. 4) sterk, in eene versterkte stelling, zóó dat men moeilijk te bereiken of
aan te vallen is; hem s. onthouden in wilden foreesten ofte u,0 torren, casteelen enz. 5) sterk, zeer,
in sterke of hooge mate, in een hoogen graad.

Starken, starkenisse. Zie sterken, s t e r
Starcheit, staerc-, sterc - , znw. vr. i) Kracht,

kenisse.

sterkte, lichaamskracht, spierkracht; ook: goede gezondheid, krachtig lichaamsgestel. 2) kracht van
geest en gemoed, het bestand zijn tegen - verleiding
en het kwaad. 3) moed, flinkheid, veerkracht, geestkracht. 4) scherpheid, doordringendheid, van den
smaak gezegd; van uien, mosterd e. a. 5) sterkte van
eene plaats die in staat van verdediging is gebracht;
ook : versterking, versterkingen.
znw. vr. Hetz. als s t a r c h e i t, i).
Stareinoedieh , staerc - , sterc - , - modich, bnw.

Starkicheit,

Een sterk gemoed, een krachtigen geest, geestkracht
hebbende. — Staremoedieheit.
. Zie s t e r c t e.
Start. Zie stert.
$tarts. Zie strote.
Stat, stad, stadt, znw. vr., m. (en soms o.). i)
Plaats in de ruimste beteekenis; stat van rosen, daer
roeden wassen, daer men jaghet, muntet ; heertstat
(de haard), worstelstat, eetstat (eetzaal), woonstat,
beddestat (bedstede) ; wi en weten stat no tijt no
ure waer ons die dooi gevallen mach; in derselver
stat ende in anderen staden; in meniger stat; in
heilighen tiden ende in heiligen staden; tallen staden,
telker stat, in *allen stade, overal; set u in die nederste
stat; die hoge stat, de hemel; ook: plaats, oord; enne
woeste stat; stat der welluste, het paradijs; plaats in
een boek; in vele staden es de text van der ewangeliën donker; die s. rumen, vertrekken, heengaan;
s. vinden, belanden; s. hebben: a) plaats vinden in

Starot, starote

eene ruimte. b) op zijne plaats zijn, passen, voegen.

STATMARKE.
2) plaats van een ander die men bekleedt of inneemt, dien men vervangt of vertegenwoordigt; enes
s. houden; dat een ander quam in sine stat; in die
stat des saterdaghes (is de zondag gekomen). 3)
ruimte ; die engelen en vollen gene stat; den coninc
die mettien genen die hi brochte een grote stat bevinc (besloeg). 4) het ruimtebegrip ontwikkelt zich
tot dat van „tijd" in verschillende uitdrukkingen;
o^ der (inter, ujtie) stat, ter stat, op hetzelfde
oogenblik, dadelijk, onmiddellijk; ook: op dat oogenblik, toen ; nu ter stat, nu op 't oogenblik, nu. 5)
stad ; die stat van Athenen, Lonnen ; te Coelne int
(d. i. ind) stat, te Pars in die stat; viertich staden
evade dorj4e cc; beide in hoven ende in stade ; stadt
ende lande (Groningen) ; die Poorten Jherusalems,
des ewighen stadts Gods; ene goede s., eene aanzienlijke, voorname stad; ene s. van rechte, eene stad
die halsrecht heeft en zelve doet rechtspreken door
hare eigene ambtenaars. 6) gelegenheid ; alst (het
geheim) iement vremders weet, so es hire met so
ghemeel (in zijn schik), dat hit vertelt te seven staden; daer ter stat (bij die gelegenheid, toen) ; te
meniger stat; geschikte tijd of gelegenheid; oftu
sies tit ende stat; Christus verbeide tit ende stat
ende persoon in al sinen werken ; enen s. maken,
iem. gelegenheid geven. 7) toestand ; levensomstandigheden ; in wat staden dat hi (de mensch) alreliefst waer mede te bruken sine jaer; in eens keilers
stat, als keizer; in manstat, als leenman; in dienst
stat, als dienstman. 8) zielstoestand, de toe--man(e)
stand van den mensch met betrekking tot zijn zieleleven ; die in goeden stade ende in waren ghelove
ghestorven sijn ; van de maan, phase ; van voorwer.
pen, stand, gewone stand; graad van ontwikkeling.
9) stand, rang, waardigheid; ook: maatschappelijke
stand; dan quam die dooi ende leide se van dien
hogen stade onder die worme ; si waer van so edelen
stade; in welken stade (als bisschop) hi hem wel
regierde; in geestliken of in weerliken stade; lude
van allen staden; die keiserstat, de keizerlijke waardigheid; van stade sin, welgesteld zijn. zo) het
blijven in denzelfden toestand; in de uitdr. stat
houden: a) met een pers. als ondw.. stil staan, halt
houden. b) met eene zaak als ondw., vooral van
rechtsbegrippen, van kracht blijven.
Statampt, znw. o. Stedelijke betrekking, stads -

ambt.

Statbede, znw. vr. Eene door eene stad opgebrachte bede of belasting.
Statboec, znw. o. Een boek met stedelijke keuren en verordeningen.
Statboom, stat - , stab - , znw. m. z) Een aan een
water, eene haven, aangebrachte afsluitboom, boom
(in „boomsluiting"). 2) schoeiing aan een waterkant;
steiger.

statbomen , stad-, stab-, zw. ww. Schoeiing
— StatboStatbrief, znw. m. Eene akte opgemaakt van

aanbrengen; bestatbomen, beschoeien.
lninge, beschoeiing; ook: schoeiing.

eene voor het gerecht verrichte handeling en met
het groote stadszegel voorzien.

State. Zie staet.
Stateltjc, staet-, bnw. Voornaam, aanzienlijk;
deftig, statig. — Statelike, bijw.
Statelticheit, znw. vr. Deftigheid, waardigheid.
Statgesette, znw. o. Stedelijke verordening
(16de eeuw).

Stathouder, - helder, -holder (oostmnl.), znw. m.
Plaatsbekleeder, plaatsvervanger, vertegenwoordiger
van den landsheer in een deel van zijn gebied.
Statioen. Zie sta cie.

Statenape, znw. m. Politiedienaar.

Statljjc, bnw. Plaatselijk, locaal.
Statiootbrief, znw. m. Eene met het stadszegel
bezegelde akte van boedelscheiding.
Statman . znw. in. Stedeling; mv. statliede.
Statmarke, -merke, znw. vr. Het grondgebied
eener stad.

STATMEESTER.

STEENOVEN.

Statmeester (- meister), znw. m. Burgermees-

ter (in de beteekenis van het mnl. woord).
Statenuur, znw. vr. Stadsmuur.
Statpaeye i gaye, znw. vr. Het in de stad gangbare door den raad op eene zekere waarde gezette
betaalmiddel.
Statpont, znw. o. Een pond van de in eene
stad geldende geldswaarde.
Statreeht, znw. o. Het door eene stad vastgestelde recht, de stedelijke rechten en verordeningen.
-

-- Statrechtbreker. Statsdienst, sterdes-, znw. m. Eene verrichting
ten behoeve eener stad, wachthouden, graven e.a.
Statsegel stats-, znw. m. Het groote stadszegel;
Statssecreet, het kleine stadszegel.
Statsake, scats-, znw. vr. i) Bene rechtszaak de

stad betreffende, die door haar gevoerd wordt. 2)
stedelijk belang of aangelegenheid.
Statserve, slades -, znw. Aan de stad toebehoorende grond of land.
Statsiuse , sterdi -, znw. vr. Stadssluis, sluis bij of
van eene stad.
Statsvleesehans, -vleischuys, znw. o. Stedelijk

vleeschhuis, vleeschhal.
Stattafel , znw. vr. Bord waarop, ook: boek
waarin, ambtelijke bekendmakingen of besluiten
worden opgeteekend.
Stature, znw. vr. Lichaamsgestalte, statuur.
Statute, -tuut, znw. o. Verordening, vooral eerre

stedelijke verordening; reglement, statuut.
Statvidimus , znw. o. Een „vidimus", afgegeven
door het gerecht onder het groote stadszegel.
Statvrede, znw. vr. De toestand van vrede ontstaan door het geven van vrede door twee twistenden
op bevel van den raad der stad; de toestand van
rechtszekerheid in eene stad.
Statvriheit , znw. vr. Een bij eene stad behoorende aan de gewone rechtsbedeeling onttrokken
terrein ; het bij eene stad behoorende gebied.
StatWage, -waech, znw. vr. De weegschaal door
het stadsbestuur goedgekeurd; ook: het door de stad
verpachte of in leen gegeven ambt van het wegen
van verschillende waren.
Statwere, -weer, znw. vr. Stadsgebied, de omvang van de gerechtigheid eener stad.
StatWeringe, znw. vr. Vestingwerk.
Staven, zw. ww. tr. Iem. iets voorzeggen, bepaaldelijk: het formulier van een eed die moet
worden afgelegd, een gestaefde eet. — Stayer,

stavinge.

Staven, znw. vr. Hetz. als s t e v e n e (van een

schip).

Stavenie, znw. vr. Ploeg, afdeeling van werk
eeuw).

-volk(z6de

Stede, znw. vr., m. (en soms o.). r) Plaats, in

den ruimsten zin; tallen steden, overal, soms: altijd;
Leniger stede, ergens, ook: in eenig opzicht. 2) plaats

van iem. die men inneemt, of dien men vervangt
of vertegenwoordigt. 3) gelegenheid. 4) stad. 5) als
tijdsbegrip in verschillende uitdrukkingen, op die,

der, stede, op staanden voet, terstond; nu ter s.,

nu, op dit oogenblik. 6) standvastigheid, getrouwheid. Zie verder bij stat.
Stede bnw. Vast, onverbrekelijk.
Stedeiode, znw. m. Stadsdienaar, politiedienaar.
Stedeboec, znw. o. Hetz. als s t a t b o e c.
StedB oet , znw. o. Eigendommen van eene stad.
Stedehouder, znw. m. Hetz. als s t a t h o u d e r.
. o. Een onder curateele gestelde;
Stedekint, znw
enen s. maken.

Stedeclere, znw. m. Geheimschrijver eener stad,
stadssecretaris.
Stedeeloeke , znw. vr. Stadhuisklok, die verschil-

lende werkzaamheden regelt en bepaalde tijdpunten
aageeft.
edeljic, bnw. Stedelijk.
S ted elike, -lac, -li cs, bijw. Gestadig, voortdurend.
ehnns, -hays, znw. o. Rechthuis.
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Stedeelerc, znw. m. Stadssecretaris.
Stedelant , steed-, znw. o. Stadsweide, landerijen
aan eene stad toebehoorende.
Stedemate, znw. vr. De door de overheid voor-

geschreven en geijkte maat (voor het meten van
koopwaren).
Stedemeter, znw. m. De door de stad aangestelde meter (van graan en andere handelswaren).
Steden, zw.ww. tr. i) Bevestigen, handhaven
(iem. in een bezit); ook een vrede s., bevestigen. 2)
een vonnesse, ordeel, opschorten, verdagen. 3) enen
enen eet s., iemand een eed opdragen, laten doen
(met „rechter" als ondw.).
Stedeplaetse, znw. vr. Stadsplein.
Stedeporte, znw. vr. Stadspoort.
Stedes, steets, bijes. Steeds, voortdurend.
Stedesteiger, znw. m. Een door de stad aangelegde steiger (voor schepen).
Stedevast, bnw. Hetz. als s t a d e v a s t.
.Stedevriheit, znw. vr. Hetz. als s t a t v r i h e i t.
Stedewage, -waech, znw. vr. Stadswaag.
Stedlch, bnw. z) Koppig, vasthoudend. 2) standvastig. 3) vast, standhoudende, van kracht blijvende.
— Stedieheit, ook: verbindende kracht.
Stedigen, zw. ww. tr. Hetz. als s t a d i gen
en steden.
Steeeh. Zie stege.
Steefkijn, -ken, znw. o. Verklw. van staf.
Steec. Zie s t e k e.
Steecgetuuch, znw. o. Wapenrusting voor een
tornooi. — Steecharnasch, steecgetouwe.
Steecmes, znw. o. Dolk. — Steecpriem, steec-

swert, -swaert, steeewapen.
Steecpenninc, znw. m. Geld dat men geeft om
niet verklapt te worden; ook : aalmoes.
Steeeplate, znw. vr. Pantser of borstharnas voor
een tornooi. — Steecsehilt.
Steecspel, -stil, znw. o. Tornooi, steekspel.
Steecte, znw. vr. i) Steek, prik, b.v. met eene
naald. 2) stekende pijn in het lichaam, steek.
Steel. Zie stele.
Steel, bnw. Steil.
SteelsgeWise, steelsewise, bijw. Sluipend, in het
geniep.
Steen, stein, znw. m. i) Steen; werptuig; edele

steen; vuursteen; magneet; molensteen; steenboete,
de levering van een zeker aantal steenen voor den
stadsmuur; s. dragen, een zwaren steen dragen om
de stad, eene straf voor vrouwen, die een bepaald
misdrijf hadden gepleegd. 2) steenrots, rots. 3) burcht,
kasteel. 4) gevangenis, ook kerkersteen. 5) naam van
eene ziekte, steen, graveel. 6) naam van een gewicht
voor vlas, wol, garen e. a. Verklw. steenkijn, stein-ken, steengen.

Steenachtich, -backer, -bereh, steenrots.
Steenbickelaer, -bicker, -boete (zie s t e e n).
Steenbile, -bijl, znw. vr. Steenbot.

Steenbreker znw. vr. Naam van eene plant,
saxifraga, steenbreek.
Steenbusse, .znw. vr. Bus waaruit steenen kogels geschoten werden.

Steendam znw. m. Steenen dam. — Steendtjc.
Steendooi', bnw. Stokdoof.

Steendoot, bnw. Morsdood.
Steenen. Zie stenen.
Steengelt, znw. o. Geld betaald door een ge

aan den gevangenbewaarder voor het hem-vange
verschafte levensonderhoud.

Steeng'r ont, -hoop, - houwer.
SteenhuuS znw. o. Huis met een steenen evel.
Steencli pe, -Cole ? - cool; - Gramme, muurkram
.

Steencue 1 znw. vr. Steengroeve; ook steenhutte,

-jboel, duel.

Steenmetser, -metselaer, -messeler, znw. m.

Metselaar.

Steenmot, -mui, znw. Steengruis.
Steenoven; steenplaetse, steenbakkerij, steen

-plats.

STERNE.

STEENROKE.
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Stoenroke, -rooise, znw vr. Steenrots.

Steenenider, -atrate, -wech, straatweg.
Steente, znw. (Edel)gesteente.
Steensnchtich, bnw. Aan steen of graveel lij dende.
Steenvinchtich, - vlocht&, bnw.. Uit gijzeling

of gevangenis ontsnapt. -- $teenvluchtiehelt.

teenvoerer, -voerre, -vuerre, znw. m. De werk.

man die steenen aanbrengt, ook steenkiner.

Steenwaerder, -warder, znw. m. Gevangenbewaarder, cipier; ook steenwacider.
Steenwerc, znw. o. Bouwwerk van steen; vrouwenkerte en es geen steenwerc.

Steenworp, -mom, znw. m. Het werpen met
een steen, steenworp

; ook als afstandsbepaling.

Stoere, Steern. Zie starc, stern e.

Stefardhch, -ferdich, bnw. Stijf. — $te ff ar thohelt, gezegd van het lichaam; s. van leden.

$tegaert , znw. m. Steiger aan het water.
Stege, steech, znw. vr. Steeg. Weg, straat, pad,
steeg; verklw. stegeskjn, sieechskijn.
Stegebant , znw. m. Stijgbeugel.
Stog'ele, stegel, znw. vr. Stoep of verhooging om
over iets heen te stappen.
Steger, znw. m. Trap, ladder; ook steiger; ook
aan een water.
$tepreep, siegel-, steige-, znw. m. Stijgbeugel.

Steiger, bnw. Steil. — Steigerheit.

Steigeren, stegeren, zw. ww. -- I. Intr. i)

Klimmen; ook: een dak in orde maken (?); tr. enen
stal s., het dak van een stal herstellen. 2) misschien
ook: eene verhooging aanbrengen.
Stel^g erin e, znw. vr. Steiger, stellage.
Steil bnw. Steil. -- Steilheit steilte.
St81n enz. Zie steen.
Stee, znw. m. en o. i) Staak, stok. 2) afgepaalde
ruimte, perk; binnen zekren stecken houden. 3) stuk;
rebsteck, ribstuk.
Stoke, steec, znw. vr. en m. i) Steek; slack of
steke. 2) n iet enen s., geen steek, niets hoegenaamd;
ie en sie enen s. niet. 3) naam van een ziekelijk
verschijnsel; buucsteke.
Steheblint, bnw.; ook steekeblint.
Stekel, znw. m. Prikkel, doorn, stekel; ook
stekele, vr. -- Stekeldorn.
8tepel e , znw. m. Stekeling, een vischje.
Steken, st. ww. — I. Trans. r) Steken, een steek
toebrengen, wonden. 2) treffen, dooden. 3) steken,
stooten, duwen; enen in den brant s., iem. op den
brandstapel werpen; uien lande s.; stompen; trappen; openstooten; enen iet int oor s. 4) brengen,
plaatsen; die hant aen enen s. 5) prikkelen, aan
ontsteken; . dat vier s. in. 7) aanbreken,-drijven.6)
opensteken, een vat. 8) snijden,.graveeren. 9) blazen,
een muziekwerktuig. — II. Intr. i) Steken; s. ende
breken, aan steekspelen deelnemen. 2) stooten, steken. 3) zich verzetten tegen (met jegen) ; ook wederk.;
opstaan. 4) met in, zich bevinden; die stek steect

in den lickame ; datter doocht ende eer in steeci. —

Stekinge.

Stoker, znw. m. Hij die aan een tornooi deel-

neem

Stekevol, bnw. Stikvol
Steche. Zie s t e c.

znw. o. Onderstel; ook: op wielen, om hout,
bier enz. te vervoeren.
Stel, bnw. Oud, verstaan; van vloeistoffen ; stelle
Stel,

eannebier ; stelle ovine.

$tolboom, znw. m. Wagendissel.

Stole, steel, znw. Steel, stengel; ook: steel van
gereedschappen.
Stelen st. ww. — I. Trans. i) Stelen. 2) ontstelen, verduisteren. 3) bestelen, iemand. -- II. Intr.
i) Ontsluipen, ontsnappen. 2) diefstal plegen. —
III. Wederk. Hetz. als Intr., r). — Stelinge.
Stellage. Hetz. als s t a l l a g e.
Stellen, zw. ww. — I. itr. i) Stellen, plaatsen;
s. ie, voegen bij, mengen in; een hint s. in ene

schok; in sekere kant s., in bewaring geven; sine
here, siren Moet s. in, zich wijden aan iets; op-

stellen. 2) te boek stellen, vermelden. 3) oprichten,
opzetten, eene zaak, nering. 4) regelen, een uurwerk.
5) uithuwelijken. — II. Wederk. i) Zich voorbereiden; ook: toebereidselen maken. 2) zich schikken,
houden, gedragen. 3) hem s. tote, zich begeven in
of tot iets; hem s, oft, steunen op ; hem s. na, najagen. — III. Intr. Een knip of val uitzetten, in
hinderlaag liggen.
Stellen. Ze stillen.
Stellin ge, znw• vr. i) Stellage. 2) stal of staan.
plaats op de markt. 3) onderstel; ook : affuit.
Stelpen, stol.pen, zw. ww. tr. Doen ophouden,
tegengaan ; een vloed, eene ziekte, wonden ; iemands
overmoed; rampen ; geluid e. a.; ook stelksen.
Stelte, znw. Houten been, kruk. — St ltmaker.
Steltganger, znw. m. Iem. met een houten been
of die o krukken gaat; ook sieltenaer.

Stemijn. Zie s t a m ij n.
Stomme, stem, sitnin e, znw. vr. i) Stem, spreek of zangstem ; fret éénre stemmen, eenstemmig. 2)
uitgebrachte stem.
Stomme. Hetz. als stam; ook rijs, twijg.

Stemmen, zw. ww. intr. Zijne stem uitbrengen.
Stemmen, zw. ww. tr. Stelpen, stremmen.

Stemmieh, bnw. Kalm, bezadigd.

Stempel, znw. m. i) Poot van een stuk huisraad.

2) stempel.
* Stempelen, verk. lezing voor scemjelen, hetz.
als scam p elen.
Stempels znw. o. Bruggenhoofd; ook stem4e.
Stempen, zw. ww. tr. Hetz. als stampen en
s t e m m e n.

$tender, stander, znw. m. Post, stijl.
Stenen, steenen, steinen, zw. ww. tr. Steenigen;
ook stenigen. — Stoner, steenre.
Stenen, st, en zw. ww. intr. Steunen, klagen,
kermen.
Stenen . Zie steunen en ste nij n.
Stench, steinich, bnw. Steenachtig; ook : hardvochtig en: verhard, van hart.
SteII n, steinijn, bnw. Steenen.
Ste daeh, znw. m. Sterfdag; daeraen lage sin
s., dat zou hem het leven kosten; niemant moet s jn
hudaeh ende sn s. oversilten ; de herinneringsdag

van iemands dood.
Sterfhuus, -buys, znw. o. Sterfhuis (r6de eeuw).
Sterfeoop, znw. m. Overgangsrecht bij over
lijden.
$ter$ijC stervelijc, sterfeljic, bnw. i) Sterfelijk.
2) doodelijk. 3) s. man, ook sterfman, een bepaald
aangewezen leenman, bij wiens dood „sterfcoop"
moest betaald worden aan den leenheer door kloosters of geestelijke gestichten, aan wie leenen gegeven waren. — $terfljj cheit ; ook: sterfte.
Sterfolach, znw. m. Doodelijke slag; ook: de ure

van iemands dood.

Sterfte, storfie, sterft, znw. vr. Het sterven, zoowel van één als van meer personen; overlijden,
dood ; sterfte; epidemische ziekte.
$tere, bnw. Zie s t a r C; ook: streng, van koude.
Sterke % sterkelike, bijw. Zie sta r k e enz.
Sterode. Hetz. als s t e r c t e.

Sterken, starken, staerken, zw. ww. tr. r) Sterken, versterken. 2) bevestigen, bekrachtigen; stiven
ende starken. 3) iets handhaven, aan iets kracht bij -

zetten. 4) iem. handhaven, in iets bijstaan. 5) stijven
in iets. — II. Wederk. Zich versterken. — III. Intr.
Sterk of krachtig, sterker worden. — Sterkinge,
Sterkenisse, versterking, bekrachtiging.

Stereheit. Zie st arch eit.

Stercte, znw. vr. i) Sterkte, kracht; ook stercde.
2) verkwikking, versterking.
$terline znw. m.; schillinc, jienninc, groot s.,
eene munt bij de Hanse of Oosterlingen gebrui-

keij k.

ternes sterre, znw. vr. i) Ster; Bien in die ster-

STIJF.

STERRE.

ren, uit de sterren de toekomst voorspellen; komeet. 2) figuur die met een ster wordt vergeleken.
3) oogappel. 4) heraldische figuur. 5) vereenigingspunt van straten(?)
Sterre, znw. m. Staar, oogziekte.
Sterre, znw. vr. Hetz. als s t e r n e; van een
paard gezegd, bles.
Sterre, bnw. Strak.
Sterre, znw. Spreeuw.
Sterrede, bnw. Met sterren bezaaid.
Sterregeschot, sterren-, -geschut. znw. o. Ver
ster.
-schietnd
Sterrelicht, bnw. Helder door de sterren.
Sterrelicht, znw. o., Sterrenlicht.
Sterren, zw. ww. intr. Hetz. als s t a r e n.
Sterresehijn, znw. o. Het schijnen van eene ster.
Sterresiee, stern-, bnw. Hetz. als m a e n s i e c.
Sterreteken, sterne-, -teeken, -teyken, znw. o.
Sterrebeeld.
Sterrich, sternich, bnw. Vol sterren.
Stert, steert, steirt, staert, start, sterd, znw. m. 1)
Staart van een dier. 2) staart van een komeet. 3)
overdrachtelijk. — a) staart, voorwerp of deel van
iets, dat van iets afhangt, bijv. een band. b) datgene waaraan iets hangt, in het bijzonder eene
vrucht. 4) de hoek van het oog. 5) het achterste
van een mensch. 6) het achterste gedeelte van iets,
in het bijzonder de achterhoede van een leger. 7)
hetgeen achter iem. aan komt,, hem nasleept. —
a) van zaken, sleep. b) van personen, gevolg. 8) het
slot, laatste gedeelte van iets. 9) overschot, restant. 10) staartstuk aan gehouwen steen.
Stertbeen, znw. o. Staartbeen.
Sterte, strot, hetz. als s t or t e. Zie s t r o t e.
Stertele, startele, -el, znw. vr. Band, snoer.
Stertelen, zw. ww. tr. Vastbinden.
Sterteloos, steert-, bnw. Zonder staart.
Sterten, zw. ww. intr. Op de vlucht gaan.
Sterten, steerten, zw. ww. tr. Een staartstuk maken aan een gehouwen steen.
Stertrieme, steert-, znw. m. Staartriem.
S.tertveder, steert-, staert-, -veer, znw. m. Staartveer.
Stervedach. Zie s t e r f d a c h.
Stervelije, stervelijeheit. Zie s t e r f1 ij c.
Stervelike, ster/-,-, bijw. Op een doodelij ke wijze.
Sterven, st. ww. intr. 1) Sterven, overlijden. 2) gedood worden. 3) sneuvelen. 4) als mystieke term,
naar het vleesch sterven, leven naar den geest.
5) de onbep. wijs als znw. gebruikt, het sterven.
6) s. ute (een leen), door overlijden ophouden het te
houden. 7) met een zaak als obj., aan iem. komen
door overlijden. 8) onpers. in de bet.: er is sterfte.

Stervendich, bnw. Sterfelijk.
Stervenisse, sterf-, znw. vr. Het sterven.
Stervinge, znw. vr. 1) Het sterven. 2) sterfte.
Steunen, stenen, zw. ww. intr. Zie s t o n e n.
Steur. Zie s t o r e.
Steuyten. Zie s t u t e n.
Steve, znw. vr.( ?). Hetz. als s t a f.
Stevel, znw. m. Poot van een stuk huisraad.
Stevel, stevele, znw. m. Laars.
Steven, zw. ww. intr. Rusten op iets, stevigheid

van iets ontvangen.
Steven, zw. ww. intr. Stijf worden.
Steven. Zie s t e v e n e.
Steven, znw. vr. Voornaam, ook van meisjes.
Stevene, steven, znw. vr. en m. Steven van een
schip.
Stevene, stel/ene, znw. vr. Hetz. als s t e m m e.
Stevenen, zw. ww. intr. Hetz. als s t e v e n.
Steunen.
Stever, znw. m. Hetz. als s t a v e r. Ambtenaar
die aan een ander den eed staaf t of voorzegt.
Stevich, bnw. Sterk, gezond.
Stevigen, zw. ww. tr. Sterk maken.
Stiborich, stivorich, bnw. Onverzettelijk, hals
-starig.
Stiboricheit, stivoricheit.
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Stichel, znw. m. Laag muurtje; kaai.
Stichte, sticht, stift, znw. vr. en o. 1) Gebouw. 2)
stichting, klooster. 3) gewest, landstreek.
Stiehtelije, bnw. 1) Doeltreffend. 2) stichtelijk,
opbouwend.
Stichtelike, -lijc, bijw. Stichtelijk.
Stichten, stechten, zw. ww. tr. 1) Grondvesten. 2)
instellen, oprichten. 3) aanstichten, veroorzaken.
4) ondernemen. 5) in praktijk brengen. 6) tot stand
brengen. 7) met een pers. als object, stichten, opbouwen in het geloof. 8) sinen sin s., zich wijden
aan. 9) in het passief gebruikt, gesticht sijn, gegrondvest zijn, aanwezig zijn.
Stichter, -ere, znw. m. 1) Grondvester. 2) hij die
verzint, uitdenkt.
Stichtich, bnw. Stichtelijk, opbouwend.
Stichticheit, znw. vr. 1) Bevestiging, bestendiging. 2) stichtelijkheid, voorbeeld van vroomheid.
Stichtichlije, bnw. Hetz. als s t i c h t e 1 ij c.
Stichtigen, zw. ww. tr. Hetz. als s t i c h t e n.
1) Grondvesten. 2) opbouwen in het geloof.
Stichtinge, znw. vr. 1) Het stichten, bouwen. 2)
het veroorzaken van iets. 3) het beramen van iets,
ook de aanslag zelve. 4) stichting, opbouwing.
Stichtsch, stichts, bnw. Van een „sticht", vooral
van het s. van Utrecht; als znw. die Stichtsche(n),
de bewoners van Utrecht.
Stiehtsel, znw. o. Grondvesting.
Stide, stift, bnw. — A. van personen. Sterk. —
B. van zaken. 1) Stijf, onbuigzaam. 2) sterk, niet
licht brekende.
Stide, bijw. 1) Stevig, met kracht. 2) krachtdadig.
Stiden, zw. ww. tr. en intr. — I. Trans. 1) Met
een voorwerp als obj., stevig maken. 2) met eene
zaak als obj., iets steunen, handhaven. 3) met den
acc. van den persoon, iem. helpen. — II Intr. Stevig, vast worden.
Stie, stije, znw. vr. Stal voor klein vee.
Stief. Zie s t ij f. — Stiefbroeder, Stiefdochter,

Stiefkind, stiep -, styp-, stippe-.
Stiefmoeder, steef-, sliep-, stie-, stijf-, -moder,

-muder, znw. vr. Stiefmoeder.
Stiefmoederen, stie-, zw. ww. intr. Stiefmoeder
over iem. zijn.

Stlefmoederlije, stijf-, bnw. Stiefmoederlijk. —
Stiefmoedersch, stijf-, Stiefsone, stiep-, steep-,
stijf-, -soón, Stiefvader, stijf-, steel-.
Stiefvrouwe, znw. vr. Stiefmoeder.
Stien. Zie s t e e n.
Stiep-. Zie; t i e f -.
Stier, znw. m. Stier. Verklw. stierbijn.
Stier, stiere, znw. Zie s t u r e.
Stier. In b y s t i e r, geruineerd.
Stieren, ww. Zie s t u r e n.
Stieren, bnw. Zie s t i e r ij n. — Stierenvleesch.
Stierich, bnw. Als een stier of van een stier.
Stierich. Zie s t u r i e h.
Stierijn, stierin, -en, bnw. Van een stier.
Stierkijn, stiertgin, znw. o. Jonge stier.
Stiet. Zie s t u u t.
Steven. Zie s t u v e n.
Stif, s t if f, bnw. Hetz. als s t ij f.
Stifelen. Zie s t i v e l e n.
Stifte, stift, znw. vr. Het eene of andere puntige
voorwerp.
Stige, znw. (gesl. onzeker), vooral oostmnl.
Een twintigtal.
Stigelije, stijchlijc, bnw. Waarop men klimmen
kan.
Stigen, st. ww. intr. en tr. — I. Intr. Stijgen. —
II. Trans. Bestijgen.
Stiger, znw. m. Hij die stijgt.
Stiginge, znw. vr. Het stijgen.
Stijehleder, - Tedder, znw. vr. Stormladder.
Stijchwerc, znw. o. Belegeringswerktuigen.
Stijf-. Zie s t i e f-.
Stijf, stief, bnw. — I Van zaken. 1) Stijf, onbuigzaam. 2) gespannen, glad, 3) hard, ruw. 4) stevig.
,
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5). krachtig. 6) van een stroom, sterk. 7) heftig
8) in volle kracht. -- II. Van personen. 1) Verstijfd.
jong, stevig. 3) flink, dapper. 4) hard, weerbarstig.
Stijf, stive, bijw. 1) Stijf, zóó, dat iets niet buigen
kan. 2) stijf gespannen. 3) stijf, z66 dat iem. zich
niet roeren kan. 4) met kracht. 5) sterk hard.
6) vast. 7) uitdrukkelijk. 8) snel. 9) onverzettelijk.
10) hard, ongevoelig. 11) bestendig. 12) ruim.
Stijfachtich, bijw. Nog al stijf.
Stijtheit, znw. vr. 1) Strakheid. 2) stevigheid.
3) hardheid van gemoed.
Stijflam, bnw. Zóó verminkt dat men met een
stok moet loopen.
Stijflike, bijw. 1) Stijf, zóó dat iets of iem. niet
buigen kan. 2) met kracht. 3) hardnekkig.
Stijfsel, znw. o. Bevestiging, steun.
Stijl, stiel, znw. m. ; stile. znw. vr. Stijl, (paal).
stijl, znw. m. 1) De wijze van schrijven, woordkunst. 2) de wijze van het opmaken. van ambtelijke
stukken. 3) bedrijf, ambacht.
Stijlbort, znw. o. Een timmermansterm. Bet.
onzeker.

Stijt.Zie stide.
Stie enz. Zie s t u c.
Stie, bnw., nederr. Steil.
Stickel, znw. m., ook stickele, vr. Een wapen met
een scherpe punt.
Sticken, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans. 1)
Steken, vaststeken. 2) met steken losmaken. 3)
met stokken afpalen. 4) vaststellen, verordenen.
5) een vloeistof peilen, roeien. 6) naam van een
bepaalde wijze van visschen, ni. het steken van aal
met een aalgeer. 7) volstoppen. 8) stikken, worgen.
9) borduren. --- II. Intr. 1) Stikken, smoren.
2) borduren.

Sticker, znw. m. Borduurwerker.
Stiekinge, znw. vr. Van s t i c k e n; zie ald. —

1) Het peilen of roeien van wijn en bier. 2) het ophoopen van zand. 3) belemmering der ademhaling.
Sticlap. Zie s t u c l a p.
Sticnaelde, -nalde. znw. vr. Borduurnaald( ?)
Stiesel, znw. o. Borduursel.
Stiesienich, -sunich, -suynich, bnw., vooral oost
Bijziende.
-mnl.
Stievoet, znw. m. Bet. onz. Waarschijnlijk sonder

s., zonder mankeeren.
Stiewere. Zie s t u c w e r c.
Stil. Zie stille.
Stil, (belegen) bnw. Zie s t e 1.
Stil. znw. Zie stel.
Stile. Zie s t ij 1, le Art.
Stilgange. Zie s t i l l e g a n e.
Stilheit, -hede, znw. vr. 1) Stilte, rust. 2) rust en
vrede, vrede met anderen. 3) toestand waarin de
rust niet verstoord wordt door rumoer, het zwijgen.
Stllkijn, -hijns, -blue. Zie s t i 11 e k i n e.
Stille, stil, bnw. 1) Stil, rustig. 2) zonder beweging; van zaken en personen; s. sitten, geen deel
nemen aan een krijgstocht. 3) toestand, waarin
niet gesproken wordt; van een pers., zwijgend.
4) zedig, ingetogen. 5) geheim.
Stille, stil, bijw. 1) Rustig. 2) zachtjes. 3) in 't geheim; s. ende openbare, op allerlei wijzen.
Stille, znw. vr. Hetz. als s til h ei t. --1) Stilte,
rust. 2) vrede, rust met betrekking tot anderen.
3) stilzwijgen. 4) een gedeelte der mis, de „Canon

missae."

Stille, znw. vr. Hetz. als s t i l l e c a m e r e

Een afzonderlijk staande bestekamer.
Stille, znw. vr. Waarschijnlijk hetz. als s t i 1 e,
s t ij 1. De spits toeloopende zuil waaromheen een
toren gebouwd is.
Stilleganc, stil-, -gang, znw. m. Pantoffel, muil
van leer met houten zool.
Stilleganemaker, stillegang-, znw. m. Maker van
stillegangen.

Stilleeamer(e), znw. vr. Hetz. als s t i 11 e, 4e
Art.

Stillekine, stil-, -kijn, bijes. Ook stiltekijns, stil
Rustig, kalm, 2) zachtjes, voorzichtig,-kijns.1)
3) in alle stilte. 4) met gedempte stem, ook: zonder
geluid te geven. 5) ongemerkt, heimelijk. 6) tegen
een verbod in.
Stillelike, lichen, bnw. Hetz. als s t i 11 i k e en
s t i l l i c l i k e. Stilletjes.
Stillemonts, bijw. Zonder te spreken.
-

Stillen. Zie stellen.
Stillen, stellen, zw. ww. tr., intr. en wederk. —

I. Trans. 1) Tot rust en kalmte brengen. a) met den
acc. van den persoon, tot bedaren brengen. b) met
den acc. der zaak, bijleggen. 2) tot zwijgen brengen. 3) geheim houden. 4) een einde aan iets maken.
-- II. Wederk. Zich kalmeeren. -- III. Intr. 1) Bedaren. 2) zwijgen.
Stilleputte, -put, znw. vr. en m. Hetz. als s til1 e, 4e Art.
Stillesate, stil-, -saet, znw. vr. en m. Het zich
rustig houden, toestand van rust, bestand.
Stillesitter, stil-, znw. m. Hij die zich rustig
houdt, thuis blijft (van een expeditie).
Stillestaen, stil-, st. ww. intr. Rusten, van eene
rechtszaak.

Stilstaninge, znw. vr. Stilstand.
Stilleswigen, st. ww. intr. Zie s t i 11 e, bnw. 3).
Stilleswigende, deelw. bnw. 1) Stilzwijgend. 2)

in 't geheim.

Stllleswigens bnw. Stilzwijgend.
Stilleswigent feit, stilleswigen-, znw. vr. Stilzwij -

gendheid.

Stllleswiginge, stil-, znw. vr. 1) Stilzwijgen.

2) stilte, rust.

Stillieheit, znw. vr. Hetz. als s t i 1 h e i t.

Sterke, stillic, bijw. 1) Niet luid. 2) heimelijk.
3) zonder gedruisch te maken. 4) met kalmte.
Stlllieli*ke, liken, -lijc, bijw. Hetz. als stille k e,
-

2).
Stillinge, znw. vr. 1) Het stillen of tot bedaren

brengen van iem. 2) rust, kalmte. 3) een tijd van
rust, waarin alles zwijgt.
Stilmisse, »nesse, znw. vr. Hetz. als s t i 11 e, een
deel der mis, ook: het heilig Avondmaal.
Stilnisse, - nesse, znw. vr. 1) Stilte. 2) hetz. als
sti1misse.
Stilrewaerde, stiller-, -waert, - roerde, bijw. uitdr.
In het geheim.
Stilt, imper. plur. van s t i 11 e n, stil worden
of zijn.
Stilte, znw. vr. Stilte.
Stilwaerheit, znw. vr. Waarschijnlijk: stille
waarheit, geheime enquête.
Stimme. Zie stemme.
Stimmen. zw. ww. tr. Stevig maken.
Stimpel. Hetz. als s t e m p e 1.
Stlnlne, znw. m. Naam van eene soort appels.
Stinke, stink, znw. Gevangenhok.
Stinkelike, bnw. Zóó dat iets stinkt.
Stinkelinc, znw. m. Naam van een visch.
Stinken, stincken, stenken, st. ww. intr. 1) Stinken. 2) verrotten. 3) weerzin inboezemen aan.
4) op enen s., afkeer hebben van.
Stinkende, deelw. bnw. 1) Stinkend. 2) gehaat
(bij God), hatelijk, afschuwelijk.
Stinkendelike, bijw. Hetz. als s t i n k e 1 i k e.
Stinkentheit, stinkende -, znw. vr. Het stinkend
-

zijn; vuilheid.

Stinkevleesch, znw. o. Bedorven vleesch.
Stinkich, bnw. Stinkend, bedorven.

Stinking znw. vr. Het stinken, stank.
Stinestox, znw. Naam van een huiduitslag op het

hoofd.

Stint, znw. m. Spiering.
Stip, znw. o. Stip, punt.

Stipaehtlg, -echtich, bnw. Met stippels bezet.
Stipel, znw. m. Hetz. als s t i p e r. Stut, schoor.

STIPEN.
Stipen, stippen, zw. ww. tr. In o n d e r s t i p e n,
ondersteunen.

Stiper, znw. m. Schoor, stut.
Stiperen, stieren, zw. ww. tr. Schoren, steunen.
Stippekint. Zie s t i e f k i n t.
Stippel, znw. m. Stip, punt.
Stippelaehtig, bnw. Gespikkeld.
Stippen. Zie s t i p e n.
Stippen, zw. ww. tr. 1) Stippen, instippen. 2) op-

ten nagel s., een druppel op den nagel uitgieten.

— Aanm. Stippen heeft ook andere bet. gehad,
1) Een punt maken. 2) afscheiden met een haag
of heining.
Stippich, bnw. Gespikkeld.
Stipte, -ijc. bnw. Wrang.
Stivale, znw. m. Stevel.
Stive, bijw. Zie s t ij f, bijw.
Stive, znw. vr. Stijfheid.
Stive, znw. vr. Soort fluit.
Stivelen, stif elen, zw. ww. tr. Doorsteken; met
een puntig wapen het leven benemen aan iem.
Stiven, zw. ww. tr., intr. en wederk. — I. Trans.
1) Stijf maken. 2) krachtiger maken. 3) iets bevorderen. 4) ondersteunen. 5) iem. handhaven in een
recht. --II. Intr. 1) Stijf worden of zijn. 2) krachtiger worden. — III. Wederk. Hem s., zich vernl.

harden.

Stivenisse, stijf-, -nesse, znw. vr. 1) Stijfheid.
2) versterking van de kracht, eener verordening.
Stivicheit, znw. vr. Hetz. als s t ij f h e i t.
1) Hardheid, van voorwerpen. 2) onmeedoogendheid. 3) verhardheid in het kwade.
Stivigen, zw. ww. tr. Hetz. als s t i v e n.
Stivorich. Zie s t i b o r i c h.
Stobbe. Zie s t u b b e.
Stoddinge, znw. vr. Windvlaag.
Stoeder, stueder, znw. vr. Dekhengst(?) Man uit
het volk( ?)
Stoel, stoele, stole, znw. m. 1) Stoel, zetel. 2) zetel
van een heerscher. 3) de waardigheid zelve; de
plaats waar de zetel van den vorst is, residentie.
4) stoel of plaats van een ambtenaar; afslager.
5) leerstoel. 6) stuurstoel. 7) rechterstoel. 8) zetel
van een lid van een gezelschap. 9) predikstoel.
10) stoel voor het doen van natuurlijke behoeften.
11) staat van bruid, gehuwde vrouw, weduwe.
12) kapitaal, hoofdsom. 13) steel, tronk. 14) datgene waarin iets rust of hangt of geplaatst is. —
Zie nog stoelen.
Stoelbrief, znw. vr. Register met lengte der hoefslagen, hunne volgorde en namen der dij kplichtigen.
Stoelbroeder, znw. m. Medelid van een college.

-

Stoeidrager, -dreger, znw. m. Waarschijnlijk ker-

keknecht.

Stoeldoec, znw. m. Stoelbekleeding.
Stoeldraeyer, -drayer, -dreyer, znw. m. Stoelen-

maker.

Stoelen, stolen, zw. ww. tr. (Een dijk) verdeelen
in dijksvakken (stoelen) en deze toewijzen aan de
dijkplichtige landen.
Stoelgane, -gang, znw. m. Ontlasting.
Stoelhout, -holt, znw. Hout om stoelen te maken.
Stoelinge, stolinge, znw. vr. Het „stoelen" van

een dijk.

Stoeleanker, znw. m. Naam van eene bep. soort

van kanker.

Stoelease, -kese, znw. m. Belegen( ?) kaas.
Stoelkijn, znw. o. Verklw. van s t o e 1.
Stoelcleet, znw. o. Stoelkleed, stoelbekleeding.
— Stoeleussen -laken, stolaken, -maker, -meker.
Stoelrover, znw. m. Roover van geld, afzetter.
Stoelschat, stol-, znw. m. Hoofdsom, kapitaal.
Stoelschat, znw. m. Kosten door het gemeene-

land te voldoen aan den dijkgraaf voor zijne verdeeling (enz.) van gemeene werken.
Stoenen, stoeninge. Zie s t o n e n, s t o n i n g e.
Stoep,stoop (e), stoup, stoepe, stope, znw. vr. 1) Zitbank aan de deur van een huis. 2) opgang, oprit.
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Stoepe (schandpaal). Zie s t u p e.
Stoepen. Zie s t open en s t u p e n.
Stoer, stoer. Zie s t o r e. Steur.
Stoet, znw. m. Bal.
Stoet, znw. vr., bijvorm van s t o n d e, tijdstip(?)
Stoet, znw. vr. en m. 1) Optocht, gevolg. 2) plechtigheid. 3) helsche s., gedruisch of optocht( ?)
Stoet. Zie s t o o t.
Stoete. Zie s t u t e.
Stoetmande. Zie s t u u t m a n d e.
Stoeter. Zie stoter.
Stoetgaer. Zie s t o o t g a e r.
Stoetselaar. Zie s t o o t s e l a e r.
Stof, znw. o. 1) Stof, lat. pulvis. 2) stof, als zinnebeeld der vergankelijkheid en van het nietige.

Stoffe, stof f, stof, znw. vr. Materie, grondstof.
Stoffen, zw. ww. (Op)vullen.
Stofferen, Beren, -ieren, zw. ww. tr. 1) Opmaken,
-

opsieren. 2) met bonte kleuren beschilderen. 3) toetakelen (?). 4) voorzien van het noodige. 5) vullen.
Stofferinge, -ieringe, znw. vr. 1) Het opmaken of
versieren van iets. 2) al wat tot de inrichting van
iets, in 't bijzonder van een huis, noodig is. 3) poli-

Stoffersel, znw. Het opmaken van iets.
Stofgelt, znw. o. Geldelijke bijdrage van de Iedere

van het tapijtweversgild (te Gent).
Stofmele, -meel, znw. o. Meelstof.
Stofregen, znw. m. 1) Plasregen. 2) motregen. —

Stofregenen.
Stofschriven, st. ww. intr. Op perkament schrijven.

Stofteken, znw. o. Waarmerk van eene stof.
Stoyen. Zie stooyen.
Stoltelike. Zie stoute 1 i k e.
Stoe, stock, znw. m. en o. 1) Stam van een boom

of plant. 2) boomtak, rijs. 3) bij overdracht, stam,
tak van een geslacht. 4) staak. 5) steel van bloemen. 6) spaak van een wiel. 7) stok als heraldische
figuur. 8) stok, verkleinw. stocskijn, stockijn,
stockelki* n, -kin, -ken; knuppel. 9) in enkele bijzondere toepassingen: stamper, strijkstok, trommel stok, kerfstok, kandelaar (?). 10) staf, vooral als
zinnebeeld van heerschersmacht.. 11) offerblok,
12) gevangenisblok (strafwerktuig). 13) gevangenis
14) bijenkorf. 15) voorraad. 16) naam van een
soort van geschut. 17) bannende s., (roode kou sen?). 18) stokregel, referein. 19) oud mensch.
Stoebreet, -breit, znw. Naam van een bepaalde
soort laken.

Stoekdrager, znw. ww. Latijn lictor. Vgl. s t o c,
10).
Stoke, znw. vr. Het beginnen of veroorzaken

(van een vechtpartij).
Stokelije, -lec, bnw. Zich met geweld verzettende
tegen iem.
Stoken, stoocken (stocken), zw. ww. tr. en intr. -I. Trans. Steken, stooten; dat vier s. in, iets in
brand steken. 2) met een puntig voorwerp in iets
roeren; oppoken (vuur). 3) aanstoken, aanvuren.
4) iem. aanvuren tot iets. 5) tergen, uitdagen..
6) bestoken, aanvallen. 7) die see s., in zee steken.
8) op touw zetten; enen twist s., een twist met iem...
beginnen. — II. Intr. Met ane, aanpakken, bewerken bij.

Stokende, deelw. bnw. Aanvurend, prikkelend.
Stoker, znw. m. Hij die een vuur stookt, die tot.

iets aanzet.

Stoegelt, znw. o. 1) Van stoc in de bet. 12) of 13),,
geld door een gevangene aan den „stocmeester" te
betalen bij het verlaten der gevangenis. 2) belasting geheven bij het maken van een bouwwerk.
Stoegoet, -guet, znw. o. Familiegoed, stamgoed..
Stokinge, znw. vr. Het opstoken, opwekken, tot

iets.

Stoeke, bijvorm van s t o c.
Stoekelkijn, znw. o. Verklw. van s t o c.
Stoeken. Zie s t o k e n.

-chromeing.
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Stoeken, zw. ww. tr. In den „stok ", ook in de gevangenis zetten.
Stoeken, zw. ww. intr. Steunen, leunen.
Stoeken, zw. ww. intr. Stollen.
Stoekenaer, znw. m. Hetz. als s t e c k e n a e r
en s t e e h o e d e r. Beambte, opzichter.
Stocker, znw. m. Gerechtsdienaar, beul.
Stoeleggen, zw. ww. intr. Op vormelijke wijze afstand doen van een onroerend goed. — Stoeleggensliede, (getuigen), Stoelegginge.
Stoemaker, -meker, znw. m. Vervaardiger van
stokken, bep. in de bet. 12).
Stoemeester, -meister, znw. m. Gevangenbewaar-

een bepaalde tijd, beurt. 5) een geschikte tijd voor
iets, gelegenheid. 6) tijd, termijn. 7) tijd aan iets
besteed. 8) het aardsche leven. 9) keer, maal. 10)
uur. 11) maandstonden.

der, cipier.
Stofnagel, znw. m. Waarschijnlijk een nagel voor
een stok (in de bet. 8). — Stocout, -olt.
Stoeprange, znw. vr.(?). Hetz. als p r a n ge;

z. ald.
Stoeregel(e), znw. vr. Hetz. als s t o c, 18).
Stoesliede, stockes-, -luede. znw. m. mv. Hetz. als
stoeleggensliede.
Stoestllle, bnw. Doodstil.
Stoestue, znw. o. Naam van een groot vat.
Stoevast, bnw. In eene munt, vast kunnende
rekenen op eene bep. hoeveelheid edel metaal om
te bewerken. Als znw., oude getrouwe.
Stoeviseh, znw. m. Stokvisch.
Stoewaerder, znw. m. Cipier.
Stoewolle, znw. m. Naam van eene wolsoort.
Stole, stool, znw. m. 1) Lang overkleed van eene
fijne stof. 2) breede lang afhangende strook van
kostbare stof dien de priester draagt. 3) priester, vooral in de uitdr. iet houden met seven
stolen, zijn recht op iets staande houden door den
eed af te leggen met zeven priesters.
Stole. Zie s t o e 1.
Stolike, stolicke, bijw. Heimelijk. Ook Stolinge,
in dez. bet.
Stolken, zw. ww. intr. Klotsen, stampen met de
voeten.

Stolkich, bnw. Plomp.
Stolle, stolt, znw. m. Stuk(?)
Stollen, zw. ww. intr. Stollen.
Stolpe, stolp, znw. vr. Zolderbalk; haarddeksel.
Stolpelinge, -ing. bijw. Voorover.
Stolpen, stulpen, zw. ww. tr. Hetz. als s t e 1p e n.
Stolpen, zw. ww. tr. en intr. — I. Trans. Bedekken met een „stolpe", doch ook in ruimeren zin.
2) het onderste boven keeren. — II. Intr. Zich het
onderste boven keeren.
Stolt enz. Zie stout.
Stom, stomb, stomp, stompt, stom. bnw. 1)' Geen
spraak hebbend. 2) waar men niet over spreken

moet.

Stomatieum, znw. o. Naam van eene specerij.
Stommel, znw. m. Een afgesneden eind of stuk
van iets.
Stommelen, zw. ww. tr. en intr. — I. Trans. 1)
Omgooien. 2) stuwen, duwen: iet vol s., iets met
iets volstoppen. — II. Intr. Rommelen in iets.
Stommen, zw. ww. tr. of intr. Naam van een of

ander handwerk; hakken(?).
Stommertiende, znw. vr. en o. m.(?). Naam van
een tiend, geheven in Aalsmeer.
Stomp, stomb. Zie s t o m.
Stomp, stump, bnw. 1) Van zaken, stomp. 2) van
personen, plomp.
Stompe, stomp, znw. vr. en m. Stomp, geknot
voorwerp, stompje van een arm of been.

Stompelen, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans.

Opbergen. — II. Intr. Strompelen.
Stompen, zw. ww. intr. Stomp worden(?).
Stomper, stumper, z. ald. Sukkel, stakkert.
Stompt. Zie s t o m.
Stonde, stont (stunde). znw. vr. en m. 1) Tijdstip
2) tijdruimte van korteren of langeren duur. 3) tijdperk in de geschiedenis der menschheid, eeuw. 4)

Stonen, stoenen, steunen, stuenen, stenen, zw. ww.
tr. wederk. en intr. — I. Trans. Steunen, stutten.
— II. Wederk. Zich steunen. — III. Intr. Steunen
op iets.
Stonen, stoenen, zw. ww. intr. Hetz. als s t e n e n.
Stoninge, stoeninge, znw. vr. Gesteun, zacht geklaag.

Stoninge, stoeninge, znw. vr. Het steunen of leunen op iets.
Stoof, badhuis, herberg. Zie s t o v e.
Stoof, znw. Tronk van een boom of plant.
Stoofgen, stooftgen, znw. o. Verklw. van s t o v e.
Stoofhouder, -houwer, stove-, znw. m. Houder
van een „stove".
Stoofmeester, stove-, -meister, znw. m. Badhuis houder.
Stoofmeester, znw. m. Opzichter over de stoven
(de droogovens bij meekrapbereiding in gebruik).
-

Stoofinere, znw. o. Merkteeken van den stoofmeester.
Stoofvrouwe, stove-, znw. vr. Houdster van eene
„stove".
Stooyen, stoyen, zw. ww. tr. Voortduwen, voorttrekken. -- Stooyereep, -seal, stoye-.
Stooegaffele, -gaf/el, znw. vr. Tweetandig voorwerp, gebruikt bij het stoken van vuur.
Stooehout, znw. o. Hout om te stoken.
Stoociser, znw. o. Pook.
Stool. Zie stole.
Stoolder, znw. o. Bet. onzeker.
Stoonbalke, stoyn-, stuen-, steun-, znw. vr. en m.
Steunbalk.

Stoop, znw. m. Ook stoop, stope, vr. Kruik,
drinkschaal. -- Stoopflessehe, -f lesch -vlesse.
Stoopgieter, znw. m. Kannegieter. Hetz. als

s t o o p m a k e r.
Stoopmate, znw. vr. Een stoop van een voorge-

schreven inhoud.
Stoor (de visch). Zie s t o r e.
Stoor, znw. In b r a n d s t o o r, brandstichting.

Stoorfluwe, stuer-, steur-, - vluwe, -vlouwe, znw.

vr. Een vischnet waarmee steur gevangen wordt.

-stoorlije,bnw.In onstoorlijc.
Stoorm. Zie storm.
Stoormich. Zie s t o r m i c h.
Stoornisse, -esse, znw. vr. 1) Hinder, verhindering. 2) verstoordheid.
Stoortouwe, stoorvanger. Zie bij s t o r e.
Stoot, stoet, znw. m. 1) Stoot, duw. 2) aanval,
vooral met wapenen. 3) botsing, geschil. 4) moeielijkheden, hindernis. 5) tegenstand.
Stootgaer, stoet-, waarschijnlijk bnw. Geschikt
voor het gebruik.
Stootcorf, stoit-, znw. vr. Korf waardoor vloeistoffen gefiltreerd worden. In dez. bet. StOotmande.

Stootplate, -plaet, znw. vr. Stootplaat, (deel van

een wagen).

Stootsel, znw. o. Iets waaraan men zich stoot;

ergernis.

Stootselaer, stoetselaer, znw. m. Naam van een
verboden wapen; ponjaard(?)
Stootster, stortster, znw. vr. Naam van eene
vrouw die iets fijn stampt, stampster.
Stop, znw. m. Het stoppen van een gat in laken,
stopsel.

Stop, zie stoppe. 2e Art.
Stope, stooge. Zie s t o e p.
Stope. Zie stoop.
Stopen, stoepen, zw. ww. tr. 1) Hetz. als s t o p p e n. 2) verbergen. 3) aanzetten tot iets kwaads.
Stoplood, znw. o. Gegoten lood.

STOPPE.
Stoppe, znw. vr. 1) Werk, (hd. werg). 2) stoppel,
hetz. als s t o p pc 1 e.
Stoppe stop, znw. vr. of m. Stop, tap.
Stoppele
, stoppel, znw. m. en vr. Halm van het
graan, waarvan de aar is afgemaaid.
Stoppeles, znw. o. Andere vorm voor s t o ps e 1, een soort minderwaardige wol.
Stoppelmader, znw. m. Stoppelmaaier, (comische
naam van een bedrijf?).
Stoppelweide, znw. vr. Stuk land dat gemaaid is,
doch waar de stoppels nog staan.
Stoppen, stuppen, zw. ww. tr., intr. en wederk.
— I. Trans. 1) Stoppen, opvullen. 2) dichtmaken.
3) (eene wond) verbinden. 4) sluiten. 5) bergen, verbergen. 6) dekken. 7) verstoppen, versperren.
8) stremmen, tegengaan. 9) stuiten, verbetering
brengen in iets. — II. Wederk. Hem s., zich verstoppen, den neus dichthouden. — III. Intr.
1) Ophouden te vloeien. 2) sijn getide s., een gunstig getij afwachten(?).
Stoppesae, -zac, znw. m. Hij die korenzakken
stopt, herstelt.
Stoppewere, znw. o. Herstellingen aan bouwwerken enz.
Stoppinge, znw. vr. 1) Hetz. als s t o p p ew e r c. 2) afsluiting. 3) verstopping.
Stopsel, znw. o. 1) Datgene waarmee men iets
stopt. 2) afsluitmiddel.
Stopvogel, znw. m. Naam van eene soort van
eendvogels, jonge eend(?).
Storax, storaes, znw. Gomhars.
Storbance, -che, -cie, -tie. znw. vr. Het verstoren
der orde.
Storberen, sturberen, -eeren, zw. ww. tr. In de war
brengen. — Storberinge.
Store, stoor, stoer, stuer(e), steur(e), znw. m.
Steur, (de visch). — Stoortouwe (vischtuig). —
Stoorvanger(4)
Storen, stooren, stoeren, stueren, zw. ww. tr. en

wederk. — I. Trans. 1) Storen, verontrusten, in de
war brengen. 2) ontstemmen. 3) verhinderen. 4) te
niet doen, fnuiken. 5) in het verderf storten. 6) verwoesten. 7) verbreken, een eed. — II. Wederk.
1) In de war raken; gestoord, ontsteld.. 2) ontstemd
zijn.
Storen, zw. ww. tr. Bevestigen, grondvesten.
-storer, -stoorre, znw. m. In b r a n t s t o r e r,
brandstichter.
Store(e)ren, zw. ww. trans. Stichten.
Storf heus. Zie s t e r f h u u s.
Storft. Zie sterfte.
Storieh, stuerich, bnw. Verstoord. — Storieheit,

stoer-, stuer-.

Stone, znw. vr. Hetz. als (h) i s t o r i e.
Storinge, steur-, stuer-, znw. vr. 1) Het storen

van iem. 2) het stichten van onrust. 3) het boosmaken van iem. 4) verwoesting.
-storinge, znw. vr. In h o f s t o r i n g e.
Storke, store, sturc, znw. m. Ooievaar.
Storken. Zie s t u r k e n.
Storm, stoorm, storem, znw. m. 1) Heftige beweging. 2) beroering van het gemoed, hartstocht. 3)
heftig bewogen zee. 4) sein tot den aanval. —

Stormachtich.
Stormdach, storm-, znw. m. Dag van een storm of
algemeenen aanval.
Storme, znw. vr. Stormklok.
Stormelike, storm- bijw. Met geweld.

Stormen, stoormen, storemen, stuermen, zw. ww.

intr., trans. en onpers. — I. Intr. 1) In eene heftige
beweging zijn, vooral ten gevolge van een gemoedsbeweging. 2) van natuurverschijnselen, woeden,
onstuimig zijn. 3) stormloopen, vechten. 4) de
stormklok roeren. — II. Trans. Bestormen, berennen. — III. Onpers. Stormen. -- Stormentshants,

stormens-, -hans.

Stormer, znw. m. Aanvaller.
Stormes, storms, bijw. gen. Stormenderhand.
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Stormgaerde, garde, znw. vr. Strijdbijl.
Stormich, stoormich, bnw. Onstuimig.
Storminge, stoorminge, znw. vr. 1) Heftige be-

weging, vooral van het gemoed. 2) onstuimigheid
in de natuur. 3) aanval, storm. — Stormeloeke,

-kloeke.

Stormreetschap, -reytschap, znw. o. Krij gswerktuigen die bij een bestorming worden gebruikt.
Storms. Zie s t o r m e s.
Stormsee, stoormzee, znw. vr. Hooge zee.
Stormtarge, -tarse, znw. vr. Schild waarmee men
zich dekt bij eene bestorming.
Stormte, znw. vr. Onstuimigheid van water,
wind, weder. — Stormweder, -wider.
Stormwere, znw. o. Hetzelfde als s t o r mr e e t s c h a p. - Stormwint.
Storne, znw. vr. Gang(?)
Storte (strot). Zie s t r o t e.
Storte, znw. vr. Een dun blad metaal.
Storten, sturten, stuerten, sterten, zw. ww. tr. en
intr. - I. Trans. 1) Omgooien. 2) storten, uitschudden. -3) uit iets gieten, wegwerpen. 4) uitgieten. 5) vergieten. 6) in het bijzonder, vergieten, gezegd van de vochten in het lichaam. 7) van geld,
afdragen. 8) (iem.) neerwerpen. 9) uitboezemen.
10) (gaven Gods) onder de menschen uitstorten. —
Ii. Intr. 1) In elkaar zakken. 2) uitstroomen. 3)
neervloeien. 4) in enen s., samenvloeien.
Stortende, deelw. bnw. Van vaatwerk gezegd,
waaruit het vocht dat er in is licht uitstort.
Stortilloen, znw. m. Keelgat, strottenhoofd.
Stortinge, sturtinge, znw. vr. Het storten van
iets.
Stortsteker, znw. m. Iem. die een ander de keel
afsnijdt.
Stortvat, znw. o. Een vaatwerk dat uitlekkende
droppels opvangt.
Stotel, bnw. Stootsch, tot stooten geneigd.
Stoten, stooten, st. en zw. ww. tr., wederk. en
intr. -- I. Trans. 1) Stooten, duwen. 2) met eene
bep., vooral met ute; verdrijven. 3) bezeeren, deren. 4) stampen, fijn stooten. 5) schudden. — II.
Wederk. 1) Zich stooten. 2) hem s. aan, aanstoot
nemen aan. — III. Intr. 1) Een stoot toebrengen.
2) tegen iets bonzen, botsen. 3) zich stooten.
Stoten, deelw. bnw. In noordoost. tongvallen
hetz. als gestoten en stotel.
Stoter, stooter, stotre, (stoeter?), znw. m. 1) Stooter, stamper. 2),steekwapen, ponjaard. 3) naam van
den een of anderen vorm van valsch haar. 4) zie
m u- u 1 s t o t e r. 5) naam van muntstukken van
verschillende waarde.
Stoterstoe, znw. Hetz. als s t o t e r, 1).
Stoteseh, bnw. Hetz. als s t o t e 1 en g e s t ot e n.
Stotinge, znw. vr. 1) Het stooten, voortjagen.
2) het tegen iets bonzen.
Stoudije. Zie s t o u w e d ij c.
Stout, stoud, stolt, bnw. 1) Dapper. 2) vermetel.
3) met eene bep. met op, vertrouwende. 4) flink,
krachtig. 5) als znw. een stout, een ondernemend,
moedig man.
Stout, stoud, bijw. Stout, flink.
Stoutelike, -lijc, -lec, stoitelike, bijw. 1) Op moedige wijze. 2) brutaal, in woorden; vermetel, in
daden.
Stouten, zw. ww. tr. en intr. -- I. Trans. Stout
maken, iem. moed geven. -- II. Intr. Moedig worden.
Stouternie, znw. vr. Vermetelheid, overmoed.
Stoutheit, znw. vr. 1) Stoutheit, dapperheid. 2)
vermetelheid, brutaliteit. — In dez. bet. Stoutieheit, sto(e)lticheit.
Stouwe, znw. vr. Binnenlandsche waterkeering.
-- In dez. bet. Stou(we)dije.
Stouwen, stuwen, zw. ww. tr. 1) Jagen, voortdu-

wen. 2) opstoken, aandrijven; prikkelen. 3) optassen, stuwen. 4) tot stilstand brengen, stuiten.
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Stouwinge, znw. vr. Friesche vorm voor s t ov i n g e, eedsformulier.
Stove, stoof (ook m.), oostmnl. stave, znw. vr. 1)
Verwarmd vertrek, kamer in het algemeen. 2)
droogoven, stoof voor de bereiding van meekrap.
3) badstoof, gelegenheid voor warme baden. 4)
heet bad. 5) stoof, verkleinw. stoofkijn, -ken.
Stove, van eene plant. Zie s t o o f.
Stove, stoof, znw. vr. Naam van eene bepaalde
soort van land, bouwland( ?).
Stovegelaeh, znw. o. In eene „stove" gemaakte
verteringen.

Stovegelt, znw. o. Geld verschuldigd voor baden
of verteringen.
Stovehouder. Zie s t o b f h o u d e r. — Stovemeester. Zie stoofmeester.
Stoven, zw. ww. tr. en intr. — I. Trans. 1) Het

lichaam of een lichaamsdeel door een warm bad of
verwarmende geneesmiddelen verkwikken; iem.
een warm bad doen nemen. 2) (eene spijs) stoven.
— II. Intr. 1) Een heet bad nemen. 2) zweeten.
Stover, znw. m. Houder van eene „stove".
Stoversche, znw. vr. Houdster van eene „stove".
Stover, znw. m. Speurhond.
Stovich, (staevich, oostmnl.), bnw. Stoffig. —

Stovicheit.
Stovinge, znw. vr. Het verwarmen van een ziek
lichaam(sdeel) door een heet bad of verwarmende
geneeswijzen.

Straeyen, strayen, zw. ww. tr.; oostmnl. streien.

Bijvorm van s t r o o y e n.
Straecven, znw. o. Naam van een water bij

Hel-

mond.

Strael, strale, znw. m. en o.; ook strale, m. en
vr. 1) Pijl. 2) angel. 3) de scherpe punt van een
wapen. 4) werpspiets. 5) straal.
Straet. Zie s t r a t e.
Straetbrief, strate-, znw. m. Waarschijnlijk een
proces-verbaal van verhoor van de buren in de
straat.
Straetgangleh, bnw. Op straat loopende.
Straetgelt, straten-, znw. o. 1) Geld opgebracht
voor aanleg of onderhoud van de bestrating eener
stad. 2) te Deventer, belasting opgebracht door de
„straetgenoten" voor bepaalde ambten of diensten.
Straetgenote, strate(n)- znw. m. Vooral in het
mv. De bewoners eener zelfde straat, die gezamenlijk dezelfde lasten dragen. — Straetcarre, straten-,
-care.

Straetmaer, straten -, -meer; ook (oostmnl.) -me-

bnw. Aan iedereen bekend.
Straatmakelaar, znw. m. Bepaald soort makelaar te Brugge.
Straatmaker, strate(n)-, -meker, znw. m. De persoon van stadswege belast met bestraten en aan brengen van herstellingen in het plaveisel.
Straetmare, straten-, -mere, znw. vr. Algemeen
rich),

verspreid gerucht.

Straetmeester, strait-, strate(n)-, -meister, znw m.
Hetz. als straetmaker.
Straetmes, znw. o. Straatvuil.
Straetnote, strate(n)-, znw. m. Hetz. als s t r a e tgenote.
Straetroof, straten-, znw. m. en o. Straatroof, inbraak.

Straatroven, zw. ww. intr. Op straatroof uitgaan,
— Straatrover, straten -.
Straetschenden, straten -, -schennen, zw. ww. intr.,
als znw. Straatroof. — Straetschender, -schenre,
-scheynder, - schennen, -schinder, -schinre, Straetschenderie, Straetschendinge, -schindinge.
Straetschouwinge, -scauwinge, znw. vr. Van over-

inbreken.

heidswege ingesteld onderzoek naar den toestand
der straten enz.
Straetschumer, znw. m. Hetz. als s t r a e t r o-

v e r. — Straetsteen.
Straatvoer, strate-, bnw. Op straat loopende.

Straetwere, straten-, znw. o. Bestrating.
Straf, bnw. — A. van zaken. 1) Gespannen,

scherp. 2) streng, fel. 3) sterk, krachtig. — B. van
menschen. 1) Ingespannen. 2) hard, streng. 3)
krachtig, voortvarend.
Straf, bijw. Met kracht.
Straffe, strafe, znw. vr. Straf.
Straffellje, stra f elijc, bnw. Afkeurenswaardig.
Straffellke, -lijc, bijes. 1) Met ijver. 2) barsch,
3) streng.
f en, stra(e)ven.
Straffen, straf en, straifen, strae/fen,

zw. ww. trans. 1) Berispen. 2) weerleggen, tegenspreken. 3) straffen.
Straffer, strae f f er, stra f er, znw. m. Berisper.
f inge, stra f Inge, znw. vr. 1) BeStraffinge, straeffinge,
risping. 2) weerlegging. 3) straf. 4) beproeving.
Stragier(s), bnw. Onbeheerd; s. liggen, onbeheerd liggen, van landerijen.
Stragieren, zw.ww. intr.Onbeheerd rondzwerven.
Strayen. Zie s t r a e y e n.
Strajotte, znw. m. Albaneesche of Grieksche
huursoldaat.

Strae, bnw. 1) Stijf gespannen. 2) (van een weg),

steil.

3) streng. 4) sterk, krachtig.

Stracheit, znw. vr. 1) Barschheid. 2) kracht. —
Strackelike.
Strale. Zie s t r a e 1.
Stralen, zw. ww. tr. 1) Schieten, doorschieten.

2) steken, prikkelen. 3) uitstralen.
Stram, bnw. Stijf, strak.
Stramijn. Zie s t a m i n e.
Strammen, zw. ww. intr. Stijf zijn of worden.
Stramproysch. Zie bij s t a m p r o y s c h.
Strampelinge, znw. vr. Struikeling, vergissing.
Strande, znw. vr. Hetz. als s t r a n t, m. o.
Stranden, zw. ww. trans. Op het strand werpen.
Strandoec, stronedoec, znw. m. Naam van eene
grove linnen stof.
Strange, bnw. Zie s t r a n c.
Strange, stranc, strangen, bijw. 1) Vast, me
kracht. 2) met inspanning. 3) met aandrang. 4)
met hevigheid. 5) in hooge mate.
Strang(e), znw. vr. Hetz. als s t r a n c. 1)
Strand. 2) arm van de zee of van eene rivier.
Strangelike, -lijc, -lic, bnw. 1) Met macht. 2) gewelddadig. 3) met hardheid. 4) met gestreng
-

heid(?)

Strangen, zw. ww. tr. Hetz. als s t r a n d e n.
Strangiehelt, znw. vr. 1) Gestrengheid. 2) hard-

heid.

Stranghelt. Zie strancheit.
Stranc, znw. m., ook stranke, vr. 1) Strand. 2)

tak, inham.

3) streng.

Stranc, strange, bnw. — A. Van zaken. 1) Groot,

sterk. 2) hevig. 3) van beloften, vast. 4) dik. 5)
eng, nauwsluitend. 6) stevig, 7) scherp, hard. 8)
gestreng. — B. Van personen. 1) Krachtig van
lichaam. 2) onaangenaam, afgemeten. 3) streng.
4) stijf.
Stranegijs, znw. mv. Nokspannen, bedekking
met pannen enz., cirkelboogsgewijze uitgehakt.
Strancheit, strangheit, znw. vr. Hetz. als s t r a ng i cheit.
Strant, znw. m. 1) Arm van een:zee of van eene rivier, inham. 2) strand.
Strantdriftieh, bnw. Op het strand komende
aanspoelen. — Strantgoet.

Strassenere, -eerre, znw. m. Straatroover. —
Strasseneringe.
Strate, straet, znw. vr. 1) Straat, geplaveide weg.
2) harde weg in 't algemeen. 3) vooral gewoon is de
bijw. gen. miere (mijnre), diere (dijnre) strate(n),
mijns, uws weegs. 4) weg, overdrachtelijk. 5) weg,

reis.

Strate-. Zie de samenstellingen bij s t r a e t-.
Strate, (oostmnl.). Zie s t r o t e.
Stratelijc, straetlijc, straitlijc. bnw. Op de straat

betrekking hebbend.

STRATEN.
Straten, zw. ww. intr. en trans. --- I. Intr. Straat
maken. -- II. Trans. Herstellen, eene bestrating.
Straten-. Zie bij s t r a e t-.
Stravel, stravel. Zie s t r a w e 1.
Straven. Zie straffen.
Strawel, stravel, strauel, znw. Struik.
Strede, znw. m. of vr. Schrede, stap.
Streee, znw. m. Zie s t r e k e.
Streeekel. Zie strekel.
Streecmate; -maet, znw. vr. Eene gelijkgestreken
maat.
Streets. Zie bij s t r e k e. 2).
Streeeskijn, -ken, inw. o. Verkleinw. van s t r ek e. streep.
Streecte, streect, znw. vr. Landstreek.
Streeevol streecke-, bnw. Boordevol.
Streemklin, streemtgen, znw. o. Verkleinw. van
s t r e m e, strook.
Streepkijn, -ken, znw. o. Verkleinw. van s t r e p e.
Streepje.
Streyen, zw. ww. tr. Dialect. vorm van s t r o oyen.
Streven. Zie strelen.
Stree, znw. Zie s t r i c.
Stree, bnw. Hetz. als s t e r c.
Streebedde, znw. o. Hetz. als s p a n b e d d e.
Streke, streec, znw. m. en vr. 1) Het strijken met
of langs iets. 2) voorwerp waarmee men eene maat
gelijk strijkt. 3) streep; eens streets, rechtdoor. 4)
(zweep)slag. 5) streek, list. 6) het meten van stoffen. 7) een bepaalde lengte of uitgestrektheid. 8)
een poosje.
Strekel, streeckel, znw. m. 1) Strijkstok. 2) speen
van den uier eener koe.
Strekelen, zw. ww. tr. Streelen.
Strekelmate, -maet, znw. vr. Hetz. als s t r eke1.1).
Streken, streecken, zw. ww. trans. en intr. — I.
Trans. 1) Streelen, 2) iemands zinnen of eigenliefde
aangenaam aandoen. — II. Intr. 1) Pluimstrijken.
2) henen s., zich over eene zekere oppervlakte, ook
tijdruimte, bewegen.
Streker, znw. m. Hetz. als s t r i k e r. In
p1umes trek er.
Streeke. Zie s t r i c.
Streeken. Zie stricken.
Strecke, streck, znw. m. (en vr. ?). Hetz. als
s t r e k e. 1) Uitgestrektheid lands. 2) in de bet.
van s t r e k e 6).
Strecken, stricken, zw. ww. tr., wederk. en intr.
-- I. Trans. 1) Strekken, uitrekken. 2) uitstrekken.
3) uitbreiden. 4) uitreiken, verstrekken. 5) toereikend zijn voor. 6) bereiken, een getal. 7) vellen,
een vonnis. -- II. Wederk. 1) Zich uitrekken. 2)
zich uitstrekken, zich neerleggen; deelw. gestrect,
plat op den grond (liggende). 3) zich uitstrekken,
met eene plaatsbepaling als onderwerp. 4) reiken.
5) met eene bep. met omme, omgeven. -- III. Intr.
1) Zich uitstrekken, met een pers. als ondw., gaan
liggen. 2) zich uitstrekken, met eene plaatsbepaling als ondw. 3) zich uitbreiden. 4) reiken tot een
bepaald punt. 5) toereikend zijn. 6) betrekking
hebben op. 7) dienen tot. 8) verlangen, begeren.
Streekinge, znw. vr. Uitbreiding, uitgebreidheid.
Streelede, znw. Bet. onbekend.
Strees, bijw. Dadelijk.
Street, andere vorm voor s t r e c, strik.
Streewerve, znw. Bet. onbekend.
Strelen, streelen, streylen, zw. ww. tr. Streelen,
vleien.
Streme, znw. m., 1) Streep, lijn. 2) strook.
Stremelen, zw. ww. intr. Hetz. als s t r i e m e1 e n.
Stremen, zw. ww. tr. Hetz. als s t r e m m e n.
Stremmen, zw. ww. tr. en intr. — I. Trans. 1)
Keeren, stuiten, sussen. 2) in het bijzonder,stelpen
van bloed. 3) doen stremmen, van melk. — II. Intr.
1) Gestelpt worden. 2) dik worden. — Stremsel.
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Strene, znw. m. Streng.
Strene, znw. vr. Nieuwjaarsgift, handgift.
Strenge, stringe, strenc, znw. m., vr. en o. 1)

Touw, koord. 2) riem, reep, ook touw met eene lis,
om drenkelingen op te halen. 3) strook, band. 4)
(haar)vlecht.
Strenge, streng, strenc, bnw. 1) Krachtig, flink.
2) hard, stuursch. 3) streng, onverbiddelijk. 4)
streng voor zich zelven : een s. leven. 5) tan zaken, erg.
Strenge, bijw. Met strengheid.
Strengelike, streng-, stringe, -lijc, -lic, bijw. 1) Op
eene krachtige wijze. 2) op eene harde, scherpe
wijze. 3) streng. 4) volgens strenge beginselen.
Strengen, zw. ww. tr. Versterken.
Strengereep, znw. m. Hetz. als s t e g e r e e p,
stijgbeugel.
Strenghelt, znw. vr. Zie s t r e n c h e i t.
Strengieheit, stre(n)nicheit, znw. vr. 1) Wakkerheid, kracht. 2) ruwheid. 3) gestrengheid.
Strenhelt. Zie s t r e n c h e i t.
Streneheit, stren(g-), znw. vr. 1) Hardheid. 2)
strengheid.
Strennicheit. Zie s t r e n g i e h e i t.
Strepe, streep, znw. m.( ?) . 1) Smalle lange reep
2) streep, lijn. 3) striem.._
Streden. Zie s t r o.o y e n.
Streule, znw. vr. Urine.
Streulen, stroylen, zw. ww. intr. Wateren, pissen.
Strevel, znw. m. Hetz. als s t r a v e 1. Struik,
heester.
StreVelen, zw. ww. wederk. Weerstreven. -,

Strevelieh, Strevelieheit.
Streven, zw. ww. intr. 1) Zich oprichten. 2) zich

toeleggen op. 3) strijden.
Strevich, bnw. Weerstrevend, onwillig.
Stribben, zw. ww. intr. In w e d e r s t r i bb e n.
Stribbich, bnw. Hetz. als s t r e v i c h. Weerbarstig.
Stridachtich, strijt-, -echtich, -ech, bnw. 1) Strijd
hebbende met. 2) strijdlustig. 3) twistziek.
Stridaehtichelt,znw. vr. Of verdeeldheid bf twistziekheid.
Stride (te -). Zie s t r ij t.
Stridedach, znw. m. De dag waarop een gevecht
plaats had.
Strldel, bnw. Begeerig.
Stridelije, -lic, bnw. 1) Strijdbaar. 2) stridelike
sake, vechtpartij.
Stridelike, -lijc, -lic, bijw. Met strijdlustige bedoelingen.
Striden, strieden, st. ww. intr. en tr. — I. Intr. 1)
Strijden, met wapenen vechten. 2) bakkeleien. 3)
strijden, in ethischen zin. 4) worstelen. 5) twisten,
met woorden, kijven. 6) tegenstand bieden — II.
Trans. 1) Bestrijden. 2) bevechten, door strijden
behalen.
Strider(e), znw. m. 1) Vechter. 2) twister. — Strl-

derinne.
Stridich, -ech, bnw. 1) Strijdbaar. 2) twistziek. 3)

ijverich. 4) (in het oostmnl.), waarover twist bestaat.
Stridicheit, znw. vr. Ijver, animo.
Striding(e), znw. vr. 1) Gevecht. 2) gekijf. 3) tegenstand.
Strië, in de uitdr. t e s t r i ë, om strijd.
Strieden. Zie s t r i d e n.
Strlem(e), znw. m. 1) Streep. 2) striem.
Striemelen, strimelen, zw. ww. intr. Wankelen.
Striën, zw. ww. tr. Hetz. als s t r o o y e n.
Strooien, verspreiden.
Strieven, strieveren. Zie s t r i e w e n.
Striewen, strieven, strieveren zw. ww. tr. 1)
Strooien. 2) verspreiden.
Strifelen. Zie s t r i v e l e n.
Strijf. Bet. onbekend.
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Strijeamt, ampt, znw. o. Het ambt van den aangestelden meter van koopwaren.
Strijegelt, znw. o. Het geld dat de lakenkoopman betaalt voor het meten van laken.
Strijehout, stric-, -holt, znw. o. Hetz. als s t r ek e 1 1). en s t r ij e s t o c. 1) Het strijkhout van
den korenmeter. 2) een timmermansterm, „dwarshout bijna zoo breed als de brug, waarop de roos
ligt" ; steunbalk.
-tering
Strijemate, znw. m. Eene met het strijchout gelijk gestreken maat.
Strijcstoc, znw. m. Hetz. als s t r ij c h o u t.
Strijevore, znw. m. Eene smalle groeve.
Strijpt, stripet, stript, bnw. Hetz. als g es t r ij p t. Gestreept. — Strijpterhalle, de hal waar
strijpt wordt verkocht.
Strljt, strijd, znw. m. en o. 1) Strijd, gevecht. 2)
tweegevecht. 3) slagorde. 4) woordenstrijd. 5)
wedstrijd; te stride, om strijd. 6) vijandschap (?) in
de uitdr. S. dragen. 7) ellendige toestand, kommer.
Strijtachtich. Zie s t r i d a c h t i c h.
Strijtbaer, bnw. 1) Strijdbaar. 2) twist hebbend.
3) waarover geschil is.
Strijtbaerheit, -berheit, znw. vr. Geschiktheid
voor den strijd.
Strijdbaerlije, -lic, bnw. 1) Strijdbaar. 2) krijgszuchtig.
Strijtdach. Zie s t r i d e d a c h. — Strijtgierig,
-gerich, Strijteleet, -cleyt.

Strijtholt, bnw. Kreupel( ?).
Strijtsam, -saem, bnw. Strijdlustig.
Strijtstede, znw. vr. Belegeringswerk(?)
Strijtteken, teyken, znw. o. 1) Zichtbaar teeken
-

in den strijd, vaandel. 2) hoorbaar teeken, enz.
Strijtwere, znw. o. Belegeringswerk.
Strijtwillieh, bnw. Aan eene vechtpartij deelnemend.
Strijtwort, znw. o. Smaadwoord (?).
Strie, strec, stricke, strecke, znw. o. en m.; ook
stricke, strecke, vr. 1) Strik, lus. 2) strop. 3) overdrachtelijk a) van alles waarmede de mensch in
zedelijken zin gevangen wordt. b) van al wat iem.
brengt in een benarden toestand. 4) krul om eene
letter. 5) hetz. als s t r e k e in: tenen stricke, in
eens.
Striebrief, znw. m. Eene akte met een dun koord
omwonden en daarna bezegeld.

Strike, strijc, znw. m. en vr. 1) Streep. 2) koers.
Striken, strijcken, st. ww. tr. en intr. — I. Trans.

1) Strijken, strijkend met iets langs iets of iem.
gaan. 2) streelen. 3) vleien. 4) tokkelen. 5) afstrijken, het vuil van iets. 6) gelijk strijken, eene maat.
7) meten, laken, linnen. 8) sleepen. 9) opstrijken,
geld. 10) slaan. 11) strijken, een zeil. 12) strijken,
een vonnis. 13) weghalen, gras (?). — II. Intr. 1)
Strijkend langs iets gaan. a) straatslijpen. b) langs
snaren strijken. 2) zich uitstrekken. 3) zich richten;
met bijw. bep., met voorzetselbep., of zonder bep.
van richting of plaats. 4) met eene zaak als ondw.;
ere dint naer s., iets van nabij raken of betreffen.
5) s. met, omgaan met. 6) met eene bep. met van of
site, voortspruiten. 7) neerkomen,. 8) naam van eene
vlasbewerking.
Striker, znw. m. 1) De van stadswege aangestelde meter van laken of linnen. 2) meter van koren
en andere droge waren. 3) de werkman die het
laken gladstrijkt.
Strikerie, strijckerie, znw. vr. Het meten van laken; de accijns. — Strikeriemeester.
Striket, -te, znw. Hetz. als s t e r k e t. Vrouwenmuts(?)
Strichout. Zie strijchout.
Stricken, strecken, zw. ww. tr. 1) Strikken. knoopen. 2) een strik om een deel van het lichaam
doen. 3) in een strik vangen. 4) overdrachtelijk;
iem. in zedelijken zin binden, verstrikken in de
strikken der zonde.
Stricken, zw. ww. tr. en intr. Intens. van

s t r i k e n. — I. Trans. 1) Doen neerdalen. 2) een
vonnis vellen, een oordeel uitspreken. — II. Intr.
Hetz. als s t r i k e n. intr. 3).
Stricken. Zie strecken.
Strieker, znw. m. Touwslager (? ).
Strielam, bnw. Kreupel.
Strieseel, znw. o. Strop.
Striesitten, strickzitten. Naam van eene soort
stoel,
Strict, Striektelike, bijw. In engeren zin.
Strime, znw. vr. Striem.
Strimelen. Zie s t r i e m e 1 e n.
Stripe, znw. vr. (en m. ?) 1) Strook. 2) streep; ook
treurige toestand( ?). 3) rimpel( ?).
Stripen, zw. ww. tr. Eene streep trekken.
Strip(e)t. Zie s t r ij p t. — Stripewever.
elen, zw. ww. intr. Weerbarstig
Strivelen, strifelen,
zijn. — Strivelich, strifel(i)ch.

Stro, stroo, stroe, strode, stroot, stro(o)y, stroyt.

znw. o. 1) Stroo, als verzamelwoord. 2) als voorwerpsnaam, stroohalm; niet een s., niets hoegenaamd. 3) een bos stroo. 4) een band, vlechtwerk
van stroo; bepaalde hoeveelheid.
Strobant, stroo-, znw. m. Strooien band.
Strobont, stroo-, znw. m. Stroobos.
Stroch, stroc, strote znw. S. ende Maroch, naam
van de straat van Gibraltar.
Strodae, -stroo-, znw. o. Rieten dak; dakriet. —

Strodackich.
Strode, stroode. Zie s t r o.
Strodeeker, stroo-, znw. m. Rietdekker.
Strodewijs. Zie s t r o w i s c h.
Strodrager, znw. m. De werkman die stroo aandraagt.

Stroëlkijn, znw. o. Verklw. van s .t r o.
Stroën, bnw. Zie s t r o o y i* n.
Strofferen, zw. ww. tr. Toetakelen.
Strohalm, stroo-, znw. m. Stroohalm. — Strohoet,

stroo(y)-.

Stroy. Zie s t r o. — Stroyelgelt, stroyen. Zie
strooyelgelt, strooyen.
Stroylen. Zie s t r e u 1 e n.
Stroyt. Zie s t r o.
Strot. Zie stroch.
Stroloeke, stroo-, stroy-, -locken, znw. m. Bosje
stroo.
Stromen, stroomen, zw. ww. intr. Met onstuimige
vaart voortschieten.
Strommel, znw. m. (Doorn)struik.
Strommelen, strompelen, zw. ww. intr. 1) Strompelen. 2) zich verspreken.
Strompen, zw. ww. intr. Stappen(?)
Stronedoec. Zie strand oer.
Stronen, stroenen. Zie s t r o o y ij n.
Stront, strunc, strontrel, znw. m. 1) Boomstronk.
2) verminkt lichaamsdeel. 3) stam, staak, van een
geslacht.
Stronkelen, strontkelen, zw. ww. intr. Hetz. als
strompelen.
Stronken, strun(c)ken, zw. ww. tr. Afhouwen,
verminken.
Stront, strunt, znw. m. Drek. — Strontachtig,

Stronthoere, Strontpot.
Strontsage, strunt-, znw. vr. Beuzelpraat.
Strontsagen, zw. ww. trans.Beuzelpraat uitslaan.
Strontstede, strunt-, znw. vr. Mesthoop.
Stroo, stroohalm. Zie stro, stroba 1 m.
Strooyelgelt, stroyel-, znw. o. Geld, betaald als
bijdrage in de kosten in het bestrooien van vloeren.
Strooyen, stroyen, (streuen), zw. ww. tr. en intr.
— I. Trans. 1) Strooien. 2) in het bijzonder in drie
opvattingen: a) stroo, hooi, spreiden voor paarden,
in den stal enz. b) biezen, stroo spreiden op den
vloer, tot meerdere zachtheid en tot wering van
koude. c) gras, bloemen enz. strooien bij eene feestelijke gelegenheid. 3) uiteenjagen. 4) uitdeelen.
5) verspreiden over eene bepaalde ruimte. 6) ver-

STROOYIJN.
breiden, uitstrooien. 7) bestrooien.
II. Intr. Zich verstrooien.

STUC.

8) bezaaien. —

Strooyijn, stro(o)yen, stroijn, stroën, strohen,
stro(o)nen, bnw. Van stroo.
Strooyinge, stroyinge, znw. vr. 1) Het strooien.

2) verstrooiing.
Stro(o)ykijn, verklw. van s t r o.
Strooyseel, Zie s t r o s e e 1.
Stro(o)ysel, znw. o. Al wat op den (steenen) vloer
van een vertrek gestrooid wordt.
Stro(o)yte, znw. o. Hetz. als s t r o (o) y s e 1((?).
Strooloeke. Zie stro 1 o c k e.
Stroom, znw. m. en o. ook strome, stroom, m.. 1)
Hartstocht. 2) strooming van water. 3) stroomend
water, vloed. Vlaemsche s., de Vlaanderen omgevende zee. 4) jegen s., tegen den stroom in, andersom.
Stroomen. Zie stromen.
Stroomschinninge, znw. vr. Het onveilig maken
van het vaarwater.
Stroomslutinge, znw. vr. Het afsluiten van eene
rivier.

Stroonen. Zie s t r o o y ij n.
Stroonwisch. Zie s t r o w i s c h.
Strootgat, strot-, stort-, znw. o. Keelgat.
Strop, znw. m. en o. Ook stro p pe, m. (en vr.?).
Strop, strik.

Stropen, stroopen, stroppen, struppen, zw. ww.

tr. 1) (Af)stroopen, de huid. 2) rooven.
Stroper, stroo per, znw. m. Vilder(?)
Stroppe. Zie s t r o p.
Stroppen, struppen. Zie s t r o p e n.
Stroppen, zw. ww. tr. Iem. een strop om den
hals binden.

Strosae, stroo-, znw. m. Met stroo

gevulde ma-

tras.

Stroseel, strooy-, -seil, znw. o. Band of gordel van
stroo.
Strote, stroot, strot(te), strodt, storte, sterte,
starte, sturte, strate, znw. vr. Strot. Verklw. strootkyn, -ken.

Strote. znw. Hetz. als s t r o c h? Zie aid.
Strotsieh, struttrich, bnw. nederrijnsch. Hardvochtig.
Strou (w), znw. o. Hetz. als s t r o.
Strouve. Hetz. als s t r u v e.
Strouwen, struwen, zw. ww. tr. Hetz. als
s t r o o y e n. Strooien.
Strou(w)sel, znw. o. Stroo.
Strowisch, stroo-, stroy-, strode-, -wijs(ch), -wis
-sche,tronwi
znw. m. Bosje stroo.'
Strubbe, znw. vr. Boom(s)tronk.
Strubbelen, zw. ww. intr. Weerbarstig zijn.
Strubbelieh, strublich, bnw. Oneffen.
Strubben, zw. w. intr. Ruw worden. — Strubbich
Strubbicheit.
'
Stuëren, -eeren, -weeren, -ieren, zw. ww. tr. Zie
d e s t r u e r e n. Verwoesten, verdelgen.
Straffen, zw. ww. tr. Opkomen tegen iets, iets
weerleggen.

Strukelbollen, zw. ww. intr. Suizebollen, gaan
als iem. die duizelig is.
Struyf. Zie s t r u u f, bnw. en s t r u v e, znw.
Struykelen. Zie s t r u k e l e n.
StruyS. Zie s t r u u s.
Struytse, struys. Zie s t r u u s. 2e Art.
Struyve. Zie s t r u v e.

Strukelen,struuckelen,struy(c)kelen, zw. ww. intr.

Struikelen.

Strume, strum, struum, znw. vr. Strooming van
het water.
Strumelen, zw. ww. intr. Struikelen.
-strumelieheit. In o n g e s t r u m e 1 i e h e i t,
onstuimigheid(?)

Strumen, zw. ww. intr. Tegenstribbelen.
Strumen, struynen, zw. ww. intr. Snuffelen.
Strunc. Zie s t r o n c.
Strunt. Zie stront.
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Strupen, stray pen, zw. ww. intr. Loof van de

takken nemen( ?) .

Struselike, bijw. Op fiere wijze( ?).
Strusenel, znw. o. Struisei.
Struuf, znw. Zie s t r u v e.
Struuf, stray f, bnw. Stroef.
Struuc, struec, struyc, znw. m. 1) Tronk van een
boom. 2) geknakt lichaam(sdeel). 3) afgehouwen
deel van iets. 4) van een geslacht, stam. — Struucroover.
Struus, struys, strues, struce, znw. m. Struisvogel.
Struus, struys, struyts, znw. m., oostmnl. Vederbos(?).
Struus(ch), bnw. Hetz. als s t r u s e 1 i k e.
Struustasse. Znw. Bet. onbekend.
Struve, struyve, struuf, struyf znw. vr. Dunne
pannekoek.

Struven, zw. ww. intr. Hetz. als s t r u b b e n
en s t r u b b e 1 e n, borstelig zijn, overeind gaan
staan.
Struweel, struwelle, struvelle, znw. m. 1) Boomtronk. 2) struik.
Struwen. Zie strouwen.
Struwieren, zw. w.w tr. Verstrooien. — Stru-

wieringe.
Stubbe, stub, znw. o. 1) Als verzamelnaam, stof.
2) als voorwerpsnaam, een stofje.
Stubbe, (slobbe), znw. m. (?). Boomstronk.
Strubbelen, zw. ww. intr. Struikelen.
Stubben, zw. ww. intr. Waggelen.
Stubbich, bnw. Hetz. als s t o v i c h, stoffig. —
Stubbicheit.
Stuch. Zie s t u g g e.
Studacie, znw. vr. 1). Overpeinzing. 2) onderzoek.
Studant. Hetz. als s t u d e n t.
Studeerre. Zie s t u d e r e r.
Student, studant, znw. m. Student.
Studer, stuyder, znw. m. Hetz. als s t o e d e r.
Studeren, -ieren, zw. ww. intr. en tr. — I. Intr.
1) Zich toeleggen. 2) studeeren; peinzen. -- II
Trans. Bestudeeren.
Studerer(e), stude(e)rre, studere, studeerder, znw.
m. Hetz. als s t u d e n t. — Studeringe.
Studie, znw. m. 1) I Jver. 2) beoefening van het
een of andere vak van kennis of wetenschap.
Studium, znw. o. Universiteit.
Studoor, znw. o. Studeerkamer.
Stuen, znw. m. Bijvorm van s t e e n.
Stuer, bnw. Zie s t u u r.
Stuerande, znw. vr. Orkaan.
Stuerich, stuericheit. Zie s t o r i c h, s t o r i c h e i t.
Stueringe.Zie storinge en sturinge.
Stuerkijn, stuerken, znw. o. Naam van een kleine
munt, vooral te Lier in gebruik.
Stueroge, storoge, steeroge(?), bnw. Naam van
eene kleur van laken.
Stuerten. Zie storten.
Stuge. Hetz. als s t u d i e.
Stugge, stug, stuch, bnw. Stug. — Stuggicheit,
lompheid.

Stuyken. Zie st u k e n.
Stuype(n). Zie s t u p e (n).
Stuyr, Zie s t u u r, bnw.
Stuyren. Zie s t u r e n.
Stuyt. Zie stute.

Stuc, stic, stucke, sticke, znw. o. 1) Stuk, brok. 2)
voorafgegaan door een voorzetsel te, in, aen, kapot.
3)deel van iets, deel dat iem. toekomt; van stucke(n)
te stucke(n), in bijzonderheden. 4) uitgestrektheid
van onbepaalde grootte, eind. 5) met betr. tot tijd;
een stucke (tijts) een poos. 6) stuk als eenheid
gedacht, één van een zeker aantal gelijksoortige
voorwerpen; man ende s., per persoon en per
stuk. 7) geldstuk, muntstuk. 8) stuk van eene
bepaalde stof, laken e.a. 9) kleedingstuk. 10) een
stuk hout, paal(?). 11) een groot wijnvat. 12) zaak,
aangelegenheid, belangrijk punt. 13) zaak, ding.
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STUKEN.

SUCHT.

14) daad, handeling. 15) onderdeel, opzicht. 1.6)
toestand. 17) manier. 18) stuk geschut.
Stuken, stuy(c)ken, zw. ww. tr. en intr. — I.
Trans. 1) Stooten, duwen. 2) op hoopjes plaatsen,
gezegd van turf. — II. Intr. Als term bij verschillende spelen.
Stucke. Zie s t u c.
Stuckelen, zw. ww. tr. Aanzetten(?)
Stuck(e)like. Bijw. In stukken.
Stucken, zw. ww. tr. In stukken breken.
Stuclap, stic-, znw. m. Waarschijnlijk een lap
leer om een schoen te verstukken.
Stucwerk, stic-, znw. o. Term uit de lakenweverij.
Stuk van enkele ellen (?).
Stuewever, stic-, -wevere, znw. m. Wever van een

-- II. Van zaken. 1) Sterk. 2) hard; hevig. 3) van
een strijd, fel. 4) onaangenaam, akelig. 5) zwaar,

stucwerk.

Stulpen.Zie stelpen en stolpen.
Stuur. Zie s t o m.
Stump. Zie s t o m p.
Stumper. Zie stomper.
Stuwen, stuenen, stuynen, zes. ww. intr. 1) Op iets
staan. a) met woorden, iets staande houden. b) met
eene bep. met omme, belust zijn op. 2) met eene bep.
met op of jegen, zich verzetten tegen, vooral gewapend tegen iem. optreden. — Stuninge, verzet.
Stunken. Hetz. als s t i n k e n.
Stunde. Zie stonde.
Stungen, zw. ww. tr. (Op)vullen. — Stunginge.
Stupe, [stoepe], znw. vr. Schandpaal; geeseling;
plaats waar iem. mishandeld wordt.
Stupe, znw. vr. Een hef tige aanval van eene
ziekte; stuiptrekking( ?)
Stupe, znw. m. Uitstekend hoofd in het water.
Stopen, stuypen [stoepen], zw. en st. ww. intr.
1) Bukken, zich buigen. 2) buigen met het hoofd
of met de knieën.
Stupen, zw. en ww. tr. Geeselen.
Stupen, zw. ww. intr. Stuipen hebben of krijgen.
Stuppen. Zie s t op p e n.
Sturberen. Zie s t o r b e r e n.
Sture, bijw. 1) Met hevigheid. 2) hachelijk.
Sture, stiere, znw. vr. Roer.
Sture, znw. vr. en o. Heet gevecht.
Sture, stuyre, znw. vr. In het oostmnl. Ondersteuning.
Sturen, stuyren, stieren, zes. ww. tr. 1) Sturen, een
vaartuig. 2) richten. 3) brengen, zenden, met eene
bep. met te en in. 4) zenden, ook met God als
ondw., (in de hel) zenden, (in den hemel) brengen;
ter erden s., van het paard werpen. 5) leiden, op den
rechten weg brengen. 6) aansporen tot iets. 7) tegenhouden. 8) met eene bep. met van, van iets afbrengen.
Sturen, zw. ww. trans. 1) Steunen. 2) bijdragen,
geld.
Sturen, stueren. Zie s t o r e n.
Sturlch, stuerich, stierich, bnw. Woest, ontembaar; woedend. — Sturieheit, stuerich-, stuyrich-.
Sturinge, stueringe, znw. vr. 1) In w e e h s t ur i n g e, het vinden van den weg. 2) leiding.
Sturinge, stueringe, znw. vr. Steun.
Sturken, storken, znw. vr. Stijf worden, van eene
vloeistof, stollen.
Sturte. Zie s t r o t e.
Sturten. Zie s t o r t e n. — Sturtinge. Zie
st or tin ge.
Stutbert, znw. o. Steunplank (in een molen?).
Stute, stuyt, stoete, znw. vr. Een broodje van
een bepaalden vorm.
Stute, stuyt, znw. vr. Merrie.

Stuten, stuyten, steuyten, zw. ww. intr. Stutten(?)
Stutselen, stutzelen, zw. ww. intr. Stotteren.
Stutte, znw. vr. (?) Stut, schoorhout.
Stutten, zw. ww. tr. 1) Stutten, schragen. 2)

stuiten.

Stuue, znw. m. Stoot, duw.
Stuur, stuyr, sture, stuer, bnw. — I. Van personen. 1) Sterk van geest. 2) hardvochtig. 3) streng.

moeilijk te verdragen.
Stuur, stier, znw. o. en vr. Roer van een schip;
S. houden, niet overstuur raken.
Stuurboom, stuer-, stuyr-, stier -, znw. m. Roerpen; schippersboom.
Stuurbort, stuer-, znw. o. Stuurboord.
Stuurheat, stuer-, stuyr-, znw. vr. 1) Woestheid.
2) hevigheid.
Stuurheat, stier -, znw. vr. Leiding( ?).
Stuurlijf, stuer-, bnw. Onstuimig.
Stuurlike, stuer-, bijes. 1) Met geweld. 2) op harde, ongevoelige wijze.
Stuurman, stier -. znw. m. Stuurman.
Stuurroeder, stier-, znw. m. en v. Het roer van
een schip.
Stuut, stuyt, stiet, znw. m. Stuit, het lichaamsdeel.
Stuutmande, stoet -, znw. vr. Broodmand.
Stuve, stuyve, znw. vr. Verstuiving.
Stuven, stieven, st. ww. intr. 1) Stuiven, stof opwerpen. 2) verstuiven. 3) met een levend wezen
als ondw., zich snel wegmaken.
Stuver, stuyver, znw. m. Naam van eene kleine
munt.
Stuvergelt, znw. o. Eene belasting, die bij stuivers geheven wordt(? — Stuvermeester(?)
Stuvinge, znw. vr. Het stuiven.
Stuiven. Zie s touwen.
Su, vnw. Zie s o e.
Subbelen, sobbelen, subben, zw. ww. intr. Waggelen, struikelen.
Subbieh, bnw. Vies, gevlekt.
Subdiaken, - diake, -diaec, znw. m. Onderdiaken.
).

— Subdiakensehap.
Subdijt, bnw. en znw. -- I. Als bnw. 1) Onderdanig, ook, tot gehoorzaamheid verplicht. — II.
Als znw. 1) Als znw. m., onderdaan. 2) als znw. o.
slavernij.

Sube, suybe, znw. vr. (?) Tabbaard (?).
Subgljt, bnw. en znw. Hetz. in bet. als s u bd ij t. — I. Als bnw., onderdanig. --- II. Als znw.,
onderdaan.

SubIjt, bnw. Plotseling. — Subitelike, -lijc, -lic.
Subject, znw. m. Onderdaan.
Sublim
eren, sblimeren, sblumeeren, zw. ww. tr.
Vervluchtigen.
Submissie, znw. vr. Opgelegde boete.
Subpriorinne, sup-, znw. vr. Onderpriores.
Substantie, -cie, -ci, znw. vr. Zelfstandigheid;
het wezen, de stof. — Substantieus, bnw.
Substantiveren, -eeren, zw. ww. tr. Tot een subst.
of naamw. maken(?)
Subtijl, suptijl, substijl, -ii, bnw. -- I. Van za.
ken. 1) Fijn. 2) dun. 3) diepzinnig. 4) moeilijk. 5)
fijn bewerkt. 6) fijn bedacht, vernuftig. 7) sluw. —
II. Van levende wezens. 1) Fijn bewerktuigd. 2)
fijn van geest. 3) vernuftig. 4) sluw. 5) behendig.
Subtijl, znw. o. Wit linnen koorhemd.
Subtijlheit, suptijl-, -hede, znw. vr. — I. Van zaken. 1) Fijnheid. — II. Van menschen. 1) Voortreffelijkheid. 2) kunstvaardigheid. 3) scherpzinnigheid. 4) sluwheid.
Subtijllije, subtillijc, bnw.; s. te verstaen, diepzin-

nig.
Subtijllijeheit, sup-, - icheit, znw. vr. Fijnheid.
Subtijllike, sup-, - tijlike, -tilike, -tiellike, -lijc,
-lic, -lec, -liken, bijw. 1) Fijn, voorbeeldig, 2) op
eene fijne, voor anderen onmerkbare wijze. 3)kunstig. 4) schrander. 5) listig, 6) sluw.
Subtilen, zes. ww. tr. Verdunnen. — Subtilinge,
znw.
Subtileren, -eeren, - ieren, zw. ww. tr. Verfijnen.
Such. Zie s o c h, zeug.
Suehmoeder, znw. vr. Moederdier.
Sucht, socht, znw. m. Zucht, het zuchten; toestand waarover men zucht.

SULCS.

SUCHT.
Sucht, zucht, znw. vr. Zie s o c h t, ziekte.
Suchtachtich, zucht-, -echtich, suchtelsjc, bnw.
zuchtend.

Suchten, zuchten, zuechten, sochten, suechten,

zw. ww. intr. Zuchten, kermen; als znw. een s.,
een zucht.

Suehtens, bijw. uitdr. Des morgens.
Suchtich, zuchtig, bnw. Bedrukt.
Suchtich, zuchtig, bnw. Ziekelijk. -- Suehticheit,

zucht-.

Suchtinge, zucht-, znw. vr. Het diep ademhalen,
zuchten.
Sudare, sudarie, zudare, znw. vr. Hoofddoek;
doek waarmee het hoofd van een gestorvene wordt
omwonden.

Sudde, zudde, sodde, znw. vr. Poel, moeras,
waarsch. in dez. bet. Suddert, soddert.
Sudelije, nude-, suyde-, bnw. Zuidelijk.
Suden, sudene, zuden, bijw. Van of uit het zuiden; ook in het zuiden.
Sudenrije, zuden-, znw. o. Een zuid. gelegen rijk.
Sudensch, zudensch, suydens(ch), bnw. Zuidelijk.
— Sudenwint, zuden-, suyden-.
Suder, ruder-, suyder-, bnw. Zuidelijk gelegen.
Suderlant, znw. o. Sauerland.
Sudersch, zudersch, suydersch, bnw. Zuidelijk,
uit Zuid -Europa afkomstig.
Sudersee, ruder-, znw. vr. 1) De Zuiderzee. 2)
de Middellandsche zee.
Suderside, ruder-, zuyder-, -sift, znw. vr. Zuidzijde.

Sudersteen, ruder-, zuyder-, -stien, znw. m. Steen

uit zuidelijke streken.
Sudeside. Zie s u u t s i d e.
Sudewaert, -waerts. Zie s u u t w a e r t.
Sudse, znw. vr. Poel, moeras.
Suechten. Zie s u c h t e n.
Suege. Zie s o g e, zeug.
Suegen. Zie s o e g e n.
Suegijn, bnw. Van de zeug.
Suekelijeheit. Zie s o e k e l ij c h e i t.
Sueken. Zie s oe k e n.
Sueete. Zie s u u c t e.
Suenbrief, suenebrie f. Zie s o e n b r i e f.
Suene. Zie s o n e.
Suene, suenen. Zie s o e n e, s o e n e n.
Suenschap. Zie s o o n s c h a p.
Suepe. Zie s w e p e.
Suer. Zie s u u r.
Suere. Zie s were. 1 ste Art.
Suergoude, zuergoude, znw. Bet. onbekend.

Suerken. Zie s u r k e n.
Suert. Zie s w e r t.
Suste, enz. Zie s o e t e.
Sueven. Zie s e v e n. — Suevendaeh. Zie s evendach.
Suffe, znw. vr. Dwaasheid.
alen, su f f len, zw. ww. intr. Suf worden.
Suffelen,
Suffen, soffen, tsu f f en, zw. ww. intr. Suf worden.
f raen. Zie s a f f r a e n.
Sufferaen, suffraen.
Suffieiant(elike), suf fisant-. Zie s o f f i s a n t elike.
Suffragaen. Zie s o f f r a g a e n.
Suften. Zie s i f t e n.
Suge, zuge. Zie s o g e.
Sugebeen, zege-, znw. o. Zuigbeen, mergpijp.
Sugen, zogen, suygen, st. ww. intr. en tr. -- I.
Intr. 1) Zuigen, in het bij z. aan eene moederborst.
2) zuigen, met de lucht als ondw. — II. Trans. 1)
Inzuigen. 2) ook met de moederborst als obj. 3)
uitzuigen. 4) door zuiging trekken.
Suger, zuger, zuiger, znw. m. Zuiglam.
Suggelkijn, -ken, znw. o. Verkleinw. van s o g e.
Vrouwelijke .big.
Suginge, zuginge, suyginge. znw. vr. 1) Het zuigen. 2) zuiging.
Suyden. Zie s u d e n.
Suydens. Zie s u d e n s c h.
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Suygen. Zie s u g e n.
Suyker. Zie s u k e r.
SuyCkelen. Zie s u c k e l e n.
Suycte. Zie s u u e t e.
Suyle. Zie s u 1 e.
Suyn. Zie s u n e.
Sulle. Zie sulc.
Suypen, enz. Zie s u p e n.
Suyr, suyrine. Zie s u u r, s u r i n c.
Suyt. Zie s u u t.
Suyte, suyt. Zie s o e t e.
Sueade, znw. vr.(?). Geconfijte vruchten(?)
Succederen, -eeren, zw. ww. intr. Erven. -- Sue..
cessie, znw. vr. Erfrecht.
Suede, suckede. Zie s u u c t e.
Suke, nuke„ znw. vr. (Besmettelijke) ziekte.
Sukede. Zie s u u c t e.
Sukebeen, suucbeen, nzw. o. Hetz. als s u g eb e e n.
Suken, suy(c)ken, st. ww. intr. en tr. — I. Intr.
Zuigen, vooral aan de moederborst; het onv.
deelw. als znw. ; zuigeling. — II. Trans. 1) Inzuigen. 2) zuigen aan. 3) uitzuigen.
Suken. Zie s o e k e n.
Suker, sucker, suycker, tucker, choker, znw. m.
of v. Suiker.
Sukereye, suckereye. Zie s u r k e r e y e.
Sukerde, sukert, deelw. bnw. Gesuikerd.
Sukerrosaet, suycker-, zuker-, sukers-, znw. o.
Zoete drank bereid uit een aftreksel van rozenolie
met suiker.
Sukersieder(e), znw. m. Suikerbakker.
Suckelen, sockelen, zw. ww. intr. en trans. --- I
Trans. Wankelen, waggelen; zich voortsleepen. —
II. Trans. Sleepen.
Suckelen, suyckelen, zw. ww. intr. Sukkelen.
Sueken, tstucken, zw. ww. intr. Met meer of minder kracht trekken.
Suckenie, znw. vr. Een over het hemd gedragen
kleedingstuk.
Succoers, succors. Zie s e c o e r s.
Succureren. Zie s e c o r e r e n.
Succorsen, -coarsen. Zie s e c o r s e n.
Suerioen, suucrion, znw. Eene soort gerst.
Sul, znw. Bijl.
Sulder. Zie s o ire.
Sule, suele, suyl(e), znw. vr.; suyl, zuyl, znw. m.
Zuil, pilaar.

Sule, suyle, zuyle, znw. vr. Priem, els.
Sule, tule, suyle, suyl, zuel, znw. Insnijding, kerf,

vooral aan een boog.
Still, oostmnl. Zie s elf.

Suffer, sulpher, solfer, sulver, solver, znw. o.

Zwavel. --- Sulferachtig, Sulferich, sulphurich, sol f erich.

Sulferijn, sulpherijn, -en, bnw. Van zwavel.
Sulferprieme, sol/er, - riem, znw. m. Zwavelstok.
Sulfervier, solfer-, sulpher-, -vuur, znw. o. Bran-

dend zwavel.
Sulfst. Zie s e l v e s t.

Sulc, tule, selc, solo, soelc, suilc, suelc, swilc,

swelc, sulic, sulec, sullich, sulch. — I. Als aanw.
vnw. — A. Bijvoeglijk gebruikt, zulk, zoo een. —
B. Zelfst. gebruikt. 1) Iets zoodanigs. 2) dat. —
II. Als onbep. vnw. — A. Bijvoegelijk gebruikt
1) De (het) een of ander; een zekere. 2) deze en
gene, verscheidene. — B. Zelfst. gebruikt. De een
of ander. -- C. Voorafgegaan door die; die sulc.
1) Van zaken, zoodanig. 2) van personen: deze of
gene, sommigen.
Suledaen, zult-, bnw. Zoodanig.
Suledanich, zulc-, sulctenich, bnw. Zoodanig.
Sulker. Hetz. als s u r k e 1.
Sulkerhande, tule-, selc-, -ande, bnw. of soortge-

tal. Zoodanig.
Sulegedaen, zulc-, sul/e-, sul-; sulcgedanich, tule -,
bnw. Zoodanig.
Sules, tules, sul(c)x, sulkes, bijw. en vnw. --- I. As
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bijw. Zulks; s. dat, zoodat. — II. Als aanw. vnw. 1)
Genitief van het als znw. gebruikte sulc, afhangende van een ander vnw.; s. wat, iets dergelijks.
2) als nom. en acc., Zulks.
Sulestont, zulc-, selc-, bijw. Herhaaldelijk.
Sulctenich. Zie s u 1 e d a n i c h.
Suletijt, zulc-, solc-, selc-, swilc-, bijw. Herhaal
-delijk.
Sulewile, zulc-, selc. bijw. Herhaaldelijk.
Sulle, zulle, znw. vr. Drempel.
Sulle, sullemaent. Zie s e 11 e. le Art.
Sullen, zullen, onr. perf -. praes. 1) Modaal verbonden met een ander ww. in de bet. „moeten",
waaruit zich die van „zullen" als uitdr. van den
toek. tijd heeft ontwikkeld. a) moeten, van hetgeen door God bepaald is. b) moeten, als uitdr.
eener noodzakelijkheid. c) moeten, als uitdr. van
zedelijke verplichting, behooren. d) moeten, als
uitdr. eener wenschelijkheid. 2) zullen, de uitdr.
van den toek. tijd; wat sal, waartoe zal (dienen)
3) de verl. tijd soude heeft ook de bet. èn van den
toek. tijd als verleden gedacht, èn van den voorw.
tijd. 4) willen.
Sulmaent. Zie s e 11 e, 1 e Art.
Sulpherieh, sul phurich, bnw. Zwavelachtig.
Sulphur, sul pher. Zie s u if e r.
Sulre(n). Zie s o 1 r e (n).
Suite, zulte, sult, znw. vr.(?) De eene of andere
gepekelde vleeschspijs.
Sultenieh. Zie s u 1 c d a n i c h.
Sulver en de samenst. en afl. Zie s i 1 v e r.
Sulver, solver. Zie s u 1f e r.
Sumber. Hetz. als s o m e r 2).
Sumel, zumel, bnw. Nalatig. — Sumelheit.
-sumen, zomen, zw. ww. intr. Nalatig zijn. — Su-

menisse, zumen-, sumen, -esse.
Sumer. Zie s o m e r 2).
Sumeren, - eerera, zw. ww. intr. Gebruiken, spijs.
Sumach, zumich, suymich, bnw. Nalatig.
Summe. Zie s o m m e.
Summels. Zie s o m m a e 1 s.
Summer. Zie s o m e r. 2e Art. 2).
Summich. Zie s o m i c h.
Sunde, sunden. Zie s o n d e, s o n d e n.
Sundegen. Zie s o n d i ge n.
Sundegerse. Hetz. als s o n d e r s e.
Sunder, znw. Zie s o n d e r.
Sunder en de samenst. Zie s o n d e r.
Sune. Zie s o e n e.
Sune, zune. znw. o. Het gezicht.
Sune, zune, suyn, bijw. Waarschijnlijk.
Sunich, zunich, suynich, bnw. Nauwlettend toe-

ziend(?)

SUSTERSONE.

SULCSTONT.

Sunicheit, zunicheit, suynicheit, znw. vr., in de
uitdr. bi s., waarschijnlijk.
Sunne, enz. Zie s o n n e.
Sunst. Zie s o n s t.
Supe, zupe, suype, znw. vr. Soep, pap.
Supen, zupen, suypen, st. ww. trans. Slurpen.
Supen, zupen, znw. o. Vloeibare brij, soep, pap.
Super, super, suyper, znw. m. Zuiper.
Superhumerael, znw. o. Naam van een deel der
priesterkleeding.
Superlatijf, bnw. Voortreffelijk.
Superscriptie, -scripcie, znw. vr. Hoofd van een
brief.
Superstaneieus, bnw. Hetz. als mnl. o v e rw e s e 1 ij c, bovenzinnelijk.
Supinge, zupinge, suypinge, znw. m. Vloeibare
spijs, soep, brij.
Supperen. Zie s o p p e r e n.
Supplanteerre, -terre, -tre. znw. m. Oplichter.
Supplicatie, -cie, -cy, znw. vr. Verzoekschrift.
Supplijs, znw. o. Kort wit kleed, gedragen door
geestelijken.
Suppoost, znw. o. Iets denkbeeldigs (? ).
Suppositorle, -ris, znw. vr. Zetpil.
Suppriorinne, znw. vr. Onderpriores.

Supres. Hetz. als c i p r e s s e.
Suptijl. Zie subtij 1.
Sure, zure bnw. Zie s u u r, bnw.
Sure, indeuitdr. te sure. Zie suur, znw.
Sure, zure, suere, znw. vr. Zuurheid.
Sure, zure, bijw. Op hatelijke wijze.
Suren, zuren, sueren, zw. ww. intr. en tr. I. Intr.
1) Zuur worden of zijn. 2) onaangenaam worden of
zijn. — II. Trans. Zuur maken.
Sureeren, .-eeren, zw. ww. intr. Uitstellen.
Surgelike. Zie s o r g e l i k e.
Surgent. Hetz. als s e r i a n t.
Surgie, znw. vr. Chirurgie.

Surgien, surgijn, suyrgijn, siirgien, surisien,

znw. m. Chirurgijn.

Suricheit, zurich-, suerich-, znw. vr. 1) Zuurheid.
2) onaangenaamheid. 3) nijdigheid.
Surie, zuric, znw. m. Hetz. als s u r k e 1.
Surinc, zurinc, suyrinc, znw. m. Zuring.
Surisien. Zie s u r g i e n.
Surkel(e), zurkele, suerkele, soerkele, znw. vr.
Wilde zuring.
Surken, suerken, zw. ww. intr. Een krassend of
piepend geluid maken.
Surkereye, -eide, suchereye(?) znw. vr. Chicorei(?)
Surcoes, surcoers. Zie s e c o r s.
Surcoot. Zie s o r c o t e.
Surlije, -like. Zie s u u r l i c, -like.
Surreel, znw. Naam van een peer.
Surs, Suurs, znw. Middeleeuwsche naam van
Tyrus.
Sus, zus, sos, bijw. 1) Zoo, op die wijze. 2) anders.
Sus, tsus, tusschenw. St, ss, uitroep om stilte te
verzoeken. Ook: stil.
Susdaen, zus -, -taen, bnw. Zoodanig.
Susdanich, zus -, sos-, -tanich, -tenich. bnw. Hetz.
als susdaen.
Susen, suysen, zw. ww. intr. Suizen.
Susgedaen, zus -, sos-, sus(s)chedaen, susgedanich

bnw. Zoodanich.

Susinge, suzinge, znw. vr. Het suizen, gesuis.
Suslijc, zus -, vnw. Zulk.
Suspensijf, bnw. Hangende.
Suspicie, znw. vr. Argwaan.
Sussen, tsussen, zw. ww. tr. en intr. — I. Trans.

Tot bedaren brengen; ook blusschen (?) ; — II.
Intr. Zwijgen.
Sustenance, sostenance, sustinance, -cie, znw. vr.
Onderstand, levensonderhoud.
Suster, zuster, znw. vr. 1) Zuster. 2) geestelijke
zuster.
Suster. Zie s e s t e r.
Susterdeel, zuster -, -deil, znw. o. (en m.). Het aan
eene zuster toek. deel eener nalatenschap.
Susterdelinge, zusttr-, -deilinge, znw. vr. Uitkeering aan eene zuster, uit een boedel. Hetz. als
sustergedeelte, -deilte.
Susterdoehter, zuster -, znw. vr. Nicht.
Susterhof, zuster -, znw. m. en o. Bagijnhof (?).

Susterhuus, zuster -, suyster-, -huys, znw. o. Huis

waar geestelijke zusters wonen.
Susterige, zuster -, zustrigge, znw. vr. Geestelijke
zuster.
Susterkint, zuster -, znw. o. Zusterskind.
Susterclooster, zuster -, susteren-, -cloister, znw.
o. en m. Nonnenklooster.
Susterll.je, zuster-, bnw. Zusterlijk.
Susterline, zuster -, suyster-, -ling, znw. Zusterskind.
Susterman, zuster -. znw. m. Zwager.
Sustersehap, zuster -, - schip, znw. o. 1) De toestand van zuster, zoowel in den eigenl. zin, als in
dien van geestelijke zuster. 2) als verzamelwoord,
het vrouwelijk van broederschap, vereeniging van
geestelijke zusters.
Susterscheidinge, zuster -, znw. vr. Hetz. als
sus ter deli n ge.
Sustersone, zuster -, znw. m. Zusterszoon.

SUSTINEEREN.

SWAERDE.

Sustineeren, -eeren, zw. ww. tr. Ondersteunen.
Sutselaar, zutselaar, znw. m. Naam van een wa-

SuVerlije, zuver-, suyver-, bnw. 1) Zindelijk. 2)
schoon, keurig. 3) van menschen, mooi, lief. 4) eerbaar. — Suverlijcheit, -zuver.
Suverlike, zuver-, suyver-, bijw. 1) Op eene zindelijke wijze. 2) op eene keurige, sierlijke wijze.
3) fatsoenlijk.4) langzaam. 5) blootelijk. 6) volledig.
Suvermakinge, znw. vr. Reiniging.
Suversam, zuver-, znw. Andere naam van den
kuischboom.
Suveteleet, znw. o. Een 's nachts gedragen kleedingstuk(.? )
Suwage, suwaedse, suage, znw. Naam van een
zilveren voorwerp.
Suwart, zuwart. Zie s u u t w a e r t.
Suwatie, suatie, znw. vr. Uitwatering, afwatering.
Suwe. Zie s o e, zij; ook als znw., het wijfje van
dieren.
Suwele, zuwele, suwel, znw. vr. Priem.
Suweren, sueeren, suëren, zw. ww. intr. en tr. Afwateren. — Suweringe, sëeringe, zuweringe,

pen of deel eener wapenrusting.
Sutter, zutter, suttre, znw. m. Kleermaker,
schoenmaker.
Suuehte. Zie s u u c t e.
Suuebeen, zuuc-. Zie s u k e b e e n.

Suucte, zuucte, suyct, sukede, suecte, suycte, su

znw. vr. Hetz. als-cked,su;htyc

siecte. Zie ald.

Suulhout, zeul-, znw. o. Bet. onzeker.
Suun, zuun, bnw. Scheel.
Suur, zuur, suer, suyr, suyer, zure, bnw. —

I. Van zaken. 1) Zuur, van smaak. 2) onaangenaam
in zijn gevolgen, zwaar, met den dat. van den persoon, onaangenaam voor iem. 3) niet deugend; int
sure werken, verkeerd uitkomen. — II. Van personen. Onaangenaam, hatelijk.
Suur, zuur, suer, znw. o. Leed, verdriet; te
sure(n) werden, duur te staan komen.
Suurachtig, zuer- ,suer-, bnw. Zuurachtich. —

Suurdeech.
Suurheit, zuur-, suer-, znw. vr. 1) Zuurheid. 2)
onaangenaamheid. 3) onvriendelijkheid.
Suurlijc, zuur-, sur-, bnw. Zuur, hard.

Suurlike, zuurlike, su(e)r-, suyer-, -lic, bijw.
1. Zuur, bij „smaken" 2) op een voor den persoon
zelf of voor anderen onaangename wijze.
Suurs. Zie s u r s.
Sous, znw. Geslachtsnaam te Brugge; bet. onbekend.
Suut, zuut, zuud, suyt, suet, bijw. Zuid, zuidelijk,
ten zuiden.
Suutambacht, zuut, zuyt-, -ambocht, znw. Een
zuidelijk gelegen ambacht.
Suutbeverlant, zuut-, znw. Zuidbeveland.
Suutdore, zuut-, -deure, - disere, znw. vr. Zuidelijke deur.
Suutegge, zuut-, suyt-, -egge, znw. vr. en m. Zuidkant.
Suutende, zuut-, suud-, suyt-, -einde, znw. m. en
o. Zuidelijk einde.
Suuthalf, zuut-, zud-, bijw. Aan de Zuidkant. —

Suutcant, zuut-, Suutoost, -hose, -side, -wint.
Suutporte, zuut-, -poorte, znw. vr.- Zuidpoort.
Suutsee, zout-, zuud-, -zee, znw. vr. De Middel

-landschez.

Suutside,zuut-, suyt-, sude-, znw. vr. Zuidzijde. —

Suutsuutwest.
Suutven, zuut-, -venne, -vein, znw. o. Een zuidelijk van iets gelegen ven.

Suutwaert, zuut-, sut-, zuyt-, sude-, -wert;
-waerts, -averts, -warts, -vers; suwart, suwaert, bijw.

Naar het zuiden. — Suutwest, Suutwesthoee,
- waart, -(en)wint.
Suvel(e), zuvel, znw. o. Zuivel, melk en hetgeen
ervan gemaakt wordt; ook eieren.

Suvelhuus, zuvel-, suivel-, -huys, znw. o. Huis

waar zuivel verkocht wordt( ?). — Suveleoper, en
met dez. bet. Suvelmanger. — Suvelmaret.
Suver, zuver, suyver, bnw. 1) Zuiver, niet door
slechte bestanddeelen bedorven. 2) schoon, zinde lijk. 3) onbevlekt. 4) kuisch. 5) maagdelijk. 6) bloot.
Suvere, zuver, suyver, bijw. 1) Zuiver, netto. 2)
ordentelijk. 3) zuiver, volledig.
Suveren, zuveren, suyveren, zw. ww. trans. en
intr. — I. Trans. 1) Reinigen. 2) het menschelijk
lichaam zuiveren van schadelijke stoffen; purgeeren. 3) van een zedelijke smet zuiveren. 4) (het ge
reinigen. 5) iem. van iets bevrijden. 6) ver--moed)
zoenen. 7) uit den weg ruimen. — II. Intr. Zuiver
worden.
Suverheit, zuver-, suyver, znw. vr. 1) Zuiverheid,
onvervalschtheid. 2) reinheid van gemoed; kuischheid. 3) maagdelijkheid.
Suverie, suyver-. Een om het rijm gesmede vorm
voor „suvere", gezegd van eene vrouw. — Suve-

ringe, zuver-, suyver-.
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-eeringe.

Suwstal, znw. m. Varkensstal.
Svaer, svette e.a. Zie s w a e r, s w e t t.e e.a.
Swabbe, znw. vr. De scharen van eene kreeft.
Swachtel, zwachtel, swechtel, znw. m. Band.
Swade, zwade, znw. vr. Kruk van eene zeis; zeis.

Vgl. echter s w a t.

Swadegenoot, zwade-, swa-, -noot, -noot, znw. m.
Aangrenzende eigenaar.
Swadel, znw. o. (?). Lange strook aan de kleeding.
Swadem, zwadem, znw. m. Damp, walm.

Swademat, zwade-, swae-, sua-, -mat, -mad, -maet,
-meet, znw. vr. m.(?). Naam van eene landmaat in

het Gooi.

Swademen, zwademen, zw. ww. intr. Dampen. —
Swademich, Swademinge.
Swaeeh, znw. m. Weide, laag land.
Swaef. Zie s w a v e.
Swaec, swaecheit. Zie s w a c, s w a c h e i t.
Swaelde, znw. Ovenschop.
Swaellewe. Zie s w a 1 u w e.
Swaelm. Zie swarm.
Swaen. Zie s w a n e.
Swaendrift, zwaen-, znw. vr. Het recht om zwanen te houden.

Swaenhals, zwaen-, sween-, swanen- znw. m. Benaming van versch. voorwerpen bij de bouwkunde.
Swaeneuken, zwaen-, -kuken, znw. o. Jonge
zwaan.
Swaenmersch, zwaen-, -mersche, znw. m. Land
of wei waarin zwanen gehouden worden.
Swaenseh, bnw. Als of van een zwaan.
Swaensei. Zie s anenei.
Swaer, zwaer, swair, swar, bnw. — I. Van zaken.
1) Zwaar van gewicht; als znw. dat sware, het gewicht van iets. 2) log, bezwaard. 3) zwaar: van de
lucht, donker; van geluiden, sterk; van spijzen en
dranken, bezwarend. 4) loom; droefgeestig. 5) bezwarend, drukkend. 6) onaangenaam, naar. 7) geweldig, hevig; dat evel s., s.evel, de vallende ziekte.
8) plechtig. 9) streng. 10) deftig. — II. Van personen. 1) Zwaar gebouwd. 2) log, traag. 3) bezwaard
met iets. 4) donker. 5) lijdende, ziekelijk. 6) bedroefd. 7) onaangenaam van karakter. 8) niet gezien bij anderen. 9) voornaam. 10) ernstig.
Swaer, zwaer, swar, znw. m. Bijvorm van
s w e e r, schoonvader.
Swaer, zwaer, bijw. Zie s w a r e.
Swaerbloedieh, zwaer-, bnw. Zeer bloedig.
Swaerde, zwaerde, swarde, swee(r\de, swaert,
swart, znw. vr.; ook swa(e)rt, sweert, o. 1) De met

haar, borstels of veeren begroeide huid van een
dier, ook van menschen, huid, in het bijz. van het
hoofd. 2) de begroeide aardkorst.
Swaerde, zwaerde, swerde, znw. vr. Bezwaar
zwarigheid.

SWAERDEKEN

SWART.

Swaerdeken, zwaer-, znw. m. Naam van een der
hoofddekens der gilden te Brugge.
Swaergeestig, zwaer-, bnw. Droefgeestig.

swalué, swelve, znw. vr. Zwaluw. — Swaluwenjone,
Swaluwencruut, Swaluwennest.
Swaluwenstert, zwaluwen-, swaelwe(n)-, znw. m.
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Swaerheit, zwaer-, swair-, swer-, -hede, swaerede,

znw. vr. 1) Zwaarte, 2) logheid; traagheid. 3) ziekelij kheid, loom gevoel in de leden. 4) kommer,
rampspoed. 5) zwarigheid, moeilijkheid. 6) objectief, last, iem. aangedaan of ondervonden; enen s.
spreken, iem. hoonen. 7) verdriet. 8) moeilijkheid.
9) hevigheid. 10) deftigheid. — Swaerhertich,
zwaarmoedig.
Swaere. Zie

s w e r c.

Swaereruut, zwaer-, -cruyt, znw. o. Bet. onbe-

kend.

Swaerlije, zwaer-, sorer-, bnw. Bedrukt; moeilijk.
Swaerlike, zwaer-, swair-, swar-, swer-, lijc, -lie,

bijw. 1) Met moeite. 2) met verdriet. 3) met vijandelijke bedoeling. 4) op treurige wijze. 5) met
kracht, zeer. 6) ernstig.
Swaerm, swaermen. Zie s w a r m, s w a rm e n.
Swaermeente. Hetz. als s w a e r n e m e e nte. Zie sworen.
Swaermoedelike, zwaer-, -ic, bijw. Op eene lus
wijze.
-teloz
Swaermoedieh, zwaer-, -modich, bnw. Lusteloos;
bedrukt.

dicheit.

--- Swaermoedieheit, zwaer-, swair-, -mo-

Swaernisse, zwaer-, zware-, znw. vr. 1) Traagheid

van geest. 2) onaangename toestand, rampspoed.
3) droefheid. 4) overlast, iem. aangedaan of ondervonden. 5) bezwaar. 6) haat.
Swaersen, zwaersen, zw. ww. tr. Waarschijnlijk
wvl. vorm van swaren, verzwaren.
Swaerstemmlch, zwaer-, bnw. Met eene zware
stem.
Swaert, bnw. Zie s w a r t.
Swaert, znw. Zie s w e r t.
Swaerte, zwaerte, znw. vr. Zwaarte, dichtheid.
Swaesline. Zie s w a s e 1 i n c.
Swaesnede. Zie s w a s e n e d e.
Swat. Zie swave.
Swageline, zwag-, znw. m. 1) Zwager. 2) schoonzoon.
Swager, zwager, swaiger, -ere, -re, znw. m. 1)
Ieder door huwelijk met iem. vermaagschapt
persoon. 2) zwager. 3) schoonzoon. 4) schoonvader.
Swagerinne, zwager-, znw. vr. 1) Schoonzuster.
2) schoonmoeder.
Swagerline, zwager-, znw. m. 1) Aanverwant.
2) schoonbroeder.
Swagerschap, zwager-, znw. o. 1) Aanverwantschap. 2) een vrouwelijk persoon die met iem.
aanverwant is.
Swac, zwac, swack, swaec; swake, bnw. — A. van
zaken. 1) Buigzaam, taai. 2) gebrekkig, zwak. 3)
zondig. — B. van personen. 1) Zwak, sukkelend.
2) onvast van beginselen.
Swake. Zie s w a c.
Swaken. Zie s w a c k e n.
Swaeheit, zwac-, znw. vr. 1) Zwakheid, lichamelijk. 2) zwakheid, geestelijk.
Swaekelije, zwackelijck, zwackelijc, bijw. Hetz.
als s w a c, A.3.

Swacken, zwackeñ, swaken, swaecken, zw. ww.

intr. en tr. — I. Intr. 1) Zwak worden. 2) verminderen. 3) waggelen. 4) zwak worden, in zedelijken
zin. — II. Trans. Zwak maken.
Swaleh, zwalch, swallich, swelch, zwelch, znw. m.
Draaikolk, afgrond.

Swalgen, zwalgen, zw. ww. tr. Hetz. als s w e 1-

g e n.

Swaim, zwalm, znw. m. Moet in het mnl. bekend

geweest zijn als
3) kolk.

1) (Bijen)-zwerm. 2) dikke damp.

Swalpen, zwalpen, zw. ww. intr. Heen en weer

gaan, gezegd

van een vloeistof.

Swaluwe, zwaluwe, zwaellewe, swalewe, swallewe

Plaatsnaam; ook als

term in de bouwkunde.

Swaluwieh, zwaluwich, swalwich, bnw. Als een

zwaluw.

Swam, zwam, swamme, znw. m. 1) Spons. 2) paddestoel.

Swan(e), zwane, swaen, znw. m. en vr. Zwaan. --Swanenel, zwanen-, swaens-.
Swanengrave, zwanen-, znw. m. De opzichter
over de zwanen van een heer. — Swanenhals,
zie s w a e n h a l s. Swane(n)penne.
Swanenpipe, zwanen-, znw. vr. Zwanepen, vooral
gebruikt als draineerbuis.

Swanenreeht, zwanen-, znw. o. Het (heerlijk)
recht om zwanen te houden.

Swanenstemme, zwanen-, -stem, znw. vr. Het geluid

van den zwaan.

Swanenvlot, zwanen-, znw. o. Waarsch. hetz. als

swaendrif t.

Swanerie, zwanerie, znw. vr. Het houden van

zwanen.

-swangen. In o v e r s w a n g e n, overvloeien.
Swanger, zwanger, bnw. Wankelend in het

gaan( ?).

Swanler, zwaniér, swannier, znw. vr. Hetz. als

swanegrave.

Swaniersehap, zwanier-, -schep, znw. o. Het

ambt

van .swanengrave".

Swanijn, zwanijn, swanen, bnw. Van een zwaan.
Swanc, zwanc, bnw. 1) Buigzaam. 2) krachtig.

3) slank.

Swans, zwanc, znw. m. 1) Buigzaamheid. 2) in
de 16e eeuw in swans (swange) gaen, in algemeen
gebruik zijn. 3) in de samenst. o v e r s w a n c,
overstrooming.
Swanken, zwanken, zw. ww. intr. Heen en weer
gaan.

Swanoot, swanout. Zie s w a d e g e n o o t.
Swants, swantz, znw. m. 1) Zwenkende bewe-

ging. 2) sleep van de vrouwelijke kleeding. 3) staart.
Swantsen, zw. ww. intr. 1) Dansen. 2) slepen.
Swarde. Zie s w a e r d e..
Sware, zware, znw. vr. 1) Zwarigheid, leed. 2) objectief, leed aan iem. berokkend.
Sware, zware, swaer, swain, bijw. 1) Zwaar. 2) in
gedrukte stemming; enen zware (swaer) geven, het
zwaar opnemen. 3) op ellendige wijze, naar. 4) erg,
in hooge graad. 5) met geweld. 6) met gestrengheid. 7) scherp.
Swaren, zwaren, zw. ww. tr. en intr. — I. Trans.
1) Zwaar maken, verzwaren. 2) bevrachten. 3)
even-, iem. het leven zuur maken. 4) met eene zaak
als ondw., benauwen, den geest. — II. Intr. 1)
zwaar worden. 2) met een pers. als ondw., ongemakkelijk worden in zijne bewegingen. 3) bedrukt
zijn.

Swaren, zwaren, st. ww. intr. en tr. Hetz. als
s w e r e n, een eed doen.
Swaren, zwaren, oostmnl, voor s w o r e n. Zie
aid.
Swarieheit, zwaricheit, znw. vr. 1) Zwaarheid,
logheid. 2) moeilijkheid van beweging. 3) treurigheid, rouwmisbaar. 4) last, bezwaar.
Swaringe, zwaringe, znw. vr. Ziekte, ongemak.

Swarm, zwarm, swarmt, swaerm, swo(o)rm,
swaelm, swerm, zwoorm, znw. m. en o. 1) Zwerm,

vooral van bijen. 2) groot getal van andere, bij elkaar behoorende wezens

Swarmen, zwarmen, swaermen, swermen, zw.

ww. intr. Een zwerm vormen, gezegd van bijen.
Swarmt. Zie s w a r m.
Swart, zwart, swert, swaert, sward, swerd, bnw.
1) Zwart. 2) zedelijk verdorven. 3) als eigenschap
van het bloed, bedorven. 4) van geld, meer koper
dan zilver bevattend.

Swart, zwart, bijw. Slechts in verb, met bnw.

SWEMEN.

SWARTBLIC.
Swartblare koe, koe met een witte bles. — Swartaehtich, swert-, -echtich.
Swartblie, zwart-, swert-, -blec, znw. o. Onvertind
blik.

Swarte, zwarte, swerte, znw. m. Naam
munt, meest verbonden met tornoys.
Swarte, zwarte, znw. vr. Zwartheid.

van een

Swarten, zwarten, swerten, zw. ww. intr. en tr. —
I. Intr. Zwart worden. -- II. Trans. Zwart maken,

verven.

Swarter, zwerter, zwarter, -ere, znw. m. Zwart -

verver.

Swartheit, zwart-, swaert-, swert-, znw. vr. 1) Het

zwart zijn, de zwarte kleur; iets
iets vuils.

zwarts. 2) vuilheid,

Swarticheit, zwart-, swert-, znw. vr. Zwartigheid.
Swartinge, zwart-, swert-, znw. vr. Het zwart ma-

ken van iets.

Swarteollede, zwart-, swert-, -colde, bnw. Zwart
met een witte kol of bles, van rundvee.
Swarteonstich, zwart-, -kunstich, bnw. In de

zwarte kunst ervaren.

Swartledertouwer, zwart-, swert-, zwarte-, -leider-,
-tauwer, -ere, znw. m. Looier van zwart leder.
SWartruggelde, zwart-, swert-, -ruggede, bnw. Met
een

zwarten rug, van rundvee.

Swartsel, zwart-, swert-, znw. o. Eene kleurstof

om iets zwart te maken.

Swartspotte, zwart-, swert-, bnw. Met zwarte
vlekken.

Swartvaruwieh, zwart-, swert-, -varwich, bnw.
Zwart geverfd

of zwart van kleur.

Swartwere, zwart-, znw. o. Sabelbont.
Swaselln0, zwaselinc, swaeslinc, znw. m. 1) Zwa-

ger. 2) schoonzoon.

Swasenede, zwase-, swaes-, znw. vr. 1) Schoon-

zuster. 2) schoondochter.

Swat, zwat, zwad, znw. o. Regel afgemaaid gras

op het land, strook geploegd land; een s. houwen in, een bres schieten in. 2) naam van eene
landmaat.
Swave, zwave, swa (e) f , swat, znw. m. Bewoner
van Zwaben. — Swaveseh, bnw.
Swavel, zwavel, swevel, swegel, znw. m. Zwavel.

-- Swavelachtieh.
Swavelberch, zwavel-, swevel-, znw. m. Vulkaan.
Swavelich, zwavelich, swevelich, bnw. Zwavelig.
In dez. bet. Swavelije.
Swavelsch, swevelsch, bnw. Zwavelachtig.
Swavelstede, zwavel-. swevel-, znw. vr. Zwavel-

bron

(?).

Swavesch. Zie bij S w a v e.
Swaven(lant). Zwaben.
Sweehten, zwechten. Zie s w i c h t e n.
Swede, zwede, znw. vr. Winkelhaak.
Swede, zwede znw. vr. Vlaag, vooral van wind.
Swede, zwede, znw. vr. Pleister.
Swede, zwede, znw. m. Bewoner van Zweden. —
Swedeler, znw. Reistasch.
Sweden. Naam van het land Zweden.
Sweden, saveden, sweiden, zw. ww. tr. Haaksch

maken, van steenen.

Sweder, zweder, znw. m. Schoonvader.
Sweder, onorgan. voor sweer. Zie s w e r e.
Swednote. Zie s w e t n o t e.
Sweel. Zie s w e 1.
Sweenhals. Zie s w a e n h als.
Sweens, zweens, znw. Een tonnemaat voor zout,

zooals gebruikt werd in de haven, van Sluis(?)
Sweep, zweep. Zie s w e p e.
Sweepgaerde, zweep-, -garde, znw. vr. en m. Hetz.
als s w e e p s t o c. — Sweepmaker.
Sweeproede, zweep-, swepen-, sweppen-, znw. vr.
De roede waaraan het touw van de zweep wordt
bevestigd. Hetz. als s w e e p s t o c.
Sweer, zweer, swere, znw. m. 1) Schoonvader.
2) schoonzoon(?) 3) neef.
Sweer, zweer. Zie s w e r e.
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Sweerde. Zie s w a e r d e.
Sweere. Zie swere.
Sweere. Zie s w e r c.
Sweerre. Zie s w e r e r.
Sweervader, zweer-, znw. m. Schoonvader.
Sweester. Zie s w e s t e r.
Sweet, zweet, sweit, swete, znw. o. en m. 1) Zweet;

bi den swete, bij het zweet van Christus. 2) vocht
dat uit iets vloeit.

Sweetdoeó, zweet-, sweit-, znw. m. 1) Zakdoek.

2) hoofddoek.

Sweetgat, zweet-, sweit-, swete-, znw. o. Porie.
Sweeteleet, zweet-. Hetz. als s w e e t d o e c.
Sweetroeskijn, zweet-, -ken, znw. o. Lijfrok.
Sweetsch, zweetsch, bnw. Van Zweden.
Sweetse, zweetse, znw. vr.( ?) Een zeker gebak( ?)
Swefet, 3de pers. enkv. van sweven, zweven( ?)
Swegel, znw. m. Dial. bijvorm van s w e v e 1,

zwavel.

Swegen. Zie sweigen.
Sweger, zweger, znw. vr. Schoonmoeder.
Swegerhere, zweger-, -heer, znw. m. Schoonvader.
Swegerinne, znw. vr. Andere vorm van s w a-

g e r i n n e, schoonzuster.
Swegerlijc, zweger-, bnw. Schoonvaderlijk (en ?)
schoonmoederlij k.
Swegerse, znw. vr. Zwagerin.
Swegervader, zweger-, znw. m. Schoonvader.
Swegervrouwe, zweger-, znw. vr. Schoonmoeder.
Swelgen, zweigen, swe(e)gen, zw. ww. tr. 1) Doen
zwijgen. 2) sussen.
Swelmen, zweimen, swemen, zw. ww. intr. 1)
Slepen, 2) zweven.
Sweat. Zie s w e e t.
Sweitel, zweitel, znw. Band of garen(?)
Swelten. Zie s w e t e n.
SWelvelen, zweivelen, zw. ww. intr. Kwispelen.
Swelven. Zie s w e v e n.
Sweeken, ww. Mank gaan aan iets, in zedelijken
zin.

Swel, zwel, swil, swelle; swe(e)le, sweel, znw.
o. 1) Gezwel. 2) vereelte huid(plek).
Sweleh, zwelch, znw. m.; ook swelge, zwelge, m. en
vr. 1) Groote teug. 2) keel, open muil; slokdarm.
Swelehachtich, zwelch-, swelgh-, bnw. Zwelgend.
Swele, zwele. Zie s w e 1.
Swelen, zovelen, zw. ww. tr. (Het afgewaaide
gras) met de hooihark omkeeren en bijeenharken.
Sweler, zweler, znw. m. De arbeider die het smoe-

len verricht.
Swelgen, swilgen, st. mow. tr. en intr. — I. Trans.

1) Inslikken, verzwelgen. 2) doorslikken, zonder

het denkbeeld van gulzigheid. 2) overdrachtelijk,

— II. Intr. 1) Slikken. 2) zwelgen, brassen. -- Swelger, zwelge(re).
Swelhals, zwel-, swelle-, znw. m. of o. Naam van
een vaartuig op den Ijsel.
Swelc, zwelc. Zie s u 1 c.
Swelken, zwelken, zw. ww. tr. Plat drukken(?)
Swelle. Zie s w e 1.
Swellels, znw. Gezwel.
Swellen, zwellen, swillen, st. en zw. ww. intr.
1) In eigen]. bet., opzwellen. 2) overdrachtelijk,
opzwellen door hoogmoed, nijd.
Swellen, zwellen, st. ww. intr. Wegkwijnen.
Swellen, zwellen, zw. ww. tr. 1) Doen zwellen.
2) koken (?) .
Swellieh, (swillich ? ), znw. m. Zak, van eene grove

opslokken.

stof vervaardigd.

Swellinge, swillinge, zwellinge, znw. vr. Het op-

zwellen,

het opgezwollen zijn; gezwel.

Swelten, zwelten, swilten, st. ww. intr. 1) Ver
smachten naar.

-smachten.2)

Swelve, sweluë(?) Zie s w a 1 u w e.
Swem, zwem, znw. De opbrengst van een deel

van het want, bij de beugvisscherij.
Swembaleh, zwem-, swim-, znw. m. Zwemblaas.
Swemen. Zie s w e i m e n.

SWETEN.

SWEMMEN.
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Swemmen, swimmen, zwemmen, st. en zw. ww.
intr. 1) Zwemmen. 2) drijven. 3) met een vloeistof
als onderw., vloeien.; s. na, belust zijn op.
Swemmer, swimmer, zwemmer, znw. m. 1) Zwemmer. 2) naam van een houtwerk.
Swemminge, zwemminge, znw. vr. Het zwemmen.
Swemstede, zwem-, znw. vr. Zwemplaats.
Swen. Zie s w i n.
Swendelen, Swendelinge. Zie s w i n d e 1 e n,
swindelinge.
Swenden, zesenden; zw. ww. tr., oostmnl. Te niet
doen gaan.
Swene. Zie s w i n.
Swene, zwene, znw. m., nederrijnsch. Zwijnenhoeder.
Swenen, zesenen, zw. ww. tr. Uitgraven(?)
-swenge. In o v e r s w e n g e, overvloedig.
Swengel, zwengel, swingel, znw. m. Beweegbaar
deel van een werktuig, dat heen en weer bewogen
kan worden; wip van een put, arm van een pomp,
enz.
Swengeibloe, zwengel -, swingel, znw. o. Plank bij
de vlasbewerking in gebruik.
Swengelen, zwengelen, swingelen, zes. ww. tr.
Vlas (braken).
Swengelhout, zwengel s) -, swingel-, znw. o. Het
hout voor den zwengel van eene blijde.
Swengelstoe, swingel-, znw. Plank bij vlasbewerking in gebruik.
Swengen. Zie s w i n g e n.
-swenkelije. In o vers we n k el ij c, overvloedig.
Swenken, zwenken, swinken, . zw. ww. trans. en
intr. -- I. Trans. 1) Zwaaien, slingeren, een wapen.
-- II. Intr. Zich heen en weer bewegen, zwerven.
-swenkinge, zwenkinge, znw. vr. In p i k e
w e n k i n g e, het drillen van een piek.
-s
Swent(e), zesent, znw. vr. Jonge dochter.
Swepe, zwepe, sweep, swiep(e), suepe, znw. vr.
en m. Zweep; dienen metter s., wagendienst
verrichten.
Swepenroede, sweppenroede. Zie s w e e pr oede.
Swerde. Zie swaerde.
Swerdel, zwendel, znw. m. (?). Verkleinw. van
swert, zwaard.
Swerdeibloeme, zomerdel -, -blomme, znw. Geele
lelie.
Swore, zwere, suere, sweder, sweere, znw. vr. en
in.; sweer, znw. o. 1) Ziekte,' pijn. 2) zweer, gezwel.
Swere, zwere, znw. vr. Eed.
Swere, znw. m. Schoonvader.
Sweree. Zie s w e r c.
Sweren, zweren, swieren, st. ww. intr. 1) Pijn
doen, pijn hebben. 2) (ver)zweren.
Sweren, zweren, swaren, zw. ww. intr. — I.
Intr. 1) Een eed doen; s. met, samenzweren;
s. jegen, eene samenzwering maken tegen iem. 2)
vloeken. —II. Trans. — A. Met den acc.. der zaak.
1) Met het object eet: een eed zweren, 2) onder eede
verklaren. 3) met een eed bekrachtigen. 4) een eed
doen bij de aanvaarding van een ambt. 5) iet vri s.,
voor zijn bijzonder eigendom verklaren. — B. Met
den acc. van een persoon. 1) Plechtig aan zich verbinden. 2) uitbannen. 3) met eene bep., bijv. enen
ute ere dine s., plechtig verklaren dat hij er geen
deel aan zal hebben.
-

Swerer, zwerer(e), zweerre, zweerder, sweerre,
znw. m. Hij die een eed doet; ook vloeker.
Swerich, zwerich, bnw. Vol zweren.
Sweringe, zweringe, znw. vr. 1) Pijn. 2) gezwel.
Sweringe, zweringe, znw. vr. Het doen van een
eed of vloek.

Swere, zwerc, swaerc, sweerc, swerec, znw. o. 1)

.(Donkere) wolk, verklw. swereskijn, sweresijn.
2) als verzamelwoord, het zwerk, de wolken. 3)
overdrachtelijk, wat een geestelijk licht verduistert, wolk. 4) nevel.

Swerken, zwerken, zw. en st. ww. intr. Verduisterd worden.

Swerkich, zwerkich, bnw. Uit een donkere wolk

bestaande.

Swereregen, zwerc-, znw. m. Wolkbreuk.
Swereskijn, sweresijn, Zie bij s w e r c.
Swerlije. Zie s w a e r 1 ij c.
Swerm, swermen. Zie swarm, swarmen.
Swert, zwert, swa(e)rt, sweert, swa(e)rd, snert,

znw. o. en m. 1) Zwaard; ten swaerde doen, doen
onthoofden; volgen met den swerde, gehoor geven
aan den swertroep, zie ald. ; swert winnen, vergunning krijgen om een weerspannigen gedaagde met
het zwaard te vervolgen. 2) het zwaard als zinnebeeld van de rechtsmacht. 3) mannelijke linie,
zwaardzijde.
Swert. Zie s w a r t.
Swertbrief, zwert-, swaertbrief, znw. m. Een geschreven bezweringsformule, die iem. bestand
maakt tegen een houw met een zwaard, amulet.
Swertdegen, zwert-, swerd-, znw. m. Krijgsman.

Swertdrager, zwert-, sweert-, swaert-, zwart-, -dnagene, -dreger, znw. m. 1) Zwaargewapende. 2) naam

van een grootwaardigheidsbekleeder aan de hoven.
Swerthalven, zwert-, sweert-; van s., bijw. uitdr.
Van manszijde.
Swerthelte, zwert-, -hilte, znw. vr. Het gevest
van een zwaard.
Swerthouder, zwert-, znw. m. Bruidleider.
Swertcnoop, zwert-, -cnope, znw. m. De knop van
een zwaard.
Swertleen, zwert-, znw. o. Zwaardleen.
Swertluuc, zwert-, sweert-, -luyc, znw. m. In
friesche streken hetz. als s w e r t t r e c k e r.
Swertmaech, zwert-, -mage, znw. m., ook swert.
man. Verwant van de mannelijke linie.
Swertmaker, zwert-, -meker, znw.,. m. Wapensmid.
Swertrocht, sweert-, znw. o. Het oproepen van alle
weerbare mannen tot het vervolgen van . misdadigers. In des. bet. Swertroep.
Swertsehermer, zwert-, znw. m. Zwaardvechter.
Swertside, zwert-, -swaert-, sweert-, znw. m. De
mannélij ke linie der verwantschap.
Swertslaeh, zwert-, swaert-, znw. m. Slag met een
zwaard.
Swertspaen, zwert-, zweert -, znw. m. Bet. onbekend.
Swertspel, zwert-, - speel, znw. o. Wapenspel, het
optreden van een zwaardvechter. — Swertspelen,

Swertspeler.
Swerttoge, zwert- of -toch, znw. m. of o., ook
Swerttreeken. Het trekken van het zwaard.
Swertvager, zwert-, sweert-, swaert-, - veger, -leger,
znw. m. Wapensmid. — Swertveehter, Swertvercoper.
Swertvoerer, zwerf -, - voerre, znw. m. Hetz. als
swertdrager.

Swertwerker, zwert-, znw. m. Bewerker of maker

van zwaarden.

Swertwondinge, zwert-, znw. vr. Verwonding
met een zwaard.

Swervelen, zwervelen, zw. ww. intr. Draaien,
dwarrelen. — Swervelinge, draaiing, draaikolk.
Swerven, zwerven, st. ww. intr. Ronddraaien,
dwarrelen.
Swester, sweester, zwester, znw. vr. Zuster eener
vrije geestelijke orde.
Swet, zwet. Zie s w e t t e.
Swetacker, zwet-, znw. m. Grensakker,00k gelegen aan een water dat „Swet" heet.
Swete. Zie sweet. — Swetegat. Zie sweetg at.
Swetelike, zwete, sweit(e)-, -lijc, -lie; bijw. Met
inspanning.
Sweten, zweten, sweeten, sweiten, zw. ww. intr.
1) Zweeten. 2) zich inspannen. 3) voortspruiten,
voortvloeien.

SWITSE.

SWETICH.
Swetieh, zwetich, sweitich, bnw. 1) Zweetende.

2) nat van zweet. 3) ingespannen. 4) met inspanfling verdiend. 5) met inspanning werkende.
Sweticheit, zwetich-, znw.vr. Bezweetheid, zweet.
Swetinge, zwetinge, znw. vr. Het zweeten.

Swetland, zwet-, swette-, znw. o. Grensland, of
land gelegen aan een water dat „zwet" heet.
Swetnote, zwet-, swed-, znw. m. Aangrenzende
eigenaar.

Swetsen, zwetsen, zw. ww. intr. Babbelen.
Swetser, zwetser, znw. m. 1) Babbelaar. 2) groot -

spreker.

Swetsloot, zwet-, znw. vr. en m. Grenssloot.
Swette, zwette, znw. vr. 1) Grens(scheiding). 2)
in het bijzonder, van verschillende wateren, grens sloot.
Swette, zwette, savet, znw. m. Aangrenzende landeigenaar.

Swetten, zwetten, zw. ww. intr. Grenzen aan.
Swevel. Zie s w a v e 1.
Sweven, zweven, sweiven, zw. ww. intr. 1) Zich
bewegen, heen en weer gaan. 2) drijven. 3) dolen,
dwalen. 4) zich bewegen door de lucht. 5) zich
bevinden in een zekeren toestand, ook op eene bepaalde plaats. 6) met ute, voorspruiten. 7) met na,
zich richten naar.

Swiehten, zwichten, swechten, zw. ww. tr. en intr.
— I. Trans. 1) Tot rust brengen; iet van enen s„
iets (onaangenaams) van iem. wegnemen. 2) beteugelen. — II. Intr. 1) Tot rust komen. 2) wijken.

3) ophouden.

Swichter, zwichter, znw. m. Hij, die aan iets een

einde maakt.

Swide, zwide, bnw., vgl. s w i n d e. — I. Van zaken. 1) Sterk, krachtig. 2) groot. 3) met het als
ondw., kras, erg. — II. Van personen. Sterk in
eigen oog.

Swidieheit, zwidich-, znw. vr. Kracht, hevigheid.
Swielen, zwielen, zw. ww. intr. Versmachten.
Swiepe. Zie s w e p e.
Swiepkinge, zwiep-, znw. mv. Bet. onzeker.
Swieren. Zie s w eren. le Art.
Swigel, zwigel, bnw. De kunst van zwijgen ver-

staande; stilzwijgend.

Swigelheit, zwigel-, znw. vr. Stilzwijgendheid.
Swigelijc, zwigelijc, bnw. Stil.
Swigelijeheit, zwige-, znw. vr. Stilzwijgendheid.
Swigen, zwigen, st. ww. intr. en tr. -- I. Intr.
Zwijgen. — II. Trans. Verzwijgen; ook tot zwijgen
brengen( ?).
Swigen, st. ww. intr. Flauw vallen.
Swigende, zwigende, deelw. en bnw. (Stil)zwijgend, van zelfsprekend.
Swigentheit, zwigent-, znw. vr. Stilzwijgendheid.
Swiginge, zwiginge, znw. vr. Het zwijgen, stilte.
SwIjch, zwijch, znw. m. Tak, twijg.
Swijm, zwijm, znw. m. Bezwijming.
Swijn, zwijn, (swin), znw. m. Zwijn.
Swijnbede, zwijn-, znw. vr. Eene opbrengst in
varkens aan den landsheer.
Swijnbesiener, zwijn-, swine-, -besienre, -besiere,
znw. m. Keurmeester van varkens.
Swijnborstel, swine-, znw. m. Varkenshaar.
Swijnder. Zie s w i n e r.
Swijnherde zwijn-, znw.

m. Zwijnenhoeder.

Swijnkijn, zwijn-, znw. v. Verklw. van s w ij n.
Swijncove, zwijn-, znw. m. Zwijnenstal.
Swijnpenninc, zwijn-, zwine(n)-, znw. m. Opbrengst voor het mesten van de varkens van den
leenheer(?)

Swijnschot, zwijn-, znw. o. Zwijnenstal.
Swijnspet(e), -speet, znw. Jachtspriet.
Swijnspesse, zwijn-, znw. m.; swijnspiet, zwijn-,
-spietse, -spiesse, -spesse, znw. m. swijnspit, zwijn-,
-spet, znw. o.; swijnspriet, zwijn(e), -s greet. Zwij nenspriet.
Swijnstal, zwijn-, znw. m. Zwijnenstal.
Swijnstië, zwijn-, znw. vr. Zwijnenhok.
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Swijnstoc, zwijn-, znw. m. Naam van een uitslag
het hoofd.
Swijnsvoet, zwijns-, znw. m. Varkenspoot.
Sw jtmoedig, zwijt-, bnw. Heftig. — Swijtmoedicheit, zwijt-.
Swike, zwike, swijc, swicle, znw. m. of vr. Het in
iets te kort schieten, het bezwijken; swike (swijc)
slaen, in gebreke blijven.
Swiken, zwiken, st. ww. intr. en tr. — I. Intr. 1)
Te kort schieten; sondes s., zonder mankeeren
2) met „nacht" als ondw., neerzinken. 3) bezwijken. — II. Trans. Verzwakken.
Swil.Zie swe1.
Swile, suilc. Zie s u 1 c.
Switeti.jt. Zie sulctij t.
Swillen, swillinge. Zie swellen, swellinge.
Swillich. Zie s w e l l i c h.
Swimel, zwirrel, znw. m. Draaierigheit. — Swimelachtich, Swimelen, Swimelinge.
Swimen, zwimen, st. en zw. ww. intr. 1) Bezwijmen. 2) zweven in de lucht, zweven met den geest
in hoogere sferen.
Swimmen,swimmer.Zie swemmen, swemm e r.
Swine zwin, zomen, seen; verb. nv. en mv. swene,
znw. o. Wvl. woord. 1) Natuurlijke geul in buiten
gronden, waterloop; bepaaldelijk het Zwin-dijksche
in Vlaanderen. 2) springbron.
Swin. Zie s w ij n.
Swinde, zwinde, bnw. 1) Van zaken, sterk, krachtig. 2) Van personen, heftig.
Swinde, zwinde, bijw. Op een willekeurige wijze.
Swindel, zwindel, znw. m. Draaierigheid. —
aan

Swindelachtig.

Swindelen, zwin-, swen-, zw. ww. intr. Draai-

erig, duizelig zijn.

Swindelijc, zwindelijc, swintlijc, bnw. Krachtig.
Swindelinge, zwind-, swend-, znw. vr. Hetz. als
swindel.
Swindelnisse, zwindel-, znw. m. Het suisebollen.
Swinden, zwinden, st. ww. intr. Verkwijnen.
Swindieh, zwindich, bnw. Hetz. als s w i n d e, 1).
Swindieheit, zwindicl+-, znw. vr. Hef tigheid.
Swinebeslere. Zie s w ij n b e s i e n e r.
Swineborstel. Zie s w ij n b o r s t e 1.
Swinecove. Zie s w ij n c o v e.
Swlneleger, twine-, znw. o. Naam van eene
buurtschap bij Kampen.
Swinen, zwinen, st. ww. intr. 1) Verdwijnen, te
niet gaan. 2) uitteren. 3) machteloos worden.
Swinen, bnw. Zie s w i n ij n.
Swinensmeer, zwinen-, znw. o. Varkensvet.
Swinensmout, zw. o. Varkensvet.
Swinenvleeseh, zwinen-, -vleisch, znw. o. Var
-kensvlch.
Swinenvoet, zwinen-, znw. m. Varkenspoot.
Swiner, swinder, zwiner, swijnder, znw. Zwijnenhoeder.

Swingbret, swing-, -beert, zwn. o. Plank waarweek klopt.
Swinge, zwinge, znw. vr. 1) In het alg. iets dat
men zwaait, in het bijz. het werktuig waarmee gedorscht wordt of vlas gebraakt. 2) deel van een
wagen ,zwengelhout waaraan de strengen der paard en vastgemaakt worden.
Swingel. Zie s w e n ge 1.
Swingen, zwingen (swengen), st. ww. tr. en intr.
— I. Trans. 1) Slingeren, zwaaien. 2) met een
zwaai werpen. — II. Intr. 1) (Met iets) eene slingerende beweging maken. 2) met een zwaai neervallen. 3) met kracht terugspringen.
Swingen, zwingen, zw. ww.. tr. Hetz. als s w e ngelen, swingelen.
Swinijn, zwinijn, swinen, bnw.. Van een varken,
zwijns-.
Swinken. Zie s w e n k e n.
Switse, zwitse, znw. m. Zwitser. — Switser,
Switserland, Zwitserland.
38
mee men het vlas
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SWITSER.

Switser, Zwitser, znw. Dolkmes.
Swiven, ZW. Ww. In verswiven.
Swoegen, zwoegen, zw. ww. intr. Diep zuchten.
Swoeubrief, zwoen-, znw. Hetz. als s o e nbrief.

Swoendach, zwoendach, znw. m. Hetz. als s o e ndach.

Swoene, zwoene, swone, swoen, znw. vr. Hetz. als
s o e n e. Zoen, verzoening.

Swoenen, zesoenen, swonen zw. ww. tr. en intr.
— I. Trans. 1) Verzoenen. 2) bijleggen, een geschil.

— II. Intr. 1) Een zoen uitspreken of bewerken.
2) zich verzoenen, een verdrag sluiten (met).
Swoenliede, zwoen-, -lude, znw. m. mv. Hetz. als
so en1iede.
Swone, zwonc, znw. m. Kracht, van een hamerslag.
Sworen, zworen, deelw. van sworen. Hetz. als
g e s w o r e n. — I. Bijvoeglijk (ver)sworen maendach, de m. na Driekoningen; s. meente, oostmnl.
swaerne m., gezworenen. —II. Als znw., gezworene.
Swoorm, zwoorm, sworm. Zie s w a r m.

T.
T, znw. vr. Het letterteeken.
Ta, tae, bnw. Nederrijnsche vorm van t a e y.
Tabbaert, tabbart, tabbert, znw. m. 1) Naam van
een lang afhangend overkleed van mannen en
vrouwen. 2) vel, huid.
Tabelleau, tabeleau, znw. o. Schilderstuk.
Tabelliaetse, tabeljaetse, znw. vr. Bet. onbekend.
Tabellioen, tabelioen, tabelgoen, tabilioen, znw. m.
Notaris.
Tabernakel, nacle, -nacule), znw. m., vr. en
o. — 1) Tent, in het bijzonder tent der samenkomst in het oude Israël. 2) nis. 3) (troon)hemel.
4) gezegd van Maria, de tempel waarin God zijn
woning gemaakt had.
Tabijt, znw. o. Hetz. als t a p ij t. Zie ald.
Tableel, znw. o. Hetz. als t a f e r e e 1. Paneel.
Tabule, znw. m. Bord, bepaaldelijk met het opschrift boven het kruis van Christus.
Tabure, znw. vr. Hetz. als t a m b o e r e. Trommel.
Tache, znw. m. Hetz. als t a e t s e. Nagel met
breeden kop.
Taehentieh, tachtentich. Zie t a c h t i c h.
ter, bij w. Zie a c h t e r, bijw.
Taehter, tatter,
Taehterheit, znw. vr. Achterstand, achterstallige schuld.
Tachterst, ta f terst, techterst, bijw. Ten slotte.
(-

Tachtich, tach(t)ent-, tachtend-, tachtetich, -ach,

telw. Tachtig. —

Tach(ten)tiehmael, Tachtichste.

Taeitelike, -lijc, bijw. Stilzwijgend.
Tadelne;' uit te hadelne, van hadden, kijven.
Tae. Zie t a.
Taey, tay(e), bnw. 1) Taai, slijmig. 2) weerstandsvermogen hebbende. 3) gierig. 4) uitgedroogd. -Ta(e) yhelt, Taeyleheit.
Taco. Zie take.
Taeese, znw. vr. Prijs. T. hebben enes dincs, iets
op prijs stellen.
Tael. Zie tale en tal.
Taelbaer, -ber, bnw. Betaalbaar; in staat om te
betalen.
Taeldach, tail-, znw. m. Betaaldag.
Taelen. Zie talen.
Taelge, tailge, ta(e)lie, taelgie, taille, znw. vr. 1)
Insnijding, keep. 2) leest, taille. 3) verbindingsbalk.
4) verdeeling van bepaalde geldelijke lasten; omslag. 5) rechtsgebied.
Taelgebale, tailge-, taille-,
vr. Hetz. als
tae1ge,3).
Taelgehout, tailge-, tailie-, znw. o. Hakhout.
Taelgen, tailgen, taliën, taillen, zw. ww. tr. 1) Behouwen, hout, steen. 2) eene insnijding, keep, in
iets maken. 3) omslaan, geldelijke lasten.
Taelgerie, tailgerie, tagelrie, taillerie, znw. vr.
Kleedermakerswerkplaats, bep. verbonden aan
eene hofhouding.

znw.

Taeljoor, taelzoor, taljoor, talioor, teljoor, teljuur,
taillioer, telluer, znw. o. 1) Schotel, vooral dienende

tot het snijden van vleesch. 2) snede.
Taelman, tal(e)-, taels-, tails-, znw. m. 1) Rede-

naar. 2) advokaat. 3) voorspraak, hij die iemands
belangen bepleit. 4) heraut. 5) raadsman; bemiddelaar; tolk.
Taelmasche. Zie t a 1 m a s c h e.
Taelsam, znw. m. Betaler (?), tolk (? )
Taelsman, tailsman. Zie t a e 1 m a n.
Taelspreken, znw. o. Het spreken van rechtstaal,
het voeren van een pleidooi.
Taelspreker(e), znw. m. Hetz. als t a e lm a n, 2)
Taelvrouwe, tale-, znw. vr. Vrouwelijke advokaat.
Taelwerdieh. Zie t a l w e r d i c h.
Taem. Zie tam, tame.
Taenhuus, -huys, znw. o. Of een huis waarin men
taan bereidt, df een huis waarin leder gelooid
wordt.
Taenre. Zie t a n e r.
Taerde, praes. of praet. conj. van t a e r d e n,
t e r d e n, treden.
Taerden, tarden, zw. ww. intr. of trans. Liefkoo
-zen.
Taerdse, taerge. Zie t a r g e.
Taerline. Zie t e r n i n c.
Taern, bijvorm van toern, toorn( ?), ndl.
toorn; ook van t o r e n, ndl. toren.
Taerrucoren. Zie t a r w e n c o r n.
Taersel, tairsel, tarceel. Zie t e r s e 1.
Taersreep, znw. m. Bet. onbekend.
Taert, (t)saert, bnw. Weekelijk( ?)
Taerte, tarte, taert, znw. vr. Taart, een koek met
vleesch bereid.
Taertse. Zie t a r g e.
Taerwe, taerwjn. Zie tarwe, tarwij n.
Taesgen, taesken. Zie bij t a e t s e.
Taetse, taets, znw. vr. verklw. taesgen, taesken.
Puntig ijzertje, scherpe ijzeren punt (?); spijker.
Taetsen, zw. ww. tr. Met eene taetse bevestigen.

le, ta f le, tafel,
Tafel, tae f ele, tae//el, tail/el, tae /le,
tavele, ta f f ele, znw. vr. en ml. 1) Tafel, in de gewone
wegruimen.
2)
t.
opdoen,
die
bet., vooral eettafel;
het domein van een vorst, de inkomsten uit bepaalde goederen; te siere tafelen leggen, tot domeingoed
maken; uitdeeling aan de armen, vooral van voedsel. 3) de tafel van een wisselaar, bankier; de tafel
van een kleermaker; het gerecht. 4) (houten) bord
voor verschillende doeleinden, a) de plank waar
kloosters sloeg met een hamer, als-tegnmid
men het naderend einde van een der kloosterlingen
aan de anderen bekend wou maken. b) schaakbord,
verkeerbord. c) een bord om iets op te schilderen;
paneel, schilderij, bord waarop iets geschreven
staat, verklw. tafel(k)ijn. 5) wastafeltje, met
was bestreken plankje waarin men woorden
kraste. 6) een plat vierkant voorwerp: altaarsteen,
tegel, boden dakpan (?). 7) plaat. 8) tabel,
lijst; bladwijzer. 9) in de geneeskunde, eene der
lagen waaruit het been bestaat. 10) het middelste
gedeelte van het vlak der hand(?)
Tafelbert, -bart, -bort, -bret, znw. o. 1) Speelbord.
2) tafelblad.

TAFELBROOT.

Tafelbroot, tae f f el -, znw. o. Brood voor de tafel
bestemd.

Tafeldeeket, taf fei-, znw. vr. Gedekte tafel (?).
Tafeldienst, znw. m. Dienstverrichting den bis-

schop verschuldigd.
Tafeldisch, znw. m. Tafel, disch.
Tafeidrager, znw. m. Naam van een kerkelijk beambte te Brugge.
Tafelen, zw. ww. intr. 1) Aan tafel zitten. 2) in
een register stellen.
Tafelet, ta/let, ta//(e)let, znw. o. of m.?, Tafelette,
znw. vr. 1) Tafeltje. 2) marskraam. 3) kramerijen.
Tafeletterie, znw. vr. Winkel in kramerijen.
Tafelettier, znw. m. Reizend koopman, marskramer.
Tafelgelt, znw. .0. Eene opbrengst voor de tafel
van den landheer; rente verschuldigd uit een domeingoed(? )
Tafelgenoot, znw. m. Tafelgenoot.
Tafelgoet, taef fel-, -guet, znw. o. Domeingoed
(van den Bisschop van Utrecht).
Tafelhouder, znw. m. Geldhandelaar, bankier.
Tafeller, znw. m. Kostganger.
Tafelijn, zie bij t a f e 1, 4) . — Tafelkandelaar,

-leer, Tafelkerse.

Tafelkijn, znw. o. Zie t a f e 1. --- Tafellaken,

tae/(e)-, taf fel-.
Tafellinie, -line, znw. vr. Naam van eene der
lijnen in de hand.
Tafelloot, znw. o. Lood, gebezigd voor het werk
aan een dak.
Tafelmaker, znw. m. Vervaardiger van tafels, in
het bijzonder van wastafeltjes.
Tafelment, ta f le-, ta f f le-, znw. o. 1) Grondslag
voor een verhoogden opbouw, zoldering, architraaf, gebint. 2) kroonlijst, lijstwerk. 3) houten bekleeding van iets( ?) 4) eettafel; marmeren of metalen tafel ter herinnering aan een overledene (?). —

Tafelmes, ta f le(n)-.
Tafelrine, znw. m. Ijzeren ring onder schotels of
schalen.

Tafelronde, zavel-, taef fel-, znw. vr. Ronde tafel,
een vorm voor eettafel dien men koos om geschillen over de rangorde bij de plaatsing te voorkomen.
1) De tafelronde„” van Koning Artur. 2) steekspel,
waarin gestreden werd man tegen man.
Tafelschive, znw. vr. Schijf of steen behoorend
bij een tafelspel. (in de bet. 2).
Tafelschole, znw. vr. Een huis waar gelegenheid
is voor het spelen van een ta/els pel. -- Tafel..

sehrage.

Tafelspel, znw. o. 1) Eene vertooning aan tafel.
2) een of ander spel dat met schijven of steenen gespeeld wordt.
Tafelstede, znw. vr. De tafel vóór het huis van
een winkelier, ter uitstalling.
Tafereel, ta/reel, tae f f ereel, tavereel, -iel, znw. o.
Schilderij.
Taferne. Zie t a v e r n e.
Taffele. Zie t a f e l e.
Taffetaen, bnw. Van taf gemaakt.
Tafflement. Zie t a f e l m e n t.
Tafflet. Zie t a f e l e t.
Tafle. Zie tafel.
Tafreel. Zie tafereel.
Taftaf, taf te, znw. Taf.
Tagelare, -ere, znw. m. Geslachtsnaam. Bet.
onbekend.
Tagelrie. Zie t a e l g e r i e.
Taggen, zw. ww. tr. In het Nederrijnsch. Treiteren.
Tay. Zie taey, teg*e.
Tae. Zie t a e 1 g e. Bet. ook het kappen van
hout, het steken van turf en de verordening daarop.
Tailgebale. Zie t ae 1 g e b a 1 c.
Taillehout, taliehout, znw. o. Hakhout.
Taíllen. Zie t ae 1 g e n. — Taillerie. Zie t ae 1gerie.

TALMASCHE.
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Tailliabel, bnw. Belastingplichtig.
Taillioer. Zie t a e l j oor.
Talisman. Zie t a e 1 m a n.
Tairn. Zie t o r (e n).
Tae, teck, znw. m. ; tacke, m. en vr. 1) Een voorwerp met een scherpe punt, vork, zaag enz. ; ook
scherpe punt. 2) tak, vertakking. 3) (puntig) takje,
tak van een boom.
Tae, znw. m. Aanraking(?).
Take, taecke, taec, znw. vr. Naam van eene maat,
vooral van wijn. — Takeeanne, Takeflessehe,

-vlessche.

Takel, znw. m. Scheepswant.
Takel.In hakeltakel.
Taken, zw. ww. tr. 1) Pakken, grijpen; aen hem

t., tot zich trekken. 2) krijgen.
Takevlessche. Zie bij t a k e.
Tackede, bnw. Getakt.
Taeken, zw. ww. intr. Aanraken(?)
Tal, tall, znw. o. (mv. tael). 1) Tal, zeker getal,
bijv. van visschen, turven. 2) getal, tal. 3) telling.
4) in noordoostmnl. (aanwijzing van) betaling.
-tal, als 2e lid der samenstelling, in lie f(g e)t a 1.
Taleh, ook talc, tallic, znw. vr. Vet of smeer.
Tale, tael, znw. vr. 1) Hetgeen iem. zegt; in talen
setten, iem. gelegenheid geven om te spreken. 2)
aanmerkingen, praatjes; in talen leggen, in opspraak brengen; gerucht; uitspraak van iem.;
plechtige belofte; tijding. 3) uitdr. met t. kunnen
de bet, hebben van een tijdsbegrip: metter t., terwijl
hij dit zeide. 4) hetgeen men tot een ander zegt;
ook geschrift. 5) het spreken met een ander, gesprek. 6) taal, in de hedend. bet. 7) spreekvermogen. 8) de in rechte gebruikelijke formules; ook
hetgeen iem. in rechte verklaart; sondes t., zonder
vorm van proces; t. ende wedertale, de pleidooien
der beide partijen; t. spreken, pleiten. 9) in het
Limburgscb, getal.
Tale, bijw. Uit te dale, naar omlaag.
Tale, znw. vr. Naam van een ziekte onder de
varkens.
Tale, tael, znw. In o g e n t a 1 e, ooghaar.
Taleman. Zie t a e 1 m a n.
Talen, taelen, zw. ww. intr. en tr. -- I. Intr. I)
Spreken, praten; antwoorden. 2) vertellen. 3) in
rechte spreken, optreden. a) met vore, spreken
voor. b) met over, ter verdediging van. c) met jegen,
rechtsgronden tegen iets aanvoeren. d) met aen,
rechten op iets doen gelden, e) met omme, door
pleitredenen . trachten te verwerven. f) met te,
gronden aanvoeren om iets te bewijzen. g) vooral
met na(er), een eisch in rechte instellen; ook t. naer,
zijn best doen voor iets; iet ane hem t., door zijn
woorden iets gedaan krijgen. — II. Trans. 1) Zeggen. 2) bespreken, bepalen. 3) in het oostmnl., betalen.
Talent, znw. m. en o. 1) Een bepaalde geldswaarde. 2) geestesgave; sijn t. doen; zijn best
doen; heilbegeerte.
Talevrouwe. Zie t a e 1 v r o u w e.
Talewaert, -went, bijw. Uit te dale waert, naar beneden.
Talhout, -holt, znw. m. Talhout.
Taliaert, -art, znw. m. Dolk, degen.
Talië, taliën. Zie t aelge, taelgen.
Taller. Zie t e l l i e r.
Talïeman, talics-, znw. m. Slechts in het Neder
-rijnsch.
Tolk.
Talinge, znw. vr. Betaling.
Taline, taling, znw. m. Taling, een soort van
kleine eend.
Talloor. Zie t a e 1 j o o r.
Taliure. Zie t e 11 i e r.
Tale. Zie t a l c h.
Talma, znw. vr. Naam van eene verpakking van
huiden.
Talman. Zie t a e l m a n.
Talmasehe, tael-, znw. vr. Spook; mombakkes.

TARTRE.

TALMEN.

596

Talmen, zw. ww. intr. Slechts in het Neder

Te keer gaan.
-rijnsch.
Talpaeldine, znw. m. Paling die bij het getal of
stuk wordt verkocht.
Talpe, znw. vr. Belegeringswerktuig gebruikt bij
het graven van mijnen.
Talreerst(en) dat, bijes. Zoodra als.
Talturf, znw. m. Turf die bij het tal verkocht
wordt.
Taluere, -uer, znw. vr. of o.? Waarsch. is te lezen
taliure, snijwerk.
Talwede, znw. vr. (?) Talhout.
Talwerdieh, tael -, -waerdich, -weerdich, bnw. Verdienende meegeteld te worden, goed, onberispelijk,
betrouwbaar.
Tam, t(h)em, taem, bnw. en znw. — I. Als bnw.
Tam, mak. — II. Als znw. 1) Tamme dieren; gebraad.
Tamboere, -boere, -bure, znw. vr. en m.; tamboer,
-boer, znw. m. Trommel.

Tamboeren, - boeren, - buren, zw. ww. intr. Trom— Tamboeren, Tamboreren.
Tamborijn, -bourijn, znw. m. Trommelslager.
Tambuse, tan-, znw. m. en vr. Hetz. of dergelijk

melen.

muziekwerktuig als tamboere.
Tambusen, zes. ww. intr. Trommelen. — Tam-

buser, -ere, znw.
Tamdief, znw. m. Wie zonder geweld te gebruiken, zich verrijkt

ten koste van anderen.

Tame, taem, thame, znw. vr. Betamelijkheid.
-tame, bnw. Slechts in o n t a m e, onbetamelijk.
Tameer, tha-, tam-, tra(m)-, -mere, -mee, bijw.
Vandaag

nog.

Tamel, bnw. Hetz. als t a m e 1 ij c.
Tamelije, -lic, -lec, bnw. — I. Van zaken. 1) Ge-

past, betamelijk. 2) behoorlijk, overeenkomstig
iemands stand. 3) fatsoenlijk. — II. Van menschen. 1) Fatsoenlijk, voornaam. 2) zedig.
Tamelijeheit, -hede, znw. vr. 1) Betamelijkheid.
2) fatsoen.
Tamelike, lijcke, -liken, -lic, bijw. 1) Op gepaste
2) op waardige. 3) op behoorlijke. 4) op fatsoen lij ke wijze.
Tamen, zw. ww. intr. 1) Passen, betamen. 2)
over zich verkrijgen.
Tamheit, tem(p)heit, znw. vr. Tamheit.
Tamich, bnw. Passend.
Tammen, zw. ww. tr. Temmen, gedwee maken.
Tamper, bnw. Wrang. — Tamperheit.
-

Tampoen, zw. ww. Stop.
Tampteren. Zie temp teren.
Tandeloos, bnw. Tandeloos.
Tanden, zw. ww. intr. en tr. — I. Intr. De

den zetten

tan-

in. — II. Van tanden voorzien. In dez.

bet. trans., Tand(e)eren.
Tanderinge, -eeringe, znw. vr. Uittanding.
Tanderlije, bijw. Hetz. als t a n g e r.
Tanderwerftide, bijw. Andermaal.
Tane, znw. vr. Prikkeling, verlokking.
Taneel. Zie tinee1.
Taneet, tan(n)eit, -ait, bnw. Taankleurig. Ook
getanneert in dez. bet.
Tanen, taenen, zw. ww. tr. De tanden in iets
zetten.

Tanen, taenen, zw. ww. tr. Looien.
Tanen, zw. ww. tr. 1) Prikkelen, sarren. 2) aan

3) verlokken; met eene bep met van,-stoken.
trachten af te brengen van iets.
Taner, taenre, znw. vr. Hij die knaagt.
Taner, taenre, znw. m. Looier.
Tange, znw. vr. Tang; nijptang, zegeltang, snuiter; timmermansterm (?). vklw. tangeskijn, tanx-

kijn, -ken.

Tanger, bnw. — I. Van zaken. 1) Met een scherpe
punt. 2) scherp van smaak. — II. Van personen.
1) Onaangenaam. 2) flink.

Tangeren, -eeren, zw. ww. intr. Betreffen, aan-

gaan.

Tangerheit, znw. vr. Flinkheid.
Tangerlije, -like, bnw. Scherp van smaak.
Tangerlike, bijw. Op kloeke wijze.
Tanneel. Zie tinee1.
Tanneit. Zie t a n e e t.
Tanneren. Zie bij t a n e e t.
Tansement, znw. o. Zie t a s s e m e n t.
Tant, znw. m. 1) Tand; metten tanden gripers, met

kracht aanpakken; onder sine tande, binnensmonds; ten tanden cloven, het hoofd (van den
vijand) kloven. 2) tanden, gebit; enen op sinen t.
smiten, iem. op zijn gezicht slaan; den t. hebben op
enen, het op iem. gemunt hebben; fellen t. togen, onmeedoogend zijn. 3) tand van een rad, een kam,
enz. 4) kerf, insnijding.
Tantelen, (tandelen ? ), zw. ww. intr. Kijven.
Tantfrein, znw. o. (Paarden)gebit. In dez. bet.

Tantgebit.
Tanthaey, -hay, znw. m. Naam van een roofvisch.
Tanthamer, znw. m. Punthamer(?)
Tanthout, znw. o. Timmermansterm.
Tantstoker, znw. m. Tandenstoker.
Tantswere, -sweer, znw. m. en vr. Kiespijn. In
dez. bet. Tantsweringe.
Tanttange, znw. vr. Tangetje om tanden te
trekken. — Tanttrecken, -trecker, -vleesch.
Tap. Zie tappe.
Tapbier, znw. o. Bier dat bij den tap, in het klein,
wordt verkocht.
Tapboor, bair, oostmnl.), znw. vr. Boor om een
spongat te boren.
Tapecerie. Zie tapisserie.
Taperen, zw. ww. intr. Spartelen.
Tapete, ta peet, ta piet, znw. vr. en o. Vloerkleed.
Tapijt(s), znw. m. en o.; tapite, vr. Vloerkleed;
ook behangsel. 0p die tapite brengen, in rechte be(-

trekken. — Tapijtwever.

Tapisserie, ta piscerie, tapecerie, tapijtserie, tape -icherie, znw. vr. Tapijtwerk.
Tappe, tap, znw. m. 1) Stop, tap aan een vat.
Vklw. tapkijn, -ken. 2) het tappen, het in het klein

verkoopen. 3) de plaats waar drank in het klein
wordt verkocht. 4) een voorwerp waaruit en waarin eene vloeistof getapt wordt.
Tappe, znw. vr. Lint, band.
Tappen, teppen, zw. ww. trans. Aftappen; ook in
't klein verkoopen. — Tapper, tepper, Tappershuus.
Tappinge, znw. vr. Verkoop in het klein. — Tap-

ster, Tapstreg(g)e.
Tar. Zie t e r r e.
Tarant, znw. o. Naam van eene vergiftige spin.
Tarbot, tar(re)-, torre-, tarve-, terre-, tur-, -but,

znw. vr. Tarbot.

Tarde. Uit dat derde.
Tarden. Zie t a e r d e n.
Tarden. Zie t r e d e n.
Taren, zw. ww. tr. Hetz. als t e r e n.
Targe, taerge, targie, taergie, tarche, taerdge,

taer(d)se, tarse, tartse, tarts, tergie, znw. vr. Schild.
Vklw. Taerdsgen.
Targedrager, taerge-, targie-, -dreger, znw. m.
Schilddrager.
Targie. Zie t

a r g e.

Targie, tergie, znw. vr. Hetz. als t r a g i e.
Tarmijn. Zie t e r m ij u.
Tar.sc h. Zie bij h a r n a s c h.
Tarpentijn. Zie t e r m e n t ij n.
Tarre, znw. vr. Tarra.
Tarrebot. Zie t a r b o t.
Tarren. Zie t e r r e n.
Tarse. Zie t a r g e.
Tarte. Zie t a e r t e.
Tarten, tenten, zw. ww. tr. Tarten, uitdagen.
Tarter, tartaer, znw. m. Tartaar.
Tarter, tartert, znw. o. Naam van eene fijne stof;

fluweel( ?) .

Tartise, -sie. Zie t o r t ij i s e.
Tartre, znw. Wijnsteen.

TEBARENTEREN.

TARTSE.

Tartse, tartz. Zie t a r g e.
Tartuwe, znw. Monster.
Taruwe. Zie t a r w e.
Tarvebut. Zie t a r b o t.
Tarwe, taerwe, taruwe, te(e)rwe, teeru, teerv, znw.
m. en vr. Tarwe.
Tarwen. Zie t a r w ij n. — Tarwenbloeme, Tar-
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Tatre, znw. Latijn theatrum.
Tatrich, bnw.( ?) Kleverig(?)
Tauwen, tauwer. Zie t o u w e n, t o u w e r.
Tavaerne, tavaernvolger. Zie t a v e r n e.
Taveeren. Zie t a v e r n e.
Tavele. Zie tafel.
Tavelronde. Zie t a f e 1 r o n d e.
Tavereel. Zie tafereel.
Taverne, taveerne, tavaerne, tavaern, taveer(e)n,

wenbroot.
Tarwe(n)graen, znw. o. Tarwekorrel .
Tarwengruus, terwen-, -grues, - gruis, znw. o.

taberne, ta/erne, znw. vr. 1) Hut. 2) herberg; vrie t.,

Grofgemalen tarwe.

openbare herberg.

ta(e)rru-, -coren, znw. Tarwekorrel.
Tarwenmate, taerwe-, znw. vr. Eene bep. hoe-

bekend.

veelheid tarwe.

berg te gaan.

Tarweneorn, taruën-, taerwe-, taruwe-, terwe-,

Tarwenmele, taruën-, terwen-, -meel, znw. o.
Tarwenmout, Tarwenogest, Tarwenschoof.
Tarwich, terwich, bnw. Als tarwe, van tarwe.
Tarwijn, taerwijn, terwijn, -in, -en, tarwen bnw.
Tarwemeel. —

Van tarwe, tarwen-.
Tas, znw. m. 1) Van zaken, hoop, stapel. 2) van
levende wezens, troep. 3) in 't bijz. in de bet.
„massa", met betr. tot werkzaamheden die ter uitvoering worden opgedragen door aan- of uitbesteding; in, bi tasse, in het geheel, in massa.
Tasch. Zie t a s s c h e.
Taschmaker. Zie tasschemaker.
Taschwere. Zie t a s w e r c.
Taseye. Zie t a s s eye.
Tassaert, tassart, znw. m. Gierigaard.
Tassehe, tasch, tessche, tesch, znw. vr. Tasch,
buidel.
Tassche, tasch, znw. Naam van een soort brood.
Tasschemaker, taesche-, tasch-, tesch-, znw. vr.
Maker van tasschen.
Tasscheslare, taessche-, znw. m. Bewerker van
tasschen.
Tasseel, znw. m. Franje of esp(? )
Tasseye, taseye, znw. vr. N m van een gebak.
Tasseerre. Zie t a s s e r e r.

Tassement, tassa-, tesse-, tanse-, -transa-, znw.

0.1) Knevelarij, afpersing. 2) geweldpleging. 3)
oplichterij.
Tassen, zw. ww. tr. en intr. — I. Trans. 1) Bij eenverzamelen. 2) aan iets toevoegen. — II. Intr.
Opgestapeld worden.
Tasseneren, t(r)anseneren, zw. ww. tr. Afpersen.
Tasseren, -eeren, zw. ww. tr. 1) Afzetten, uitzuigen. 2) gemeen behandelen.
Tasserer, tasseerre, tasseerder, znw. m. Afzetter.
-- Tasse(e)ringe, geweldpleging.

Tast, znw. m. 1) Aanraking. 2) het voelen of tas-

ten. — Tastbaer.
Tastelije, -lic, bnw. Wat getast kan worden.
Tastelijeheit, licheit, znw. vr. De eigenschap van
-

tastelijc.

Tasten, zw. ww. tr. en intr. — I. Trans. 1) Aanraken, meer of minder zacht; sterker, aan alle kanten bevoelen. 2) (door tasten) onderzoeken. 3) zich
overtuigen van iets; nagaan. 3) beetpakken. 4) de
hand slaan aan iets. 5) in het pass., gegrepen moorden door eene aandoening. — II. Intr. 1) Grijpen;
aen (in) enes hand t., iemands hand aanraken, bij
het doen van eene belofte. 2) met eene voorzetselbepaling, zich bemoeien; met te, iem. in zijne rust
storen; met in en aen, zich bemoeien met iets waar
men geen recht op heeft. 3) streven naar.
Taster, znw. vr. Hij die tast. — Tastinge.
Tastwise, -wijs, bijw. Door te tasten.
Taswere, tasse-, tasch-, znw. o. Een werk dat in
zijn geheel wordt aanbesteed of aangenomen werk.
Taswerenemer, znw. m. Aannemer.
Tatelaer, znw. m. Babbelaar.
Tatelen, zw. ww. intr. 1) Babbelen. 2) stotteren.
Tater, znw. m. Tartaar.
Tateren, zw. ww. intr. Babbelen. — Tateringe.
Tatolf, znw. m., ook als bnw. Sukkelig.

Tavernemaer, tavern-, bnw. Aan Jan en alleman
Tavernevoer, bnw. In staat om naar eene herTavernevolger, tavaerne-, tavaren-, znw. m.
Kroeglooper.
Tavernie, znw. vr. Het kroegloopen.
Tavernier, ier(r)e, znw. m. Herbergier. --Tavernierege, -igge, taverniersche, waardin.
Tavernscheep, - schap( ?), znw. Bet. onbekend.
Tavont, thavont, tavont, bijw. uitdr. Van avond..
Tavontmere, tavent-, -mee(re), bijw. Van avond;
ook vandaag.
Tax, tacx. Zie t a x e.
Taxatie, znw. vr. Begrooting, taxatie.
Taxe, znw. m. en vr. ook tax, tacx, m. (en vr.?).
Bepaalde som of getal. — Taxeren, -eeren, - ieren.
Taxerer, taxeerre, -Terre, znw. m. Taxateur. —
-

Taxeringe.

Te, the, en oostmnl. to, toe, voorz. 1) Te, ter uitdrukking der plaats waar iets is of geschiedt; ten
heiligen, bij de reliquieën; te minen trouwen, op
mijn woord; te meester sitten, onder heelkundige
behandeling zijn. 2) te, op tijd overgedragen; te
tijd, op tijd. 3) te, als uitdr. van richting; te hemele,
naar den hemel. 4) te, als uitdr. van eene bestemming, een doel, te, tot, om. 5) te, ter uitdr. van een
doel, staat wel gelijk met een praedic. bepaling, ingeleid door als; te wonder, als een wonder. 6) te, ter
uitdr. van een uit iets voortvloeiend gevolg, ndl.
te, tot., vooral in verb, met werden, comen, maken;
te coste werden, duur te staan komen; te doot, ter
dood toe. 7) te, als uitdr. voor het verkeeren van
een toestand, vooral van het gemoed; tsinen onwille, tegen zijn zin; te winde, in den wind. 8) te, in
de bet. tot iets in betrekking staand; te miwaert, in
betr. tot mij. 9) te, in de bet. van ndl. tot, in den
zin van „het bereiken van een zeker punt"; te hovede (brengen), ten einde. 10) bij, behalve. 11) uitdr.
van een tijdduur, vooral met betr. tot de toekomst,
voor, sPisen te twee jaren, voor twee jaar. 12) naar,
volgens; te Goods beelde, naar Gods beeld.13) te, tot,
iets verplicht zijn, bijv. penitencie .. te vasten te
watre ende te broode. 14) te, voor de onbep. wijs van
een ww., naast de onbep. wijs zonder te; zooals in
ndl. ambtelijke taal „doen te weten ", naast „doen
weten". 15) te, in verbinding met bijwoorden: te
lest, te binnen, te buten, te(r) neder.

Te, bijw. van graad bij den positief van een bnw.
en bijw. ;te swaer, te seer.
Te, oostmnl. to, bijw. van graad bij den comparatief van een bijw. en een bnw. Des te.
Te-, onscheidbaar voorvoegsel van werkwoorden, en als zelfstandig woord niet bestaande. In
tweeën, uiteen.
Te, znw. Zie t e e.
Tebabeert, deelw. bnw. In de war; verslagen.
Tebannen, zw. ww. tr. In den ban doen.

Tebarenteren, -baerteren, -bar(e)teren, -berteren,
-eeren, zw. ww. tr., wederk. en intr. — I. Trans. 1)
In de war maken, deelw tebarenteert, van streek.
2) verslaan, klein krijgen; deelw. tebarenteert, moedeloos; ook met betr. tot het lichaam, uitgeput.
3) verbazen; ook tebarenteert, verbaasd. 4) in de
war brengen. — II. Wederk. 1) Ontstellen. 2) ontmoedigd zijn. 3) verbaasd zijn. — III. Intr.,
hetz. als Wederk.
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TEBAT.

Tebat, znw. o. Hetz. als d e b a t. Woordenstrijd; ook twist.
Tebberode. Zie . t o b b e r o d e.
Tebersten, to- (nederr.), st. ww. intr. Vaneen barsten.
Tebiten, st. ww. tr. Stukbijten.
Teblasen, st. ww. tr. Uit elkaar blazen; deelw. teblasen, opgezwollen.
Teblouwen, -blauwen, st. ww. tr. 1) Ranselen,

geeselen, 2) straffen. 3) kwellen, 4) treffen, met
verdriet vervullen. 5) toetakelen.
Teboren, zw. ww. tr. Door boren beschadigen.
Teboven, bijw. 1) Absoluut, met de bet. ,,boven-

matig". — II. Verb. met ww.: t. romen, gaen, liggen, werden, overwinnen; t. bliven, intr., de over-

hand behouden; trans., overhouden.
Tebrekelije, bnw. Breekbaar; vergankelijk. —
Tebrekelijeheit, znw. vr.
Tebreken, oostmnl. to-, toe-, st. ww. trans. en
intr. — I. Trans. 1) Stuk breken. 2) breken, gezegd
van een lichaamsdeel. 3) doen doorbreken, een gezwel. 4) (een bouwwerk) afbreken, vernielen. 5) inbreuk- maken op iets. 6) te niet doen. 7) met den
acc. van den persoon, iem. berooven van zijn geestkracht. — II. Intr. 1) Breken. 2) van een lichaamsdeel, breken van een zweer, 3) doorbreken. 4) van
een bouwwerk, instorten. 5) met het lichaam of een
pers. als ondw., verzwakken.) 6 in gebreke blijven.
Tebrekinge, znw. vr. Overtreding.
Tebroken, deelw. van t e b r e k e n.
Tebrokenheit, znw. vr. Verminktheid.
Tecesseren, zw. ww. intr. Ophouden.
Techterst. Zie t a e h t e r s t.
Tedden, zw. ww. tr. Strooien, bepaaldelijk mest
op het land.
Tedelven, to(e)-, st. ww. tr.Door delven bederven.
Teder, teed er, tedre, teider, teer, theder, bnw. Fijn
bewerktuigd; zwak; teerhartig. — Teder, teer, bijw.
Tederheit, teeder-, znw. vr. — Teerheid, zwakheid ; weekelijkheid.
Tederkijn, tederken, bnw. Teertjes. — Tederlike.
Tedesen dat, bijw. Mits.
Tedlen, tien, bijw. 1) Mits slechts. 2) opdat. 3) te

allen dien dat, hoewel.
Tedike, tedicke, znw. vr. (?) Ingewandsworm.
TedTengen, -dringen(?), zw. st.(?) ww. trans. In
het nauw brengen.

Tedrinten, -drenten, st. ww. intr. Opzwellen.
Tee, te, toe, (teen), znw. m. en vr. Teen, toon;
-oude teen, ouderdom.

Teechenen. Zie t e g e n e n.
Teech. Uit .dat deech.
Teee, znw. vr. Zie t e k e.
Teefkljn. Verklw. van t e v e.
`Teeleen, teekenen. Zie teken, tekenen.
Teel. Zie t e 1 e.
`Teelden, zw. ww. tr. Kweeken, van planten.
Teelen. Zie telen.
Teelkijn, -ken, znw. o. Teentje( ?).
Teellant, znw. o. Bouwland.
Teelman, znw. m. Landman.
`Teelre, teelrie, Zie teler, t e 1 e r i e.
Teelt, teelde, tilt, znw. vr.; ook teelt, m. 1) Het

winnen van vruchten, het maken van winst. 2) het
vangen van visch, als bedrijf uitgeoefend; de tijd
gedurende welken op vischvangst wordt uitgegaan.
Teem. Zie t e m e.
Teemlije. Zie t e m e l i k e.

Teems, teems, theems, teempst, temse, tempse.
temes, temis znw. m. Haren zeef om melk te zeven,
Teemsemaker, tems(e)-, teems-, znw. m. Zevena ker.

Teemsen, t(h)emsen, tempsen, zw. ww. tr. Zeven.
Teen, t(h)ien, znw. m. of vr.; ook tene, znw. vr.

Teen, wilgentak.
Teen, znw. m. (van den voet). Zie t e e.

Teen. Zie t i n.
Teenden. Zie t e n d e n.

Teendes. Zie t e n d e n.
Teenen. Zie tenen.
Teenre, znw. m. Zie t e n e r.
Teenwere. Zie t i n n e w e r c.
Teer. Zie t e d e r, bnw. èn bijw.
Teer, teer. Zie t e r r e. — Teer, vertering. Zie
t e r e.

Teer, theer. Uit t e e e r.
Teerachtich, tera ftich, -echtich, bnw. Verteringen

makende.

Teerachtich. Zie t e r a c h t i c h, kleverig.
Teerchaine. Zie t e r r e i n e.
Teerdach, terdach, znw. m. Dag waarop een

feestmaal gehouden wordt.
Teerden. Zie treden.
Teeren. Zie teren.

Teergelt, ter(e)-, -geld. znw. o. 1) Reisgeld, drinkgeld. 2) kosten van onderhoud.
Teergeselle, theer-, ter-, znw. m. Tafelgenoot;
deelgenoot in slemppartijen.
Teerhuus, -huys, znw. o. Herberg( ?)
Teerieheit, znw. vr. Tengerheid.
Teeringe. Zie teringe.
Teeroost, znw. m. Verteringe.
Teerlike. Hetz. als te d er l i k e.
Teerlino. Zie t e r n i n c.
Teerme. Zie t e r m e.
Teerne. Uit te eerne.
Teerrer, znw. m. Hij die verteringen maakt.
Teers, znw. m. Mannelijk teellid; als bnw., lang-

werpig rond.
Teersel. Zie terse1.
Teerst. Uit dat eerst, het eerst.
Teersten. Uit te eersten, ten eerste.
Teesen. Zie t e s e n.
Teest, znw. Bet. onzeker.
Teestiere. Zie testiere.
Teestye, znw. vr. Overtuiging.
Teet, bnw. Teergevoelig.

Tefaelgeren, -falgeren, -i(e)ren, zw. ww. Den

moed verliezen.

Teffens, bijw. Tegelijk, ineens; ook tef fens(ch)e.
Tegader, -Badere, -gadre, bijw. Te zamen.
Tegaderbindinge, znw. vr. Samenbinding.
Tegadereallinge, toe- in Oostmnl., znw. vr. Sa-

menspraak.

Tegaen, -gangen, st. onr. ww. intr. — I. Met levende wezens als ondw. 1) Uiteengaan. 2) vergaan.
3) achteruitgaan. — II. Met eene zaak als ondw..
1) Te niet gaan; stuk gaan; verloren gaan; doen t.,
te niet doen. 2) een einde nemen; over niet t., op
niets uitloopen. 3) verdwijnen. 4) vervallen.
Teganellje, - genclijc, -genkelijc, -lic, bnw. Vergankelijk, aardsch.

Tege. Zie tegen.
Tege, bnw., oostmnl. vorm van t a e y.
Tegegen, bijw., oostmnl. vorm van t e j e g e n.

Zie tegen.

Tegel, tegele, tiegel, tiechel, tiechle, tichel, techel,
tigele, znw. vr. en m. Tegel, tichel.

Tegelachtig. bnw. Van tichelsteenen gemaakt.
Tegelaer, tigel-, tiechel-, tichel-, tichl-, -er, znw. m.
Steenbakker. In dez. bet. Tegelbaeker, teigel- ,tichel.
Tegeldae, tichel-, znw. o. Pannendak. — Tegeldeeken, zw. ww. intr.
Tegeldeeker, ti(e)chel-, tiegel-, tiggel-, -deckere,
znw. m. Hij die een ticheldak maakt.
Tegelen, bnw. Zie t e g e l ij n.
regelen, tichelen. zw. ww. intr. De klei tot tichels
verwerken (?).
Tegelerde, tichel-, eerde, znw. vr. Tichelaarde.
Tegelhouwer, -hauwer, znw. m. Werkman die

oude tegels afschrapt.
Tegelhoven. Zie tegeloven.

Tegelhuus, tigel-, tichel-, hues, znw. o. Tichel-

bakkerij (?).

Tegelijn, tigelijn, teglijn, tichlijn, tegellijn, -len,

bnw. Van tegels gemaakt.

TEGELCNECHT.

TEGENWRASSELEN.

Tegeleneeht, tich(g)el-, znw. m. Steenbakker.
Tegelmaker, tiget-, tichel -, -meker, znw. m. Steen-

Tegenloop, -loip, znw. m. Aanval.
Tegenlopen, st. ww. intr. Tegemoet loopen.
Tegenluden, luyden, zw. ww. intr. Weerkaatst

bakker.
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Tegelmeester, tichel -, -meister, znw. m. — Tegelmuur.
Tegeloven, tiegel-, tichel -,- hoven, oostmnl. -aver,

znw. m. Oven waarin tichelsteen gebakken wordt.
Tegelrie,tichelrie, tichlerie, znw. vr. Steenbakkerij.
Tegelslach, tigel-, znw. o. Stuk land, waaruit tichelaarde gegraven is (?).
Tegelsteen, ti(e)gel-, tichel -, -stein, znw. m.
Tegelstrate, tigel-, -strait, znw. vr. Met klinkers
bestrate weg.

Tegeistue, tiegel-, znw. o. In het mv. steengruis.
Tegelwere, tiegel-, tichel -, znw. o. Steenbakkerij.
Tegen, (tegel) t(e)jegen tiegen, voorz. en bijw;

uit te jegen. — I. Als voorz. 1) Tegen, tegenover, in
tegenwoordigheid van. 2) tegenaan. 3) tegemoet.
4) tegen, als uitdr. eener vijandelijke verhouding;
mogen t., bestand zijn tegen. 5) in strijd met; tot
wering van. 6) ten opzichte van; wegens, jegens.
7) uitdrukking eener betrekking tusschen bep.
werkingen en een persoon, bijv. spreken t., spreken
met; sparen t., sparen voor; verdienen t., verdienen
bij; versoenen t., verzoenen met. 8) t., gebruikt
van het tegen elkaar opwegen van twee verschil
begrippen; hondert tegens een; ook, in verge--lend
lijking met. 9) als tijdbepalend voorzetsel, bij de
nadering van, tegen. — II. Als bijw. 1) Tegemoet,
ergens naar toe, verb, met een ww. 2) tegen, van
den wind. 3) ten nadeele van iem. 4) tegen, in eene
vijandige stemming. 5) tegen iemands zin.
Tegenarguëren, zw. ww. tr. Iets weerleggen.

Tegenboken, -boicken, zw. ww. intr., nederr.,

Tegen iets beuken.

Tegendonen, -doenen, zw. ww. intr., nederr.,
Weerklinken.

Tegendoning(e), znw. vr. Terugkaatsing van een

geluid, echo.

Tegendragen, tjegen-, tiegen-, tegens -, tiegens-, st.

ww. intr. 1) Tegen zijn, voor iem. ongunstig zijn.
2) in strijd zijn met iets. 3) met een persoon als
ondw., handelen in strijd, met iets.
Tegendriven, st. ww. tr., nederr. Terugdrijven.
Tegendrueken, zw. ww. tr., nederr. Terugduwen.
Tegenen, teechenen, zw. ww. tr. Te kennen geven,
aanduiden.

Tegengaen, tjegen(s)-, tiegen-, st. onr. ww. intr.
1) Tegemoet gaan. 2) tegenloopen, ongunstig voor
iem. zijn. 3) in strijd zijn met (iems. belang).
Tegengieten, st. ww. tr. Vertaling van latijn
of fundere.

Tegenheit, tjegen-, znw. vr. Weerzin, toorn;

tegenspoed.

Tegenhellen, zw. ww. intr. nederr. Hetz. als
t e g e n d o n e n. — Tegenhellinge.
Tegenhouden, tegens -, st. ww. tr. en intr. —
Trans. Tegenhouden. Intr. Het hoofd bieden. —

worden.

Tegennaeyen, -plucken, -prangen, -quetsen,
-saeyen. Latijn obsuere, obvellere, obluctari, oblidere, obserere.

Tegenraem, znw. m. Tegenvoorstel.
Tegens en de samenstellingen. Zie t e g e n, enz.
Tegenschikken, zw. ww. tr. Te gemoet zenden.
Tegenseggen,: tegels -,. onr. zw. ww. Tegenspreken. -- Tegensegginge.
Tegensetten, tege-, zw. ww. tr. Tegensteken. -Tegensettinge.
Tegensingen, st ww tr. Vert van latijn occentare.
Tegenslaen, st. ww. intr. 1) Tegen iets aanslaan.
2) weerstand bieden.

Tegensluten, -sluyten, st. ww. tr. Latijn obctudere.
Tegensmiten. Hetz. als t e g e n b o k e n.
Tegenspannen, st. ww. intr. Zich verzetten.
Tegenspel, znw. o. Tegendeel, of tegenspoed(?).
Tegenspoedelije, bnw. Rampspoedig. Hetz. als
Tegenspoedich.
Tegenspoet, znw. m. Tegenspoed.
Tegensporich, bnw. Weerspannig.
Tegenspreken, st. ww. intr. Tegenspreken. —
Tegensprekinge.
Tegenst, voorz., andere vorm van t e g e n s.
Met betrekking tot.
Tegenstaen, st. onr. ww. intr. Tegenstand bieden.
Tegenstellen, zw. ww. tr. Tegenstellen, bf tegen-

stand bieden.

Tegenstoten, st. ww. intr. Tegen iets aanstooten.
Tegenstreven, zw. ww. intr. Wederstreven.
Tegenstrouwen, st. ww. intr. Vert. van latijn

obsternere.

Tegentreden, st. ww. intr. Tegemoetgaan. —
Tegentredinge.
Tegentreeken, tjegen-, tiegen, st. en zw. ww. intr.
Tegemoet gaan.

• Tegentugen, zw. ww. intr. Getuigen tegen.
Tegenvallen, tjegen-, tiegen-, tegens -, st. ww. intr.

1) Met een zaak als ondw., tegenloopen. 2) met een
pers. als ondw. en den datief van den persoon, zich
tegen iem. verklaren.
Tegenvaren, tjegen-, tiegen-, st. ww. intr. 1) Tegemoet varen. 2) in het Oostmnl., tegemoet rijden.
Tegenvechten, st. ww. tr. Iem. bestrijden.
Tegenvesten, -vliegen, -vlieten. Latijn obmunire,

obvolare, ob f luere.
Tegenvoeren, -voiren, zw. ww. tr. Tegemoet
voeren(?)

Tegenvrede, znw. m. Eene omheining gemaakt in
die van een buurman.
Tegenwerpen, -warpen, - worgen. st. ww. tr.

aansluiting aan

Een hinderpaal opwerpen.

Tegenwerpinge, -warpinge, znw. vr. 1)• Hetgeen

geworpen wordt.

2) tegenwerping.

Tegenworde, tjegen- ook tejegen, - voorde, znw.

Tegenhoudinge, -haldynge, verzet.
Tegenjagen, zw. ww. intr. Te Harderwijk, met

vr. Tegenwoordigheid.

vischkooper.

-woordich, -woirdich, -werdich, bnw. Tegenwoordig,
zoowel gezegd van ruimte als van tijd.

een vischschuit varen naar een binnenkomend vis schip; kleinhandel drijven in visch. — Tegenjager,

Tegenkeren, znw. ww. trans. Stuiten(?)
Tegenplinken, st. ww. intr. Weerkaatst worden,

van het geluid.

Tegeneloppen, zw. ww. intr., nederr. Hetz. als
tegenboken.
Tegeneomen, tegen -, tege-, -commen, st. ww. intr.
1) Tegemoet gaan. 2) handelen in strijd met. 3)

stuiten.

Tegeneraken, zw. ww. intr. Vert. van

latijn

oppedere.

Tegeneronen, zw. ww. intr. Brouwen over of

tegen iem.(?).

Tegenleggen, zw. ww. intr., nederr.
tegen iets.

Opkomen

Tegenwordelije, bnw. 1) Aanwezig. 2) heden
-dagsch.—
Tegenwordelike, -lijc, -lec.
Tegenwordieh, tjegen-, tejegen, -tiegen-, tege(ns)-,

Tegenwordieh, tjegen-, tegens -, -woirdich, -woordich, bijw. Tegenwoordig.
Tegenwordieheit, tjegen-, tiegen-, tege-, tegens -,
-woordicheit, -woirdicheit, -werdicheit, znw. vr.

1) Tegenwoordigheid, aanwezigheid. 2) het tegenwoordig oogenblik. 3) in (van) t. ere dinc, met het
oog op.

Tegenwordlchlike, tjegen-, tiegen-, -woordichlike,
-i jc, -lic. bijw. In persoon.
Tegenworp, znw. o. Vertaling van latijn objectum. Bet. onzeker.
Tegenwrassselen, - worstelen, -wriven. Latijn
obstrepere en obterere.
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TELLIER.

TEGLIDEN.

Tegliden, st. ww. intr. Uit elkaar glijden,vergaan.
Teglijn. Zie t e g e l ij n.
Tegraven, st. ww. tr. (Land) door graven bederven.

Tehant, te ant, t(e)hande(n), tehandes, tohandes

(oostmnl.), toehant, tehands, tehan(t)s, than(t)s,
thant, bijw. 1) Aanstonds, onmiddelijk; snel. 2) zoo
even; thant eer, even voor. 3) meer, met betr. tot de
toekomst ; reeds. 4) nu.
Tehope. Zie h o o p.
Tehouwen, st. ww. tr. Stuk houwen.
Tehuus, thous, bijes. Thuis; t-reise, terugkeer
naar huis.
Teiken, teikenen, enz. Zie t e k e n, t e k e n e n.
Teile, tele, teil, teel, znw. vr. 1) Aarden schotel.
2) mand( ?).
Tellen. Zie t e 1 e n.
Teinden, teindens. Zie t e n d e n.
Teinte, znw. Tent(?).
Teite, zfw. vr. Tepel.
Tejegen. Zie t e g e n.
Tejonxt, bijes. Hetz. als t e n j o n c s t e n. Ten
slotte.
Teke, znw. vr. teec(te), znw. o. Beddegoed, sloop.
Teke, znw. vr., nederr. Kast.
Teke, znw. vr. Schapeluis, teek.
Teken,teeken, teiken, tekin, tekijn, znw. o. en vr.
1) Teeken, merk; uiterlijk kenteeken, litteeken,
brandmerk. 2) herkenningsteeken. 3) zegeteeken.
4) schijf. 5) teeken des kruises. 6) hemelteeken,
sterrebeeld. 7) herkenningsteeken van een ridder,
wapen. 8) veldteeken, vaandel. 9) wapenkreet, parool. 11) schriftelijk of tastbaar bewijs van iets;
loodje. 12) bewijs, kenteeken; t. nemen aen, een bewijs ontleenen aan; in enen t., ten bewijze. 13) kenteeken, eigenaardigheid. 14) wonderteeken, mirakel. 15) aanwijzing. 16) voorteeken. 17) t. geven,
nemen, een voorbeeld geven,. nemen. 18) aanwij zen, bijv. in een boek; voorwerpen waaruit een
paternoster kan bestaan (kralen, paarlen) ; voorwerpen, waardoor de afdeelingen aan een rozenkrans worden aangegeven.
Teken, ww. Zie t e k e n e n.
Tekenaer, teiken-, -are, znw. m. Iem. die aanteekening van iets houdt.
Tekenbaer, teecken,- bnw. Waarop een teeken
mag worden aangebracht.
Tekenbert, teeken-, znw. Bord waarop aanteekening van iets wordt gehouden.
Tekendrager, teicken-, -dreger, znw. m. Vaandel
-drage.
Tekenen, tee(c)kenen, Leikenen, teken, zes. ww. tr.
en intr. — I. Van een merk voorzien. 2) het teeken
des kruises maken. 3) van een herkenningsteeken
voorzien. 4) teekenen, schilderen. 5) brandmerken.
6)opteekenen,aanteekenen. 7) bepalen, vaststellen.
8) aanduiden. — II. Intr. Een wenk geven.
Tekengelt, teeken-, teiken-, znw. o. 1) Het loon
van den persoon die iets in het stedelijk register
aanteekende. 2) heffing ter tegemoetkoming in de
van stadswege vervaardigde loodjes die aan de
brouwers in Utrecht werden afgegeven.
Tekeninge, teeken-, teiken-, znw. vr. 1) Het merken van iets. 2) het waarmerken (bijv. van een
akte). 3) het opteekenen van iets.
Tekeniser, teiken-, znw. o. Een ijzer om een
waarmerk op iets aan te brengen.
Tekenisse, -esse, znw. vr. 1) Beteekenis. 2) bewijs.
Tekenkijn, verkiw. van t e k e n:
Tekenenoop, teiken-, znw. m. Een grootere
knoop aan een paternoster, ter aanduiding van
eene afdeeling.
Tekenperle, teiken-, znw. vr. Een grootere paarl
aan een paternoster, (zie vorig woord).
Tekensteen, teiken-, znw. m. 1) Een grootere
steen aan een paternoster (zie vorig woord). , 2)
steen die een bepaald merkteeken vertoont.:,
Teleer, teyker, znw. m. Hij die iets opteekent(?)

Tekerven, -karven, nederr., st. ww. tr. Stuk
-snijde.

Tekinge, znw. vr. Hetz. als t e k e n i n g e 2).
Teelieven, st. ww. tr. en intr. 1) Splijten. 2) benadeelen.

Teenagen, zw. ww. tr. Stuk knagen.
Teenoteren, zw. ww. tr. Vernielen.
Teenussen, tecnutsen, zw. ww. tr. Verpletteren.
Teeroken, zw. ww. tr. Knakken.
Teeromen, to-, zw. ww. tr. Verkruimelen.
Tel, vnw. De zoodanige (?).
Telambacht, -ambacht, -am(p)t, znw. o. Het ambt

van beëedigd teller, bij den verkoop van visch
enz. op de markt.
Telaten, st .ww. tr., slechts in het Limb. Afstand
doen van.

Telch, telgh, tel(l)ich, telech, teleg, teelch, telge,
twelch, znw. o. en m. 1) Dikke en ook dunne tak
van een boom. 2) spruit, loot. 3) overdrachtelijk:
takken van het gewei van herten e.a.; vertakking
van aderen, zenuwen. 4) (zij) arm.
Telchachtieh, telg-, -echtich, bnw. Vol takken. In
dez. bet. telehecht.
Telde, telle, znw. vr.(?) Telganger.
Telden, tellen, zw. ww. intr. 1) Den telgang gaan,
gezegd van een paard; teldende paert, telganger.
2) soms ook van menschen, gaan, stappen.
Teldenaer, tellen-, -er, znw. m. Telganger. In dez.
bet. Teldenpert, Teldenier, tellen-, Telder.
Telder, znw. m. Zie t e 11 e r.
Teldinge, znw. vr. Telling (?) Inklaring (?) .
Tele, teele, znw. vr. 1) Wat geteeld wordt, in het
bijzonder, groente. 2) groeikracht.
Tele. Zie teile.
Telen, teilen, teelen, zes. ww. tr. 1) Voortbrengen.
2) een (besluit) uitvoeren. 3) kweeken. 4) bebouwen, het land. 5) zorgen voor. 6) zich iets aanschaffen.
Teler, teelre, znw. m. Voortbrenger, vader.
Telerie, teelrie, znw. vr. Teelderij, teelgrond.
Telest, bijw. Uit te lest Ten slotte.
Televeren, zw. ww. tr. Overleveren.
Telge. Zie t e 1 c h.
Telgelt, telle- znw. o. Onkosten bij het koopen van
bep. waren, voor het tellen.
Telgich, bnw. Veel takken hebbend.
Telgieren. Bet. onbekend.
Telinge, tellinge, znw. vr. 1) Het voortbrengen.
2) het bebouwen (van land). 3) geboorte. 4) het
bebouwde land. 5) opbrengst.
Telioor. Zie t a e 1 j o o r.
Teliveranse, -antsche, znw. Bevrijding.

Telivereren, telivreren, telev(e)reren, -eeren, - ieren,

zw. ww. tr. 1) Verlossen, bevrijden. 2) ter hand
stellen. 3) betalen. 4) hem t., zich ontdoen van. --

Telivereringe.
Teljoor, teljuut'. Zie t a e 1 j o o r.
Telken, telcken, bijw. Uit te elken mate. Telkens.
In dez. bet. Telkenmael, Telkerwerf, -waerf.
Telcupe, znw. (?) .
Telle. Zie telde.
Tellegeld. Zie t e l g e l t.
Tellen. Zie t e l d e n.
Tellen, telen, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans.

1) (Op)tellen, uitrekenen; met eiven t., in goeden
doen zijn. 2) rekenen, houden voor. 3) vertellen.
4) zeggen; spreken van; verkondigen. — II. Intr.
1) Tellen, de getallen in volgorde noemen. 2) een
verhaal doen.
Tellenaer. Zie t e l d e n a e r.
Tellenaer, znw. m. Hetz. als t e 11 e r.
Tellende paert. Zie t e l d e n.
Teller, telder, telre, znw. m. Hij die telt; beambte,
van overheidwege aangesteld bij den verkoop van
visch enz.
Telich. Zie t e l c h.
Tellier, taller, teloer, telliere, taliure, znw. vr.
Insnijding, keep; gleuf van een boog( ?).

TENGELISER.

TELLIJC.

Tellije, -lic, bnw. Telbaar.
Tellinge. Zie t e l i n g e.
Tellinge, znw. vr. Telling, berekening.
Telm(e), znw. Hetz. als t a 1 m a.
Telluer. Zie t a e 1 j oor.
Telopen, st. ww. intr. Limb. Uiteenvloeien.
Telre. Zie teller.
Teister, znw. vr. Het vr. van t e 11 e r.
Telt, znw. m. Telgang; den hoogen t., met een

fieren stap; al den telt, in een draf.
Telt, telde, znw. Tent.
Tem, them. Zie t a m.

Temayeren, temoyeren, -eeren, - ieren, zw. ww.

trans., wederk. en intr. — I. Trans. Verontrusten.
— II. Wederk. 1) Ontstellen; temayeert, ontsteld.
2) buiten zich zelf geraken. — III. *Intr. 1) Ontstellen. 2) weeklagen.
Temale, toe-, -mael, bijv. Grootelijks.
Temalije, -lic, bijw. Geheel, onverdeeld.
Temangiert, deelw. bnw. Geheel en al verminkt.
Ternaten, bijw. Op de juiste maat.
Tembre. Zie t i m b e r.
Terre, theme, teem, tueme, znw. vr. en m. (ook o.)
Onderwerp, thema.
Teme, znw. vr. Betamelijkheid, plicht.
Temeer, bijw. uit t e m e e r. (Des) te meer; ook
als voegw., nochthans, evenwel.
Temel, bnw. Stout, koen.
Temelije, bnw. Betamelijk.— Temelijeheit, teem-.
Temelike, teem-, -lijc, -lic, -lee, -liken, bijw. 1) Op
gepaste wijze. 2) op zedige wijze.
Temen, themen, st. (en zw?) ww. intr. — I. Met
eene zaak in den 3den pers. of het als ondw. 1) Passen, betamen; (met eene ontkenning), geoorloofd
zijn. 2) goed staan, sieren. — II. Met een pers. als
ondw. 1) Vooral met eene ontkenning, iets gepast
achten. 2) zich verstouten.
Temen, zw. ww. tr. 1) Tam maken. 2) met eene
bep. met te, brengen tot iem. of iets.
Temes. Zie t e e m s.
Temet, bijw., uit te met. 1) Als bijw. Telkens.
2) verbonden met dat, als voegw., naarmate dat.
3) tegelijk dat.
Temids, -mits, -mieds, -miets, -mets, bijw. 1) Terwijl. 2) mits. 3) opdat.
Temineren, zw. ww. tr. Door ondergraven vernielen.
Terris. Zie t e e m s.
Temmelije, timmelijc, bnw. Tembaar.
Temmen, timmen, zw. ww. tr. en wederk. — I.
Trans. 1) Temmen. 2) aan zedelijke banden leggen.
— II. Wederk. Zich beheerschen.
Temmer. Zie timmer.
Temmeren enz. Zie t i m m e r e n enz.
Temordelen, toe-, - mortelen, zw. ww. tr. Van
vleeschelijke neigingen, te niet doen; van een
mensch, doorwonden.
Temorselen, zw. ww. tr. Vermorzelen.
Tempeest, tempest(e), znw. m. en vr. 1) Onstuimig weer. 2) stormwind. 3) (krijgs)rumoer. 4)
hartstocht. 5) ramp, treurige toestand; der hellen t.,
de ellende der hel.
Tempeestich, bnw. Onstuimig.
Tempel, temp(e)le, znw. m., vr. en o. 1) Tempel,
godshuis. 2) de (christelijke) kerk.
Tempel, znw. m. Slaap van het hoofd.
Tempel, znw. m.(?) Klep aan eene sluisdeur(?).
Tempelachtich, -echtich, bnw. Op een tempel gelijkende.
Tempelen, templen, zw. ww. tr. Gezegd van
sluisdeuren: de klep er in openzetten (?) .
Tempelier, templier, templere, znw. m. Tempelridder.
Temperael, bnw. Zich beleefd gedragende (?)
Temperage, temprage, timprage, znw. vr. Juiste
verhouding van verschillende bestanddeelen. In
dez. bet. Temperatie, -aci.

Temperen, tempren, temporen, timperen, zw. ww.
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trans. en intr. — I. Trans. 1) In de juiste verhouding brengen, bij eene vermenging van verschillende bestanddeelen. 2) (ver)mengen in het algemeen;
bevochtigen. 3) een muziekwerktuig, stemmen. 4)
op de juiste maat brengen, temperen, minderen.
5) optrekken, de gewichten van een uurwerk. —
II. Intr. 1) Zich vormen. 2) verminderen.
Tempereren, tempor-, -eeren, - ieren, zw. ww. tr.
1) In de juiste verhouding brengen. 2) beteugelen.
Temperheit, znw. vr. Gelijkmatigheid. .
Temperinge, znw. vr. 1) Juiste vermenging van
verschillende bestanddeelen.2) matiging.3)mengsel.
Temperlike, -lee, bijw. Gematigd.
Temperure, temporure, znw. vr. Juiste vermenging van verschillende bestanddeelen, ook het
mengsel zelf.
Tempervaruwe, -vaerwe, -veruwe, - verre, znw. vr.
Naam van een verfstof, gebezigd in tegenstelling
met olieverf.
Tempheit. Zie t a m h e i t.
Templier. Zie temp e l i e r.
Temporeren. Zie temp ere r e n.
Temporure. Zie temp erure.
Temprage, timprage. Zie t e m p e r a g e.
Temproir, znw. o. Vaatwerk, bokaal.
Tempse, tempst, temse, temst. Zie t e e m s.
Tempsen, temsen. Zie t e e m s e n.
Temptacie, temtacie, tentacie, -tie, znw. vr. 1) Verzoeking. 2) kwelling.
Tempteren, tampt -, temt, tent-, - ieren, zw. ww. tr.
1) In verzoeking brengen. 2) kwellen.
Tempterer, tempteerre, tempteerder, znw. m. Verleider.
Ten, voorz. Uit te den.
Ten, uit et en, het en.
Ten, znw. Zie t i n.
Tende. Zie tenden.
Tendelen, zw. ww. tr. Doen ontvlammen.

Tenden, teynden, tinden, thenden, theinden(s),
teenden, thens bijw.; als voorz. ook tendens, teendes,
teindes, tends, tents. Uit te enden. — I. Als

bijw. 1) Aan het einde van eene bepaalde ruimte.
2) van ende in de bet. „punt". 3) van ende in de
bet. „einde", het eindigen. 4) verbonden met
een genitief, waarin de substantivische kracht van
ende nog wordt gevoeld; t. jaers, aan het einde of
na verloop van een jaar. -- II. Op dez. wijze is t.
verbonden met een datief of acc.; t. der port, buiten de poort; t. sijn hooft, aan het hoofdeneind; t.
coren, waar de keuren niets bepalen. — III. Als
voorz., met den datief of ace. 1) Na, na afloop
van. 2) na, van volgorde of opvolging. 3) in de
verbinding

t. een, achtereen, achtereenvolgens.

4)

verbonden met een voorn. bijw., daertenden, hiertenders, daerentenden; aan het einde daarvan, daarna. 5) als voegw. t. dat, nadat. 6) naar, volgens.
Tenden, zw. ww. tr. Bezighouden( ?) .
Tenderen, -eeren, zw. ww. intr. Naar iets streven.
Tene. Zie t e e n.
Teneel. Zie tine e 1.
Teneffen, voorz. Naast.
Tenegader, tenegaer. Zie t e n e n g a d e r.
Teneisen, zw. ww. intr. Waarsch. hetz. als d an e i s e n.
Tenement, tennement, znw. o. Grondgebied; gebied van een leen.
Tenen. Zie t e n ij n.
Tenen. Uit te enen.
Tenen, tennen, thenen, theenen, zw. ww. tr. 1) Tergen, kwellen. 2) aanzetten.
Tenengadere, teenen-, tene-, -gader, -gaer. Geheel
en al.
Tener, teenre, znw. m. Hij die prikkelt.
Teneven, voorz. In verb, met daer, aldaer, alhier.
Daarbij, daar of hier in de . buurt.
Tenewere. Zie t i n n e w e r e.
Tengeliser, tingel -, znw. o. Spijker( ?). — In dez.
bet. Tenelspiker, tingel -.
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-tengen, zw. ww. intr.. nederr. of oost-mnl.
Beginnen.

Tengenagel, teng-, -negel, znw. m. Spijker.
Tenich, teenich, bnw. De eigenschappen van een

wilgenteen hebbend.
Tenietmakinge, znw. vr. Vernietiging.
Tenietwerdinge, znw. vr. Het te niet gaan.
Tenieweten, zw. ww. tr. oostmnl. Vernietigen.
Tenijn, te(e)nen, bnw. Teenen. .
Tenijn, tenin. Zie t i n n ij n.
Teninpotmaker. Zie t i n n ij n p o t m a k e r.
Teninge, tenninge, znw. vr. Prikkeling.
Tenne. Zie t i n n e.
Tenne. Zie t i nu ij n.
Tennegieter. Zie tinnegieter.
Tennement. Zie t e n e m e n t.
Tennen, ww. Zie t e n e n.
Tennen, bnw. Zie t i n n ij n.
Tennenpotgieter. Zie t i n n ij n p, p t g i e t e r.
Tennewere. Zie t i n n e w e r e.
Tennin, termijn. Zie t i n n ij n.
Tenoor, tenore. Zie t e n u r e.
Tenore, tenu(e)re, tenoor, znw. vr. De dominante,
hoofdtoon.
Tens. Zie t ij n s.
Tens, tes. Uit te des.
Tensl, voegw. Tenzij.
Tent, tot. Zie t h e n t.
Tentacte. Zie temptatie.
Tente, tinte, znw. m. en vr., oostmnl. 1) Tent. 2)
voorhangsel.
Tente, tinte, znw. vr. 1) (Wond)wiek. 2) sonde,
peilstif t.
Tente, znw. vr. Andere naam van de plant
reinvaan.
Tente, tinte, znw. vr. 1) Kleurstof. 1) naam van
een spaanschen wijn.
Tenteboom, tinte-, znw. m. Tentpaal, waaromheen de tent wordt opgeslagen.
Tentecrone, tenttroon, tentcrone, znw. vr.
Kaarsenkroon voor eene tent.
Tentele, tintele, tentel, tintel, znw. Sonde, peilstift.
Tentelen, tintelen, zw. ww. tr. Peilen, eene wond.
Tentemaker, tinte-, znw. m. Tentmaker.
tinten, zw. ww. tr. 1) Met pluksel bedekken. 2) sondeeren; onderzoeken, peilen.
Tontenelle, znw. vr. Bet. onbekend.
Tentewise, -wijs, znw. vr. Tentsgewijze.
Tenterone. Zie ten t e c r o n e.
Tentmeester, tint-, znw. m. De opzichter in een
gild, die de deugdelijkheid eener waar onderzoekt.
Tents. Zie t e n d e n.
Tenure, tenuer(e), tenoor, znw. vr. en m. 1) Inhoud van een geschreven stuk. 2) bezitting.
Tenure, tensiere. Zie t e n o r e.
Tenwarf. Zie t i e n w erf.
Tenwere. Zie t i n n e w e r c.
Tepkijn, znw. o. Verklw. van t a p.
Teplueken, to pluchen, nederr., zw. ww. tr. Stuk
plukken.
Teppen. Zie t a p p e n.
Teppen, zw. ww. tr. Plukken.
Tepper. tapper, znw. m. Hij die tapt; die in 't
klein verkoopt.
-teppinge, znw. vr. In h a e r t e p p i n g e, het
uitrukken van iemands haar.
Tepuut, bnw. Opgezwollen.
Tequetsen, -quessen, zw. ww. tr. Doorwonden.
Ter, teer. Zie t e r r e.
Ter. Uit te der, in ter stat, ter stede enz.
Terachtieh, therechtich, bnw. Teerachtig.
Terachtich. Zie t e e r a c h t i c h.
Teramljn. Zie t e r m ij n.
Teras, teraer, teratie. Zie t e r r a e s.
Terbel, bnw. Troebel.
Terbentijn. Zie termentijn.
Terceine, , teerchaine, . znw. vr. Anderdaagsche
koorts.

Tenten,
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Tereie, tertie, tierc(h)e, tiertse, tiersse, tierdce, tiert

znw. vr. Het derde der kanonieke uren;-sche,tir
de tijd tusschen 9 en 10 des voormiddags; de kerkdienst om 10 uur.
Tereietijt, tertie-, tierce-, tiers-, e.a. zie het vorig
art. De tijd van tercie.
Terdach. Zie teerd ach.
Terde, uit dat derde.
Terde. Zie t r e d e.
Terdel, terdendeel. Het derdedeel.
Terdeline. Zie t r e d e l i n c.
Terdiet. In t. foutieve lezing voor in interdict.
Terdinge. Zie t r e d i n g e.
Terdous, znw. Tribune(?)
Tere, teere, the(e)re, teer, znw. vr. 1) Verteringen,
het maken van verteringen; kosten voor nood
levensonderhoud. 2) het levensonderhoud-zakelij
zelf ; mondkost.
Tere, znw. m.of vr. Boom; alleen in samenst. als
mispeltere, noteltere, enz.
Tere, uit te ere, te eenre,in tere scare,
tere som me, enz.
Tere, uit te ere. Ter - eere.
Terebint, znw. Terpentijn.
Terecht, torecht, bijw. 1) Hetz. als t e r e c h t e.
Zie bij r e c h t. 2) onmiddellijk.
Terempt. Zie terme.
Teren, theren, teeren, teyren, zw. ww. tr. en intr.
--- I. Trans. Verteren, gebruiken. 2) nuttigen. 3)
verteren, in zich opnemen, spijs. 4) wegvreten, doen
afnemen, het lichaam. 5) achteruit doen gaan, tot
den bedelstaf brengen. 6) vernielen. --- II. Intr.
1) Een maaltijd gebruiken; als znw., voedsel; t. op,
leven van; een feestmaal houden. 2) uitteren, de
tering krijgen of hebben. 3) interen, verminderen.
Teren, met teer bestrijken. Zie t e r r e n.
Teren, uit te eren. Ter eere.
Terenden, zw. ww. tr. Verscheuren.
Terer, teerrer, znw. m. Hij die verteringen maakt.
Tereten, (to-, oostmnl.), deelw. bnw. van t e r it e n. Vaneengereten.
Ter!, turf, Zie t or f.
Terfhure, znw. vr. Uit te erf hure. In erfpacht.
Terge. Uit te erge, van arch, leed.
Terge, therge, znw. Maat, of naam van eene bep.

maat.

Tergelt. Zie t e e r g e l t.
Tergeselle. Zie t e e r g e s e l) e.
Tergen, zw. ww. tr. Tergen, sarren.
Tergie. Zie t r a g i e, en d r a g i e. Suiker-

werk.

Tergie, schild. Zie t a r g e.
Terginge, znw. vr. Het tergen.
Teringe, teeringe, theringe, znw. vr. 1) Verterin-

gen, uitgaven. 2) levensonderhoud, mondkost.
3) het oplossen van spijs in de maag. 4) gemaakte
verteringen in de uitoefening van eene bep. functie.
5) tering.
Teriten, (toe-, to- in oostmnl.), st. ww. tr. en intr.
Vaneenscheuren.
Terlincspel. Zie ternincspe1.

Term(e), teerm, term(p)t, tirm(p)t, terempt, ter-

met, znw. m. 1) Grens, (afgebakend) gebied. 2) een
bep. afgebakende tijd. 3) de voor de behandeling
eener rechtszaak vastgestelde dag of tijd. 4) term,
uitdrukking.
Termen, term(p)ten, zw. ww. intr. Van term in de
bet. van „goede toestand van lichaam en geest".
Termentijn, terben-, terpen-, tarpen-, -tine, znw.
Terpentijn.
Termeschouwe, -schauwe, znw. vr. Schoorsteen
met bep. zijstukken.
Termgenoot, term(p)t-, znw. m. Belendende
eigenaar.
Termet. Zie t e r m.
Termig. Zie t e r n i n c.
-

Termijn, termine, termijn, teramijn, tarmijn, znw.
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m., o. en vr. 1) Grens, afgebakend gebied. 2) bep. gebied waarbinnen bedelmonniken hun reizen deden;
het inzamelen van de aalmoezen; de aalmoezen
zelve; baan van een hemellichaam. 3) grens, einde.
4) bep. tijdruimte; termijn van huur enz. 5) tijdstip
waarop een t. eindigt. 6) plaag, lijden (?).
Termijnlije, bnw. Grens-(?); definitief.
Termijnsdaeh, znw. w. De dag, waarop een betalingstermij n eindigt.
Terminarius, znw. m. Bedelmonnik.
Terminatie, -acie, znw. vr. De beëindiging° eerier
rechtszaak; het gedijen van een kind(?).
Termine. Zie termijn.
Termineerdaeh, terminere-, znw. m. De dag waar
op de boedelscheiding door schout en schepenen
plaats vindt.

Terminen zw. ww. Tuchtigen, kwellen.
ww. tr. 1) Beëindigen, een
2) de grenzen van iets aanwijzen. 3) definieeren.
Terminewanderer, - wander(r)e, znw. m. Bedel-

Termineren, zw.
rechtszaak, geschil.
monnik.

Termt, termet, tirmpt. Zie bij t er m.
Termten. Zie bij t er m e n.
Termtgenoot. Zie t e r m g e n o o t.
Terneder, bijw.; ook te neder. Naar beneden.
-tarnen, ww. In o n t t e r n e n, latijn dis -

sartire.

Terninc, ta(e)rninc, terlinc, tairlinc, tairninc,
teerninc, termig, znw. m. 1) Dobbelsteen. 2) al wat
den vorm van een kubus heeft, vooral een pak
laken. 3) ijzeren kubus die men voegde in een
boden kogel.

Terninckmaker, terning-, terlinc-, teerninc-, -mahere, znw. m. Dobbelsteenmaker.
Terninespel, taerlinc-, terlinc-, terling-, taerninc-,
-tairning-, teerlinc-, -spul, znw. o. Dobbelspel.

Ternoy. Zie t o r n o o y.
Teroppen, teruppen, toruppen, zw. ww. trans.

Aan stuk rukken.

Terraes, tera(e)s, znw. o.; ook terra(e)sse, teratie,
(tras?), znw. vr. Plat dak, terras.
Terre, ter, tar(re) ;, t(h)eer, znw. o. 1) Teer. 2) vuil,
smeer.

Terre uit te derre.
Terrebot. Zie t a r b o t.
Terren, tarren, teren, zw. ww. trans. en intr. Teren, met teer bestrijken.
Terren, zw. ww. tr. Hetz. als t e r e n.
Terren, zw. ww. trans. Kwellen.
Terrine, znw. m. Waarsch. hetz. als d a r i n c,
een zwavelachtige veensoort.
Tersel, teersel, taersel, tairsel, tairssel, tarceel,
znw. m. Mannetjesvalk.
Terstont, - stond, -stunt, bijw. Uit ter stont. Onmiddellijk.
Tert. Zie

t r e t.
Tert, bijw. Hetz. als t o r t, trots, ten spijt van.
Terten, zw. ww. tr. Tarten.
Terticie, tertysse. Zie t o r t ij i s e.
Tertinge, znw. vr. Uitdaging.
Terugge. Zie r u g g e.
Teruggebogen, to-, zw. ww. tr. Terugbuigen.
Teruggegaen, -keren, -comen, - roepen, -springen,
-vlien, -vlieten.
Terueken, to-, zw. ww. tr. Uiteenrukken.
Teruppen. Zie t e r o p p e n.
Tervaert, bijw. Spoedig; dadelijk.
Terven, zw. ww. intr. Leep zijn.
Terver. Zie t o r v e r.
Tervogan(t), Tervagaen, znw. m. Een van de
godheden der Sarracenen.
Terwe en de samenstellingen. Zie t a r w e.
Terwen, terwijn. Zie t a r w ij n.
Terwilen, bijw. en voegw. 1) Verbonden met als
en dat, terwijl. 2) als voegw. door weglating; van
dat of als, terwijl.

Ter, uit t e der. Totdat.

TESTOTEN.
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Tes, uit te des, gen. van die of dat; tes duvels

scole.

Tesaden, zw. ww. tr. Volkomen verzadigen.
Tesamen. Zie s a m e n.
Teseh. Zie tassche.
Teschieten, (to-, oostmnl.), st. ww. tr. Stuk-

schieten.

Teschofferen, -eeren, -ieren, zw. ww. wederk. en
intr. Geheel uit het veld geslagen zijn, zeer ontmoedigd zijn.
Teschoren, (to-, toe-, oostmnl.),- schoeien,-schu(e)ren, zw. ww. trans. en intr. --- I. Trans. 1) Verscheuren. 2) vernietigen. -- II. Intr. 1) Met een persoon
als ondw., eene (lies)breuk krijgen. 2) te. niet gaan.
— Teschoringe.
Teschrinden, st. ww. intr. Openbarsten.
Tesehueren, teschuren. Zie t e s c h o r e n.
Tese, znw. vr. Mikpunt.
Tesen, t(h)eesen, zw. ww. trans. en intr. — I.
Trans. 1) Van wol gezegd, pluizen. 2) rukken en
plukken aan iets. -- II. Intr. 1) Met eene bep. met
aen, rukkken aan iets. 2) met eene bep. met na,
met een scherpe punt op iem. mikken.
Tesen, uit te desen.
Teser, uit te deser.
Tesewe. Zie t e s u w e.
Teslaen, to-, toe-, st. ww. trans. 1) Stuk slaan. 2)
te niet doen.

Teslapen, deelw. bnw. Gevoelloos.
Tesliten, st. ww. trans. en intr. -- I. Trans. Verscheuren. — II. Intr. Een scheur hebben, eene liesbreuk hebben; een vergelijk treffen (?) .
Tesmelten, st. ww. intr. Versmelten, wegsmelten.
Tesniden, (to-, toe-, oostmnl.) 1) Stuk snijden.
2) (het gemoed) pijnlijk aandoen; (het hart) openstellen voor indrukken.
Tespliten, (to-, oostmnl.), st. ww. tr. Vaneen splijten.
Tespreiden, - spreden, zw. ww. trans. en intr. -- I.
Trans. Verstrooien. — II. Intr... Zich uitspreiden.
Tespringen, st. ww. intr. Uiteenspringen.
Tessche. Zie tassche. .
Tess
sse;` znw. vr. Naam van een voorwerp of versiersel, aangebracht op kleeren.
Tessement, znw. Oplichterij.
Tessen, ophitsen. Zie t i s s e n.
-tessen,verzorgen, in ge t e s s e n, Zich schikken.
Tessinge. Zie tissinge.
Test, znw. m.; teste, vr. Pot.
Testament, -mint, znw. o. 1) Uiterste wilsbeschikking. 2) verbond.
Testamentarijs, -ris, znw. m. Executeur testamentair.
Testamentelije, bnw. Testamentair.
Testamentere, -eer(r)e, znw. m. Ook Testamenteur, -oor. Executeur testamentair, vr. Testamenterse.
Testamentmaker, -me/eer, znw. m. Testateur.
Testberner, znw. m. Essayeur(?)
Testeken, st. ww. tr. Doorsteken; door steken bederven, land.
Testiere, teestiere, testire, -ier, znw. vr. (en o.).
Hoofdbedekking van een paard (?). Kopstuk van
een toom (?).
Testmaker, testenmeker, znw. m. Vervaardiger
van „testen ".
Testoornisse, znw. vr. Verwoesting.
Testoort, deelw. bnw. Ontstemd.
Testoortheit, testort-, znw. vr. Treurige toestand.
Testoren, zw. ww. tr. 1) Verwoesten. 2) te niet
doen, iets doen ophouden. 3) met een persoon als
voorwerp, te gronde richten. 4) in de war brengen,
eene zaak. 5) beletten. 6) ontstemmen. 7) ver strooien.
Testoringe, znw. vr. Verwoesting.
Testoten, (to-, oostmnl.), st. ww. tr. Stuk
stooten.
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Testrooyen, - stroyen, zw. ww. tr.; testrouwen,
tostrowen, oostmnl. Verstrooien.
Testwere, -weerc, znw. o. Werk, gedaan met een
test waarin vuur brandt.

Tesuwe, tesuë, tes(e)we, bnw. Rechter, gezegd
van de hand. Als znw. rechterhand.
Tesuwen, tesewen, zw. ww. trans. Rangschikken.
Teswe. Zie t e s u w e.
Teswellen, st. ww. intr. Uiteenzwellen.
Tet. Zie t e t t e.
Tetide, tetijt. Zie t ij t.
Tetragram(m)aton, znw. Naam van God.
Tetreden, (to-, toe- oostmnl.), st. ww. trans.
Stuktrappen.
Tetse, znw. vr. Poot.
Tette, tet, znw. vr. Vrouweborst; vrouw.
Tettinge, znw. Regenworm.
Teuge, tuege. Zie t o g e.
Teugel, tuegel. Zie t o g e 1.
Teute, teut(te), znw. Naam van eene bep. maat
voor bier.
Tevallen, st. ww. intr. --= I. Met eene zaak als
ondw. 1) Uiteenvallen. 2) vergaan, 3) van hitte,
wind, ophouden. — II. Met een pers. als ondw. 1)
Minder worden. 2) met eene bep. met van of een
genitief, achteruitgaan in iets.
Tevaren, st. ww. intr. Te niet gaan, ophouden.
Teve, teef, znw. vr. 1) Het wijfje van den hond
en sommige andere dieren. 2) scheldwoord.
Tevemele, znw. o. of vr. Melk der teef.
Tevens, bijw. Tevens.
Teviieten, st. ww. intr. Wegsmelten.
Tevoeden, zw. ww. tr. Doorvoeden.
Tevoeren, zw. ww. traps. Te niet doen gaan.
Tevollen, tevullen. Ten volle.
Tevoren, bijw. Vroeger; van te voren; vooral; t.
bringen, voor den dag brengen; hem t. doen, zich
onderscheiden; t. geven, iem. iets overleveren, t.
comen, tegemoet komen.
Tevorens, bijw. Van te voren.
Tevreden, bijw. 1) Rustig gestemd. 2) met iets
ingenomen.
Tewaren, twaren, bijw. Naar waarheid.
Tewe, znw. m. Toon, teen.
Teweder, bijw. Tegen.
Tewerpen, st. ww. trans. Door een worp wonden.
Tewl. Zie t w i.
Tewile, - veilen, -wijl, bijw. en voegw. Als bijw.

Onderwijl, nu en dan. — Als voegw. Terwijl.
Tewoesten, zw. ww. tr. Verwoesten.
Tewriven, st. ww. tr. 1) Stuk wrijven; te niet
doen. 2) met betr. tot het gemoed, met God als
ondw., het klein maken door beproevingen.
Text, tex, znw. m. De inhoud van een geschrift,
in het bij z. van het O. en N. Testament.
y, tusschenwerpsel dat afschuw uitTfi, fey, tfy,
drukt.
Tgaln, oostmnl. vorm van t g e e n. Tegen. —

Tgainwordieheit.
Tgeen, andere vorm van t e g e n.
Tgegen(s), voorz. Tegen.
Tgene, tgent, aanw. vnw. Hetgeen.
Tgigens, voorz. Tegen.
Tgint uit dat gint, onz. van het aanw. vnw.
gene.

TIDEN.
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Tghuent, bep. aank. vnw. Datgene.
Thaer, hetz. als d a e r in hier ende thaer.
Thalamon, znw. Bedgenoot(?)
Thanden, thans, thant. Zie t e h a n t.
Thau, znw. o. De Grieksche letter t.
The, voorz. Hetz. als t e.
The, lidw. Hetz. als d a t,
Theder. Zie t e d e r.
Theen. Zie t i n.
Theen. Zie t i e n, telw.
Theenen. Zie tenen.
Theins. Zie t ij n s.
Thenden, theinden. Zie t e n d e n.

Thens. Zie t e n d e n.
Thent, tent, theint, voorz., bijw. en voegw. — I.
Als voorz. Tot aan. — II. Als bijv. en voegw.,
Totdat.
Theologie, tologie. znw. vr. Godgeleerdheid.
Theologijn, znw. m. Godgeleerde.
There. Zie t e r e.
There. Zie tiere.
Theren. Zie t e r e n, ww.
Theren. Uit t(h)e eren, ter eere.
Theringe. Zie teringe.
Thien. Zie tien.
Thiender. Zie t i e n d e r.
Thienste. Zie t i e n s t e.
Thies. Zie ties.
Thijs. Zie t ij n s.
Thilbaer. Zie t i 1 b a e r.
Thimus, times, znw. m. Naam van de bloem.
Thijns. Zie t ij n s.
Thine. Zie tine
Thinne. Zie t i n n e.
Thins. Zie t i e n s en de samenstellingen.
Thyran, thijran, en de afi. Zie t i r a n.
Thoef. Zie t o e f. — Thoe, thol, thonen, thooch.
Zie t o e, enz.
Thopaes. Zie t o p a e s.
Thoren. Zie toren.
Thoer. Zie t o e r.
Throne, throon. Zie t r o n e.
Thueven. Zie to e v e n.
Thuun. Zie t u u n.
Thuus, thuys uit te huus. — Thuusbliver,

thuysblijver.

Thuusligger, thuys-, znw. m. Hij die bij iem. een
slaapgelegenheid huurt.
Thuussoeken, thuys-, zw. ww. intr. Zie bij h u u s
-soeking.
Thuusvoeren, thuys-, zw. ww. tr. Naar zijn huis
brengen.
Thuuswaert, thuys-, thuse-, tuse- -wairt, -vert,
bijw. Huiswaarts; terug.
-tiaen, westfriesche verkleiningsuitg., hetz. als
-chijn, -chen in saks. streken.
Tibdoee, znw. m. Bet. onbekend.
Tibie, znw. vr. Fluit.
Tibole, znw. Cimbel(?).

Tibus, tybus, znw. Naam van eene soort van bier.
-tick, uitgang van de tientallen der telwoorden.
Tieh, ticht, tuch, znw. Naam van plaatsen in

Kennemerland. Bet. onbekend.

Tichel, tiehelaer, tieheldeeker. Zie t e ge l enz.
Tiehlljn. Zie t e g e l ij n.
Tieht(e), znw. vr.; ook ticht, o. (oostmnl.). (Aan) -

klacht; vordering, enen t. geven, iem. betichten.
Tichten, zes. ww. tr. 1) Beschuldigen. 2) meenen.
Tiehtigen, zw. ww. tr. Een aanklacht indienen;
een eisch instellen. — Tichtinge.
Tide, bijw. Verbogen nv, van tij t. In tijds; also
t. als, noodra.
Tide, znw. m. Bijvorm van t ij t.
Tidekijn, -ken, znw. o. Verklw. van t ij t. Tijdje.

Tidelije, tijtlijc, ti(t)telijc, tijttelijc, tijlijc, tilijc,
tillijc, tielijc, -lic, -leec, bnw. 1) Tijdelijk, verganke-

lijk. 2) wereldsch. 3) vroegtijdig. 4) jeugdig. 5) geschikt.
Tidelijcheit, tijtlijcheit, titelvjcheit,znw. m. 1) Vergankelijkheid; ook het vergankelijke. 2) geschikte
tijd. 3) rijpheid.

Tidelike, tijtlike, titelike, tijttelike, tijdlike, tiellike
tilike, -lijc, -lic, -liken, -leke, bijw. 1) Tijdelijk. 2)

vroeg, bijtijds; vroegtijdig, bijtijds. 3) vroeg,
's morgens. 4) in de jeugd. 5) ter rechter tijd. 6) op
gepaste wijze.

Tidelose, tijtlose, titelose, znw. vr. Naam van ver

bloemen, niet alleen van de herfsttijloos.-schilend

Tiden, tijden, zw. ww. intr. 1) Gaan, zich bege-

ven; ook met een voorz. (te, omme), op iets uit zijn.
2) gaan, komen, in overdr. opvattingen, bijv. t(e)
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hemelrike, ter doot waert t. 3) met eene bep. met

Tientje, znw. m. Omheining (?).
Tienjarieh, -ech, bnw. — Tienmael, -silbieh,
-snarich.
Tienste, thienste, ranggetal. Tiende.
Tienvoet, bnw. Naam van eene bep. afmeting

te en op, zich op iets verlaten. 4) te siere bede t., zijn
verzoek vervuld zien.
Tiden, zw. ww. tr. Hetz. als t i ë n. Van iets de
schuld geven aan.
Tidewolle, znw. vr. Wol die op den juisten tijd
geschoren is.
Tidich, -ech, bnw. 1) Tijdig, op den juisten tijd
plaats hebbend. 2) op een of andere tijd, het meest
geschikt voor het gebruik. 3) telkens herhaald. 4)
den voor iets bepaalden tijd bereikt hebbend, rijp.
5) bejaard.
Tidigen, tidegen, zw. ww. intr. Bet. onzeker.
Tidinge, tiïnge, znw. vr. 1) Nieuwstijding. 2) de
juiste tijd voor iets.
Tië, thië, znw. Openb. vergaderplaats in een
dorp. Alssamenst. in Tij g k o te en T y h u y s.
Tiegel. Zie tegel.
Tiegen, tjegen. Zie t e ge n.
Tiehont, znw. m. Trekhond (? )
Tieke, znw. Hetz. als t e k e.
Tiecte. Zie po1uwetieete en bettiecte.
Tien, thien, tiene(n), t(h)een, telw. Tien.
Tien, thien. Zie t e e n.
Tien, uit te dien, in tien tiden, ook als bijw.,
bovendien, daarbij.
Tien, tijen, st. en zw. ww., trans., wederk. en
intr. — I. Trans. A. Met den accus. der zaak. 1)
Trekken; dat haer t., uittrekken. 2) tot zich trekken,
inzuigen. 3) zich verwerven, aan zich verbinden.
4) vertalen. 5) zetten, voortschuiven. 6) brengen,
aan iets eene zekere richting geven. 7) opvatten,
beschouwen. 8) lokken. 9) te(n) handen) t., ter hand
nemen, ondernemen. 10) in een zekeren toestand
brengen. 11) rekken, lang uithalen, een klank. 12)
bewerken. 13) inzamelen( ?). — B. Met den accus.
van den persoon. 1) Trekken, sleuren; voor het
gerecht brengen; ute hem selven getogen, opgetogen.
2) verlokken, verleiden. 3) brengen op eene bep.
plaats of in een zekeren toestand. 4) voortbrengen;
kweeken; opvoeden. — II. Wederk. 1) Zich begeven; hem t. aen, zich aansluiten bij; hem t. met, zich
inlaten met: hem t. van, zich afhouden van. — II.
Intr. 1) Gaan, reizen; komen; ter doget t., zich op de
deugd toeleggen. 2) trekken, van gewapenden.
3) handelen. 4) zich beroepen op.
Tién, tyen, tihen, st. en zw. ww. trans. Iem. de
schuld van iets geven, iem. aanklagen; op rekening
stellen van.
Tienbaer. Zie tiendeb aer.
Tiendachtig, tentachtich, bnw. Tiendplichtig.
Tiendalf. Zie tiendehalf.
Tiende, tende, thiende, tinde, ranggetal en znw. —
I. Als telw. Tiende van een rij, of tiende deel. —
II. Alw znw. (m. en vr.). Het tiende deel van iets
als opbrengst aan de kerk.
Tiendebaer, tient-, tien -, bnw. Tiendplichtig.
Tiendehalf, tiendalf, telw. Tiendehalf.
Tiendehere, tient-, tent-, znw. m. Eigenaar van
tienden.
Tiendehoen, thien(t)-, znw. o. Hoen, dat als
tiend gegeven wordt.
Tienden, tenden, zw. ww. intr. en trans. Tiend
heffen; tiend betalen.

Tiendenaer, tiendennaer, tendenaer, -are, -er.
Tiendheffer; tiendplichtige.

Tiendenbrief, tendenbreef, znw. m. Akte van
tiendheffing of tiendplichtigheid. — Tiendendeel,

Tiendepennine, tienden.
Tiender, thiender, znw. m. Tiendplichtige. —
Tienderhande.
Tiendesehure, -scuere, znw. vr. Schuur waarin
--.

tienden geborgen worden.

Tiendevri, tiend -, tient-, van Tiendvrij.
Tiendewagen, znw. m. Wagen waarmee tienden

worden vervoerd.
Tiene. Zie t i e n.
Tienendeel. Zie tiendendee1.
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van timmerhout. Tien voet lang.

Tienvoudieh, -voldich, -veldich, bnw. en bijw.
Tienvoudig.

Tienvout, veelvoudsgetal, als bnw. en bijw. —
Tienwerf, - werven, -waerf, -waerft, (tenwarf).
Tier, aard soort. Zie t i e r e.
Tier, znw. 1) Van tieren, gedijen: goede toestand.
2) van vertieren (verkoopen ?) is de uitdr. goeden
tier, goedkoop.
Tier, uit te dier, in tier uren, tier tijt e.a.

Tieran(t). Zie t i r a n.
Tierce, tierche, gebeden te tercie. Zie aid.
Tiereetijt, tierche-. Zie t e r c i e t ij t.
Tiere uit te diere, in tiere stont, tiere ure, e.a.
Tiere, thiere, tire znw. vr., ook tier, znw. m. en

vr. 1) Aard, geaardheid. 2) manier van doen. 3)
soort; alretiere(n), allerlei; andertiere(n), van eene
andere soort; enigertiere, eenigerlei, enz.
Tiere, thiere, there, znw. (Friesch). Droogoven.
Tieren, zw. ww. intr., wederk. en trans. — I.
Intr. 1) Geaard zijn; met een bep. met na of een
datief, aarden naar. 2) een zekeren afloop hebben.
3)in een zekeren toestand zijn. 4) hetz. als Wederk.
1). 5) zich aanstellen, misbaar maken. — II. Wederk. 1) Een zekeren afloop hebben. 2) zich gedragen; te werk gaan. 3) zich aanstellen. — III.
Trans. Verkoopen.
Tiereteine, tie(r)en-,-tein, -they, znw. vr. Naam
van een stof, half wol half garen.
Tierst, tierster. Zie e e r s t.
Tierstijt, tiertsche. Zie t er c i e t ij t.
Ties, thies, voegw. Uit te dies. Hetz. als t e s.
Tigele, tigeler, tigelijn. Zie t e g e 1, t e g elaer, tegelijn.
Tigen, onorg. vorm van t i ë n. Iem. iets te laste
leggen.
Tiger, tigre, znw. m. Tijger.
Tij, verb. nv. van tijt, uit tië voor tide.
Tijbuekine, znw. m. Steurharing.
Tijeh, tych. Bet. onzeker.
Tijgkote, tyhuus. Zie bij t i ë.
Tijharine, tye-, -herinc, znw. Haring in een bep.
tijd gevangen.
Tumult. Zie tumult.
Tijn, uit thyn, dat dijn. Het uwe.
Tijn. Zie tine.
Tljnboom, thijn-, znw. Stang waaraan een tine
(tobbe) gedragen wordt.

Tljndrager, znw. m. Drager van eene tine.
Tiinge. Zie tidinge.
Tijnmeester. Zie bij t i n g e.
Tijns, thijns, tins, te(i)ns, t(h)eins, thijs, znw. m.

1) Cijns, pacht. 2) verplichting, schuld.
Tijnsboec, tins-, -boec, znw. m. en o. Boek waarin
de tijnsen staan opgeschreven.
Tijnsbrief, znw. m. Pachtcontract.
Tijnsdaeh, tyns-, znw. m. Betaaldag van tijns.
Tijnsen, tinsen, tindsen, zw. ww. intr. en tr. Tijns
uit een goed betalen.
Tijnsgelde; tin(t)s- znw. m (Oostmnl.) Tijnsplichtige.
Tijnsgelt, znw. o. Tijnsgeld.
Tijnsgenote, tyns-, -genoot,z nw. m. Een der bezitters van een onderdeel van een groot goed, in
perceelen tegen betaling van tijns uitgegeven.
Tijnsgoet, tyns-, znw. o. Een goed, door den heer
uitgegeven tegen betaling van tijns.
Tijnshere, tyns-, tins-, -heer, -her, znw. m. Eigenaar van tijnsgoet.
Tijnshoen, tyns-, znw. vr. Een hoen, als tijns opgebracht.
Tijnsman, tyres-, -tins, znw. m. Pachter.
Tijnspaeht, znw. vr. Hetz. als t ij n s.
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Tijnspennlne, tyns-, thins-, znw. m. Eene geldelijke opbrengst als tijns; belasting.
Tijnsrecht, tyns-, znw. o. 1) De rechtsregelen in
gebruik bij het uitgeven van goederen tegen betaling van tijns. 2) het recht van tijnsheffing.
Tljnsreehter, tyns-, - richter, znw. m. Hij die uitspraak doet in zaken, tijns betreffende.
Tijnsrolle, tyns-, znw. vr. Pachtcontract.
Tijnsvri, tins-, bnw.Vrij van het betalen van tijns.
Tijnswere, tins-, -weer, znw. vr. Het bezit van
een vast goed als tynsman.
Tijt, tijd, znw. vr. en m. 1) Tijd, tijdruimte;
dier(e) t., tijd van duurte; hoge t., hooge heilige dag;
die goede t., de lijdensweek; in der t., indertijd;
allen t., altijd; te .tide, nu. 2) tijdstip, bep. oogenblik; ter t; ter tiden, . nu. 3) de juiste tijd. 4) tijd als
algemeen of abstract begrip; dent. liden, (leiden),
den tijd doorbrengen. 5) de duur van het aardsche
leven; de wereld. 6) tijd der rijpheid of van den
oogst. 7) het weder; nieuwe t., herleving der natuur, lente.
Tijtbucking. Hetz. als t ij b u c k i n c.
Tijtkijn, -ken, ook tijtsel, znw. o. Kuiken.
Tijteortelije, -cortlic, bnw. Genoeglijk.
Tijteortinge, znw. vr. Uitspanning.
Tijtlane, znw. o. Een tijdlang.
Tijtlicht, tijlicht, tilicht, znw. o. Licht dat dag en
nacht doorbrandt (? ).
Tijtiije. Zie t i d e l ij c.
Tijtlijeheit. Zie t i d e l ij c h e i t.
Tijtlike. Zie t i d e l i k e.
Tijtline, titlinc, znw. m. Naam van eene soort
van kleine stokvisch.
Tijtsel. Zie bij tij t k ij n.
Tijttelije. Zie t ide 1 i* c.
Tijtverdrïjf, znw. o. Tijdkorting.
Tijtverlies, znw. o. Tijdverlies. — Tijtverlieser.
Tijtwolle, tide-, znw. vr. Wol die op den juisten
tijd geschoren is.
Tike, tijc(ke), znw. vr. Tijk, overtrek over een
kussen. -- Tikewever, tijcb(e)-.
Til, tille, znw. vr.; til, m. Brug; zolder.
Til, tyl, znw. m. (en o.?) 1) Roerend goed. 2) omstandigheid : op desen (dien) t., in deze omstandigheden; in allen t., in allen gevalle.
;

Tilbaer, -bair, -bar, -ber, (thilbaer), bnw. Beweeg-

baar; roerend (goed).

Tilgevoet, tielge-, znw. m. Naam van eene maat.
Tilgoet, tille-, znw. o. Roerend goed.
Tilhave, znw. vr. Roerende goederen.
Tilicht. Zie tij tlicht.
Tilije, tilijeheit, tilike. Zie t i d e 1 ij c enz.
Tillen, zw. ww. tr. Tillen.
Tilliere, tiliere, znw. vr. Hetz. als t e 11 i e r e,

zoowel aan een boog als aan een vuurmond.

Tillije. Zie t i d e l ij e.
Tilpant, znw. o. Pand aan roerend goed.
Tilschot, znw. o. „Schot" betaald van roerend

goed.

Tilt, znw. (gesl. onzeker) ; in
over

of overzij(?).

over

t. voor-

Tim, tym, znw. .Naam van een soort cederhout.
Timbale, znw. vr. Beker( ?).
Timber, tember, tembre, timmer, znw. m. 1)Trom-

.mel. 2) in .de .heraldiek, Jelmteeken.
Timber, gebouw e. a. Zie t i m m e r.
Timiaen, timeaen, -ane, znw. Tijm.

Timmen. Zie t e m. m e n.
Timmer, temmer, timber, znw

bouw, vooral

balk.

o. en m. 1) Gevan hout. 2) het bouwen, materiaal,

Timmer, temmer, timber, znw. (gesl. onz.). Naam
van een bep. aantal huiden van zekere bontwerken.
Timmerage, temmer -, -aedze, -aets(e), -aye, znw.
vr. 1) Het timmeren. 2) het gebouwde.
Timmerbile, timber-, -bijl, -biel, znw. vr. en m.

Timmermansbijl.

Timmerdaehhure, -dachuere, znw.- vr. Dagloon
voor timmerwerk.

Timmerde, znw. o.(?). Getimmerte( ?) .
Timmeren, temmeren, timb(e)ren, zw. ww. tr.
Timmeren, bouwen. Timmerhout, Timmerhuus.
Timmerle, temmerie, znw. vr. Het timmeren,
bouwen.

Timmeringe, temmer -, znw. vr. 1) Het timmeren
van een bouwwerk. 2) gebouw. — Timmerman,
temmer -, timber-, Timmermeester, architect.
Timmerspaen, znw. o. Spaander.
Timmert, znw. o. 1) Het bouwen. 2) bouwwerk.
— Timmerwerf, Timmerwere, Timmerwijf.
Timpanon, znw. o. Trommel.
Timpe, timp (t), timp, tinnep, znw. m. en vr. 1)

Het puntig uiteinde van iets. 2)
broodje. 3) teen van den voet.

de punt van een

Timpekijn, timpelkijn, verkl.w. van t i m p e.
Timperen. Zie t e m p e r e n.
Timplere. Zie tempelier.
Timprage. Zie temperage.
Timpt. Zie t i m p e.
Timpt, deelw. bnw. Voorzien van een timp.
Tin, ten, t(h)een, tinne, znw. o. Tin, het metaal.
Tin, voor tien, uit te dien.
Tin. Zie tinne.
Tinde. Zie tiende.
Tinden. Zie t e n d e n.
Tine, thine, t(h)ijn, tinne, znw. vr. Kuip, tobbe.
Tindsen. Zie t ij n s e n.
Tineel, tan(n)eel, teneel, znw. 1) Gevolg. 2) fees-

telijkheid, receptie. 3) tribune.
Tinge, znw. Andere vorm van t i n e? — Tingmeyster, tijn-, opzichter over de tinera.
Tingeliser, -spiker. Zie t e n g e l -.
Tingeren, ieren, zw. ww. tr. Toeschroeien(?).
-

Tingmeester, meister. Zie bij t i n g e.
Tinke, tyncke, znw. vr. Zeelt.
Tineten, zw. ww. tr. Doopen in eene vloeistof.
Tincture, znw. vr. Kleur.
Tinne. Zie t i n.
Tinne. Zie t i n e.
Tinne, tenue, znw. vr.; t(h)inne, tin, znw. m. of
-

o. Tinne,

trans, kanteel.

Tinne, uit te inne(ne). -- Tinnegieter, tenue -, Tinnemaker.
Tinne. Zie t i n n ij n.
Tinnen, zw. ww. tr. Van tinnen voorzien.
Tinnenpotgieter, therein-, tennen-, znw. m. Ver vaardiger van tinnen potten; in dez. bet. Tinnenpotmaker, . tennen-, Tinnenstoopmaker.
Tinnep. Zie t i m p e.
Tinnewere, tenue -, tinnen -, tennen-, ten (e) -, tin-,
-

teen-, znw. -o. Voorwerpen van tin.
Tinnijn, ten(n)ijn, -in, -en, bnw. Tinnen.

Tins. Zie tij n s.
Tinre, znw. Hetz. als t i n g e, mot(?).
Tinsen. Zie tij n s e n.
Tinsevleeke, znw. Schurftstee.
Tint, tent. Zie t e n t e.
Tinte, peilstok. Zie t e n t e.
Tintelen, peilen. Zie t e n t e 1 e n.
Tintelen, zw. ww. intr. 1) Zachtjes prikkelen.
2) weergalmen. — Tintelinge.
Tintemaker. Zie t e n t e m a k e r.
Tinten. Zie tenten.
Tintmeester. Zie t e n t m e e s t e r.
Tinwere. Zie t i n n e w e r c.
Tiop, tjop. Zie t o p.
Tip, t(z)ep, tep, znw. m. Spitse punt, uiteinde.
In dez. bet. Tippel.
Tiptane, znw. Naam van eene plant.
Tiran, tirant, tieran(t), tyran, -thieran, znw. m.
-

Hardvochtig vorst, ellendeling.
Tiranheit, tyran-, znw. vr. Dwingelandij.

Tiranlije, tyran-, -lic, bnw. Tyranniek.
Tirannerie, tyran-, znw. vr. Dwingelandij.
Tirannich, tyran-, bnw. Tyranniek.
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Tirannicheit, tyran-, znw. vr. Tirannie, znw. vr.
Dwingelandij.

Tiranseh, tyransch, bnw. Tiranniek.
Tiransehap, tyran-, tieran-, tirant-, -schip,

schep, znw. m. en o. Dwingelandij.

Tirant, tirantschap. Zie t i r a n, enz.
Tirehe, tirchetijt. Zie t e r c i e, enz.
Tire znw. vr. Naam van eene maat.
i^r;lijn,. tyre-, znw. Naam van een boom. Terpentijnboom(?).
Tirlakel, tyriakel, znw. Tegengif.
Tirmpt, tirmt, znw. Zie t e r m.

Tirst, tierst. Zie e e r s t.
Tirsten, teersten, bijw. uitdr. Eerst, het eerst,

dadelijk.

Tirscetijt. Zie t e r e i e tij t.
Tisane, tiseine, tysein, znw. vr. Gerstenwater.
Tisike, znw: vr. Tering.
Tisiken, tysiken, zw. ww. intr. Langzaam gaan.

Tissen, tessera, zw. ww. tr. 1) Aanstoken. 2) iem.

brengen tot iets.

Tisser, znw. m. Twiststoker.

Tisserie, znw. m. Het stoken van twist(?).
-tissige in o n t t i s s i g e.
Tissinge, tessinge, znw. vr. Het stoken van onrust.
Titel, tittel, tytel, znw. m., vr. en o. 1) Een naam
als uitdrukking van eene waardigheid; eeretitel.
2) een naam als uitdr. van een ambt. 3) verkorte
inhoudsopgave. 4) opschrift. 5) hoofdstuk; ten
titele van, met betrekking tot. 6) rechtsgrond;
onder den titele, op grond van. 7) voorbeeld.
Titel, tittel, tuttel, znw. m. Tittel, punt.
Titelen, tuttelen, zw. ww. intr. Punten aanbrengen in geschreven schrift.
Titelschriver, znw. m. Hij die een titel aanbrengt
in een boek.
Titline . Zie tij tlinc.
Tittel. Zie t it e 1.
Tittelije. Zie t i d e 1 ij c.
Tjaerlix . Hetz. als j a er 1 ij c s.
Tjaermeer. Hetz. als s a e r m e e r.
Tjan, uitroep. Bij Sint Jan.
Tjaren. Hetz. als s a r e n.
Tjegen, Liegen . Zie t e g e n.

Tjegenwordieh, -wordieheit. Zie t e g e n - .
Tnacht . Vannacht.
Tnegentieh, telw. Negentig.
To, oostmnl. vorm van t e.

T0, bijw. Andere vorm voor t o e.
Tob, znw. Andere vorm van to p.
Tobbe, tobbe, tobben, znw. m. en vr. 1) Tobbe,
kuip; tobkensvisch, tob -, visch die uit een tobbe
verkocht wordt(?). 2) hetz. als cope, 2), metselwerk van ronde vorm.
Tobben, zw. ww. intr. en tr. — I. Intr. Schertsen.
— II. Trans. Kwellen.
Tobberoede, tebbe-, -rode, znw. vr. Te Deventer
een trekstang met touw, waaraan een mand wordt
opgeheven tot het geven van seinen.
Toch, voegw. bijw. 1) Toch, vooral. 2) immers.
3) ten minste. 4) in weerwil van.
Toch, znw. 1) Trek. 2) leiding (voor water). 3)
kudde.

Tochbrugge, znw. vr. Wipbrug.

Toehgrave, znw. m. Tochtsloot.
Toéhmare, znw. (In Groningen). Tochtsloot.
Tocht, tucht, tochte, tuchte, toucht, tsucht, znw. vr.
en m. 1) Het trekken: legertrein; in ma ge toch t,
opvoeding; kudde. 2) poldersloot. 3)vruchtgebruik,
lijfrente. 4) gemoedsbeschaving, wellevendheid;
met alre t., in alle eer en deugd. 5) als tweede lid in
ademtocht, lijf tocht, leeftocht, magetocht, watertocht, borgtocht.
Toehtbrief, tucht - , znw. m. Akte waarin aan iem.

vruchtgebruik of eene lijfrente wordt verzekerd.
Toehtelike, toch -, tuchtichlike, touchtelike, tougtleke, bijw. Op beschaafde wijze.
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Tochten, tuchten, zw. ww. intr. en tr. — I. Trans.
Het vruchtgebruik van iets genieten. — II. Intr.
Hetz. als tochtigen.

Tochtenaer, tucht - , znw. vr. Vruchtgebruiker, yr.
Toehtenersse, ersse.
Tochter, tuchter, znw. m. Vruchtgebruiker, vr.
Tochterse, tuchter - , - sche, - sge.
Toahtgoet, tucht-, -guet, znw. o. Goed dat men in
-

vruchtgebruik heeft.

Toehtgrave, toch -, znw. m. Tochtsloot.

Tochtich, tuchtich, bnw. Geslachtsdrift hebbend.

Tochtigen, tucht -, znw. m. Vruchtgebruik, lijf,

rente toekennen aan of verzekeren voor iem.
Tochtinge, tuchtinge, znw. vr. Het toekennen van
eene lijfrente of weduwgoed; ook de lijfrente zelf;
aan iem. een goed in vruchtgebruik geven.

Toehtmeester, tucht , tocht , miester, meister,
znw. m. Opvoeder, goeverneur.
Toehtreeht, tucht-, tochten -, tuchten-, znw. o. De
-

-

-

-

rechtsregelen geldende voor vruchtgebruik.
Toe, to, voorz. Hetz. als te. 1) In de bet. van te:
1-5), 8), 9) 12), 14-15).

Toe, thoe, to, tho, tou, touwe, tuwe, towe, tu, bijw.
1) Toe, naar -toe, heen; t. ende af, heen en weer. 2)
voorafgegaan door te of tote drukt toe op nadrukkelijke wijze het eindpunt uit, dat wordt bereikt. 3)
tot iets aangewezen. 4) met betr. tot het een of
ander; over, van iets. 5) er bij, aan iets toegevoegd. 6) op iemands hand. 7) bovendien. 8) daar
eveneens. 9) voort, verder. 10) gesloten, dicht.-bij,
Toe, bijw. van tijd. Toen.
Toe-, nederr. vorm van het onscheidb. voorvoegsel t e- bij ww.
Toeaehten, zw. ww. tr. Toerekenen.
Toebaffen, zw. ww. intr. Aanblaffen.
Toebedeeken, zw. ww. tr. Toedekken.
Toebederven, zw. onr. ww. intr. Voor iets noodig
zijn.
Toebegroeten, zw . ww. tr. Aanspreken.
Toebehoeven, zw. ww. intr. Behooren bij of tot.

Toebehoor, to -, -behore, znw. o. Aanhoorigheid.
In dez. bet. Toebehoorlijehelt.
Toebehoorte, tou -, to-, -behoirte-, behorte, - behoort,
znw. vr. en o. Aanhoorigheid.
Toebehoren, thoe, to - , tho - , tou - , -behoiren, - hooren, zw. ww. intr. 1) Behooren tot of bij iem.; betr.
hebben op; verwant zijn; de onbep. wijs als znw.
a) hetgeen bij iets behoort, b) loon, c) het aardsche
lot. 2) behooren bij het wezen van, passen bij,
eigen zijn.3) passen, betamen, van hetgeen iemands
plicht is. 4) rechtens toekomen.
Toebohorer, -hoorer, znw. m. Hij die bij iem. behoort, ondergeschikte.

Toebehorieh, bnw. Bij iets behoorend.
Toebehoringe, to-, znw. vr. Hetgeen bij iets an-

ders behoort, bijv. uitbouwsel van een huis.
Toebeeke, bijw. Terug; t. slaen, weigeren.
Toebeleiden, zw. ww. tr. Toekennen.
Toebeluken, st. ww. tr. Toesluiten.
Toebereiden, -reden, zw. ww. tr. Gereed maken.

Toebereidinge.
Toebescheren, zw. ww. tr. Toebedeelen.
Toebeschinen, st. ww. intr. Beschijnen.
Toebesegelen, zw. ww tr. 1) Verzegelen. 2) bij
gezegelde acte toekennen.
Toebesien, st. ww. intr. Overwegen.
Toebesluten, st . ww. tr. Toesluiten.
Toebestaan, st. ww. intr. 1) Toebehooren. 2) be-

—

trekking hebben op. 3) verwant zijn met. 4) behoobij het wezen van iets.

Toebetamen, -betemen, zw. ww. intr. Passen bij.
Toebetermen, to , zw. ww. trans. Toeschrijven.
Toebetrouwen, -betruwen, zw. ww. tr. Toever-

trouwen.

Toebevelinge, to , znw. vr. Opdracht.
Toebinden, st . ww. tr. Toebinden, versperren. —
Toebindinge.
Toeblasen, to st. ww. intr. Aanblazen.
-

-,
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Toebloken, - bloeken, zw. ww. intr. Aanblaffen.
Toeboel, znw. vr. Bijzit.
Toeboerden, -boerten, zw. ww. intr. Grappen
maken tegen

iem.

Toeboete, znw. vr. Toegift.
Toebreiden, zw. ww. tr. Verbreeden (?) .
Toebreken, (oostmnl.). Zie t e b r e k e n.
Toebringen, to-, -brengen, zw. onr. ww. trans. 1)

Ergens heen brengen, een persoon, eene zaak; eene
tijding. 2) aanvoeren, eene bewijsvoering. 3) bewijzen. 4) toepassen. 5) doorbrengen, den tijd. 6) ver
7) tot stand brengen. 8) bewerken.
-kwisten.
Toebringer, -brenger, -ere, znw. m. 1) Hij die iets
verschaft. 2) die iets veroorzaakt. 3) doorbrenger.
Toebringerse, -brengerse, -ersse, znw. vr. Uit-

voerster.

Toebringinge, -brenginge, znw. vr. Het aanvoe-

ren

van getuigenissen.

Toebringster, -brengster, znw. vr. Doorbrengster.
Toebrommen, -brommen, zw. ww. intr. Brommen

tegen

iem.

Toebroot, znw. v. Brood als toespijs.
Toebrouwen, zw. ww. trans. Stoken, gestook.
Toedaet, todat, znw. vr. 1) Toevoeging. 2) het tot

stand brengen; hulpbronnen.
Toedagen. Vert. van latijn accitare.
Toedammen, zw. ww. tr. Door een dam afsluiten. — Toedamminge.
Toebedingen, to -, zw. ww. tr.In rechte toewijzen.
Toedeeken, to-, zw. ww. tr. Bedekken.
Toedelen, -deelera, -deilen, zw. ww.tr. Toekennen.
Toedelven, zw. ww. tr. Door graven bederven.
Toedempen, zw. ww. tr. Door een dam afsluiten.
Toedenken, zw. onr. ww. trans. Enen iet t., iets
van iem. denken of verwachten.
Toedienen, to-, zw. ww. intr. en tr. Administreeren, te hulp komen( ?).
t Toediken, -dijcken, zw. ww. trans. Met een dijk
afsluiten.

Toedingen, zw. ww. intr. Een pleidooi begin-

nen( ?).

Toedoemen, toduemen, zw. ww. trans. Toewijzen
in rechte; tot iets veroordeelen.
Toedoen, zw. ww. intr. en tr. 1) Bijvoegen; als
znw., toevoeging. 2) tot iets medewerken; als
znw., steun. 3) sluiten.
Toedoeninge, to-, -doninge, znw. vr. Toevoeging.
Toedragen, to-, st. ww. trans. 1) Aanbrengen.
2) toevoegen aan iem., een persoon. 3) met een
wederk. vnw., op zich richten. 4) toeschrijven.
5) toekennen.

Toedraginge, znw. vr. Het aandragen van iets;
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Toef, thoef, tout, znw. m. Onthaal, verpleging.
Toegaderen, -Bederen. ww. Vert. van latijn

aggregare.

Toegaen, to-, st. onr. ww. intr. — A. Met een
persoon als onderwerp. 1) Ergens heen gaan; als
znw., toegang; ook behandelen, een ziek lichaamsdeel. 2) er op los gaan. 3) te werk gaan. 4) tot iem.
staan in verwantschapsbetrekking. — B. Met eene
zaak als subj. 1) In zijn werk gaan. 2) iem. overkomen. 3) toebehooren. 4) iemands zaak zijn. 5) in
betr. staan. 6) aan iets toegevoegd worden. 7) ondergaan, van de zon.
Toeganger, znw. m. Hij die ergens heen gaat;
reiziger.
Toeganich, bnw. Toegankelijk.
Toegang, znw. m. 1) Het gaan ergens heen; ook
toegang: t. maken, ergens heengaan. 2) weg, pad.
3) aanval; begin. 4) ondergang, van de zon. — Toegankelije, - genkelijc, -genglijc.
Toegebaren, - geberen, zw. ww. intr. Wenken aan
iem. geven.
Toegebieden, st. ww. trans. Ontbieden.
Toegebooeht, deelw. bnw. Glooiend.

Toegebringen, -brengen, zw. onr. ww. tr. Tot
stand brengen.
Toegedaen, deelw. bnw. van t o e d o e n. Toegevoegd; gemeenzaam.

Toegedenken, zw. onr. ww. trans. Hetz. als
toedenken.
Toegedoen, st.

onr. ww. trans. Sluiten.

Toegeesten, zw. ww. intr. Bezielen.
Toegehoren, to-, -gehoiren, zw. ww. intr. Toebe-

hooren.

Toegehoringe, znw. vr., oostmnl. Aanhoorig-

heid.

Toegelandet, togelendet, deelw. bnw., oostmnl.

Verzand.

Toegelaten, st. ww. intr. Hetz.

b a r e n.

als t o e g e-

Toegeleggen, zw. ww. trans. Toevoegen.
Toegeliken, zw. ww.Vert.van latijn assimilare.
Toegeloven, st. ww. trans. 1) Toevertrouwen.

2) van iem. verwachten. 3)

iem. iets beloven.

Toegemaeet, deelw. bnw. van t o e m a k e n

Zie ald.

Toegeneigelijehelt, znw. vr. Toegenegenheid.
Toegenelget, - geneicht, deelw. bnw. Tot iets over-

hellend.

Toegenomen, st. ww.
m e n. Vooruitgaan.

intr. Hetz. als t o e n e -

Toegerelden, zw. ww. trans. Toebereiden.
Toegereidinge, - greidinge, znw. vr. Uitrusting,
de vischvangst.

hoop.

vooral voor

wijden. 2) bij den beker aan iem. iets schenken.
Toedriven, st. ww. trans. en intr. — I. Trans. 1)
Ergens heendrijven. 2) volvoeren. 3) bewerken.
4) dichtmaken. — II. Intr. 1) Aandrijven. 2) ergens heen rijden. 3) met kracht naderen.
Toedriver, znw. m. Aanstichter.
Toedrivinge, znw. vr. Het brengen van iets naar
eene bep. plaats.
Toedrueken, to-, zw. ww. tr. Dichtdrukken. —

ken; daer hi toegesach, ten aanschouwen van.
Toegesmeet, deelw. bnw. van to e s m e d e n.
Eng met iem. verbonden.
Toegespreken, st. ww. intr. Toespreken.
Toegestoken, zw. ww. trans. Met list iets tot
stand brengen.
Toegetrouwen, - getruwen, zw. ww. tr. Van
iem. verwachten.
Toegeval, znw. o. Toeval, geval.
Toegevallen, - st. ww. intr. Ten .deel. vallen.
Toegeven, st. ww. trans. en intr. — I. Trans. 1)
Toekennen. 2) toelaten. 3) op den koop toe geven.
— II. Intr. 1) Toegevend zijn. 2) met den datief,

Toedringen, st. ww. intr. Voortdringen.
Toedrinken, st. ww. tr. 1) Aan iem. een dronk

Toedruckinge.
Toedunken, zw. onr. ww. intr. Dunken.
Toeduwen, zw. en st. tr. ww. Deelw. toegeduwen,
ineengedrukt.

Toedalingen, st. ww. trans. Met kracht of geweld

toesluiten.

Toeëffenen. Bet. onzeker.
Toeëigenen, -eegenen, -eechenen, zw. ww. tr. Toekennen.

Toeëischen, to-, -eeschen, zw. ww. tr. Iets van

iem. eischen

Toeërien, -ernsten. Bet. onzeker.
Toeëten, st. ww. trans. Enen iet t., op iemands

gezondheid iets eten.

Toegesichte, - gesicht, znw. o. Toezicht.
Toegessen, st. ww. intr. en trans. Naar iets kij-

zich richten naar.

Toegevinge, znw. vr. Toegift.
Toegewegen, zw. ww. trans. Toezenden.
Toegieten, to-, st. ww. trans. Bijgieten.
Toegifte, -gift, znw. vr. Toegift.
Toegorden, zw. ww. trans. Omgorden.
Toegrauwen, zw. ww. intr. Toesnauwen.
Toegraven, st. ww. trans. Hetz. als to e d e 1 v e n.
Toegreidinge. Zie t o e g 'e r e i d i n g e.
Toegrendelen, zw. ww. tr. Dichtgrendelen.

TOEGREPE.
Toegrepe, znw. vr. of m. Onrechtmatige inbezitneming.

Toegripen, togr j p pen, st. ww. intr. De hand
slaan aan iets.
Toegroten, zw. ww. tr. Iem. in rechte een zekere
som toekennen.
Toehaesten, -haisten, zw. ww. trans. en intr. — I.
Trans. Verhaasten. — II. Intr. Zich beijveren.
Toehaken, zw. ww. tr. Vasthaken.
Toehalen, zw. ww. tr. Dichthalen.
Toehangen, tue-, st. ww. intr. Aanhangen.
Toehalden. Zie t oe h o u d e n.
Toehant. Zie t e h a n t.
Toeharden, to-, -herden, zw. ww. trans. Opwek
ken. — Toeharder, Toeharderster, Toehardinge.
Toeheehten, to-, zw. ww. trans. Vasthechten.
Toeheehtsel, to-, -hechtzel, -hechsel, -hecsel, znw. o.
Speld, haak.
Toehelen, -heelen, zw. ww. intr. Dichtgaan, genezen.
Toehelpe, hulp(e), znw. vr. Steun. — Toehelpen,
- hulpen.

Toeherden. Zie t o e h a r d e n.
Toehissen, -hessen, zw. ww. trans. Ophitsen.
Toehopen, -hoipen, zw. ww. trans. Ophoopen.
Toehoren, zw. ww. intr. Toeluisteren.
Toehoren, -hooren, zw. ww. intr. 1) Behonren

tot of bij; ook tot iem. in familiebetr. bestaan. 2)
passen bij. 3) betamen. 4) toekomen,rechtens;
recht hebben op.
Toehoringe, znw. vr. Hetz. als t o e b e h oringe.
Toehouden, -balden, zw. ww. intr., nederrijnsch.
Het met iem. houden.
Toehouw, znw. m. Het spoorslags rijden.
Toehulpe(n). Zie t o e h e 1 p e (n).
Toepen, zw. ww. trans. Verhaasten.
Toejagen, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans.
Naar iem. of iets toejagen. 2) berokkenen (leed).
3) het er op aanleggen. — II. Intr. Aansnellen.
Toeeaetsen, zw. ww. tr. In handen spelen.
Toeeavelen, zw. ww. tr. Toewijzen.
Toekeer, -kier, znw. m. en o. 1) Het zich keeren
tot iem. of iets, zich openstellen voor. 2) toevlucht(? ).
Toekennen, zw. ww. trans. Te kennen geven(?)
Toekeren, -keeren, - kieren, zw. ww tr. wederk. en intr. — I. Trans. 1) Toewenden. 2) berokkenen. 3) toekennen. — II. Wederk. Zich wenden tot iem. — III. Intr. 1) Zich ergens heen wenden. 2) zich wenden tot iem.
Toekerven, zw. ww. trans. Een bep. deel van een
schuld aan iem. ter betaling toewijzen.
Toeketsen, zw. ww. tr. Bewerken.
Toeclaren, to-, -clairen, zw. ww. tr. In rechte
toewijzen.
Toecnopen, zw. ww. trans. Dichtknoopen(?).
Toeeomelije, bnw. Nederrijnsch. Toegankelijk.
Toeeomeline, -ling, znw. m. Vreemdeling.
Toeeomen, to-, -touwe-, -commen, st. ww. intr.
I. Met een levend wezen als ondw. 1) Naar toe
komen, naderen. 2) (op iem.) aanrukken. 3) het tot
een bep. punt brengen. 4) zijn doel bereiken. 5) in
het bezit van iets geraken. 6) terechtkomen. 7)
deelw. toecomende, de volwassenheid naderend. —
II. Met eene zaak als ondw. 1) Naderen; toe te comene sijn, in de toekomst liggen; toecomende, op
handen zijnde. 2) aanbreken, naderen. 3) te voorschijn komen. 4) gebeuren; in zijn werk gaan. 5)
veroorzaakt worden; vooral met eene bep. met
van, omme, ute, bi, komen van of door. 6) met den
dat. van den persoon, overkomen. 7) vervuld wórden, uitkomen. 8) hetz. als t o e b e h o r e n. Zie
ald.
Toeeomenisse, znw. vr. Aankomst.
Toecomer, -commer, -ere, znw. m. - Hij die in iets
(een leen) komt.

Toecomste, to-, .-tomest, .. -compst, -coomst(e),
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-comst, znw. vr. en m. 1) Het komen bij iem. of
ergens, komst. 2) bezoek. 3) haven. 4) de toedracht
eener zaak. 5) opvolging (?).
Toecoren, zw. ww. trans. Opleggen, eene straf.
Toeerimpen, st. ww. intr. Dichtkrimpen.
Toecrommen, -crummen, zw. ww. tr. Vert. van
latijn accurvare.
Toelachen, to-, st. en zw. ww. intr. Toelachen.
Toelage, znw. m. Toelage.
Toelangen, zw. ww. tr. Toereiken.
Toelast, znw. m. Naam van een groot vat.
Toelaten, st. ww. tr. 1) Vergunnen. 2) met iets
genoegen nemen.
Toelatinge, to-, -laetinge, znw. vr. 1) Verlof. 2)
toestemming, instemming.
Toele, tole, thole, tolle, znw. vr. Naam van eene
bep. soort van linnen.
Toelech, -legh, znw. m. Vermeerdering.
Toeleggen, (to-, tu-, -legen, Limb.) ,zw. ww. tr. en
intr. — I. Trans. 1) Toevoegen, bijdoen. 2) versterken; geldelijke hulp verleenen. 3) begraven.
4) toevoegen, iets aan iem; enen den prijs t., den
voorrang toekennen. 5) op rekening stellen van.
6) ondernemen; gereed maken; (een boek) ontwerpen, schrijven. 7) toepassen. 8) dichtmaken. .9) in
het dijkwezen; aanleg, grondslag van het werk
in doorsnede. — II. Intr. 1) Zich er toe zetten. 2)
in kracht toenemen (?).
Toeleiden, to-, zw. ww. tr. Iem. ergens heen leiden. — Toeleidinge, to-, tu-.
Toelen, tuelen, zw. ww. tr. Kweeken, planten.
Toelesen, st. ww. intr. Beginnen te lezen.
Toelge, thoillie, znw.vr. Naam van een zeevisch.
Toelichten, zw. ww. intr. Verlichten.
Toelichten, toeliegen, ww. Bet. onzeker.
Toeliggen, st. ww. intr. Met den datief van den
pers., naar iem. gekeerd zijn; zijn aard vertoonen.
Toelinge, teel-, znw. vr. Bebouwing, beplanting
Toeloeken, to-, zw. ww. tr. Aanlokken.
Toeloop, znw. m. 1) Het gaan ergens heen
(om hulp) ; toeloops, al loopende. 2) aanval, onstuimigheid, aandrang. 3) samenkomen voor eene
vergadering.
Toelopen, st. ww. intr. 1) Toeloopen. 2) dichtgaan.
Toeloven, to-, zw. ww. trans. Beloven.
Toeluken, luycken, st. ww. trans., wederk. en
intr. -- I. Trans. Sluiten. — II. Wederk. en Intr.
Zich sluiten.
Toelust, znw. m. Toeneiging.
Toeluten, zw. ww. tr. (Met leem) dichtmaken.
Toeluusteren, luysteren, zw. ww. intr. 1) Toeluisteren. 2) toefluisteren.
Toemaeesel, znw. o. Een middel waarmee men
iets sluit.
Toemaetselen. Zie toe metselen.
Toemaken, to-, -maecken, zw. ww. tr. 1) Gereed
maken. 2) toerusten. 3) tooien. 4) aanwijzen voor
een bep. doel. 5) aansporen, opstoken. 6) sluiten.
Toemakinge, znw. vr. Uitrusting.
Toemate, -maet, -malt, znw. vr. Toegift, overmaat.
Toemengen, -mingen, zw. ww. tr. Bijmengen. —
-

-

Toemenginge.
Toemeten, st. ww. tr. Hem t., naar zich toerekenen.

Toemetselen, to-, -maetselen, - metsen, zw. ww. tr.
Dichtmetselen.

Toemingen. Zie t o e m e n g e n.
Toemogen, onr. ww. tr. Enen t. (gaen), bij iem.

kunnen komen.
Toen, hetz. als d o e (n) en t o e. Toen.
Toen: Zie toon.
Toenaeyen, to-, -nayen, zw. ww. trans. Dichtnaaien.
Toenagelen, zw. ww. intr. Dichtspijkeren.

39
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Toename, -naeen, znw. m. Bijnaam, geslachtsnaam.

Toenamen, to-, zw. ww. tr. Een bijnaam geven

aan iem.

Toene. Zie t u u n.
Toeneiehsel. Bet, onbekend.
Toeneigelije, bnw. Geneigd.
Toeneigelijeheit, znw. vr. Geneigdheid; mv.

hartstochten.

Toeneigen, zw. ww. intr. en wederk. 1) Een
buiging maken. 2) overhellen.
Toeneiger, znw. m. Hij die tot iets overhelt.
Toeneiginge, znw. vr. Overhellende neiging,
vooral tot het kwade.
Toenemen, to-, st. ww. intr. Met een pers. als
ondw. 1) Vorderingen maken. 2) met eene zaak als
ondw., groeien, vermeerderen.
Toeneminge, to-, znw. vr. Tot zich nemen.
Toenen. Zie tonen.
Toenigen, to-, st. en zw. ww. intr. Enen (datief) t.
eene buiging voor iem. maken.
Toenoden, zw. ww. intr. Uitnoodigen. — Toe-

nodinge.
Toenoemt, toenoemet, deelw. Uitdrukkelijk genoemd.

Toeordelen, zw. ww. trans. 1) In rechte toewijzen. 2) veroordeelen tot.
Toeorloven, to-, zw. ww. trans. Vergunning
geven.
Toepachten, zw. ww. trans. Toewijzen uit voor
geëxecuteerde goederen.
-lopig
Toepalen, pelen, zw. ww. tr. Enen iet t., iem.een
erf van bep. grenzen toewijzen. 2) door palen afsluiten.
Toepanden, to-, - penden, -peinden, zw. ww. tr.
Als pand toewijzen.
Toeparten, paerten, zw. ww. intr. Enen t., iemands deel zijn.
Toepat, znw. m. 1) Weg die ergens heen leidt.
2) kortere weg, afsnijpad.
Toepeggen, zw. ww. tr. Met een stop dichtmaken.
Toeplanten, zw. ww. trans. Vert. van latijn as-

-

serere.

Toeplichten, plechten, zw. ww. tr. In iets met
iem. instemmen.
Toepoenten, punten, zw. ww. tr. Toewijzen, bestemmen.
Toeporte, poorte, znw. vr. Stadspoort.
Toeprisen, zw. ww. trans. Vert. van latijn
a p preciari.
Toer, tour, thoer, znw. m. 1) Het rondgaan;
toerbeurt. 2) kunstje, list.
Toeraden, st. ww. trans. Aansporen; opstoken.
-

-

-

— Toerader, -raider. — Toerading(e) .
Toeraat, znw. m. Aansporing.
Toerden, bijw. Tenden t., ten einde raad.
Toereden, - reiden. zw. ww. tr. en intr. (Zich) gereedmaken.

Toereidinge, -redinge, znw. vr. Toebereiding,
toebereidselen.
Toereisen, zw. ww. intr. Heentrekken.
Toereken, st. en zw. ww. tr. Inrekenen, van asch
gezegd.
Toerekenen, zw. ww. trans. 1) Toerekenen, aanrekenen. 2) verrekenen, betalen.
Toerennen, zw. ww. intr. Aanrennen.
Toeriden, st. ww. intr. Komen aanrijden.
Toeriën, st. ww. trans. Toerijgen.
Toerinnen, st. ww. intr. en tr. Snel ergens heen
loopen; berennen (eene stad).
Toerisen, st. ww. intr. 1) Opkomen, ontstaan.
2) gebracht worden.
Toeriten. Zie tenten.
Toerloir, znw. m. Naam van eene kleine munt.
Toeroepen, to-, st. ww. intr,: en trans. — I. Intr.
Uitschreeuwen. — II. Trans. 1) Toeroepen. 2) ontbieden.
Toeroeren, ru(e)ren, zw. ww. trans. en intr. I.
-

-

TOESLAEN.
Trans. Aanbrengen. — II. Intr. In betr. staan tot.
Toeroken, -roicken, zw. ww. tr. Berooken.
Toert. Zie t o r t.
Toerumen, - ruimen, zw. ww. tr. Toezeggen.
Toerunen, -ruynen, zw. ww. tr. Toefluisteren.
Toerusten, zw. ww. trans. Toerustet.
Toeschatten, zw. ww. tr. Volgens taxatie toewijzen.
Toescheiden, toscheden, st. ww. trans. In rechte
toebedeelen.
Toescheidinge, znw. vr., oostmnl. vorm voor
tescheidinge, scheiding.
Toeschenden. Zie t o e s e h i n d e n.
Toeschenken, zw. ww. trans. Ten geschenke geven aan iem.
Toescheppen, st. ww. trans. Enen t., voor iem.
scheppen.
Toescheren, zw. ww. trans. Toewijzen in rechte.
Toeschieten, st. ww. intr. en trans. — 1) Toeschieten, zich snel ergens heen begeven. 2) toekomen, met een bep. geldsom. — II Trans. Snel in
beweging brengen.
Toesehieken, zw. ww. tr. — I. Met den acc.
der zaak. 1) Toevoegen, iets aan iets anders. 2) toezenden. 3) toedeelen. 4) toedenken. — II. Met een
pers. als object. 1) Toevoegen. 2) naar iem. of ergens heen zenden.
Toesehinden, to-, -schunnen, - schennen, -schenden, zw. ww. tr. Aanstoken. -- Toeschinder,

-schunder, -schunner.

Toesehinen, st. ww. intr. Voor iem. schijnen, ge
zon.

-zegdvan

Toeschriven, st. ww. trans. 1) Aan iem. schrijven.
2) schriftelijk aan iem. toekennen. 3) iets aan het
geschrevene toevoegen. 2) toeschrijven aan.
Toesehunden, -schunnen, -schunen. Zie t o es chinden.
Toesehunner, znw. m. Aanstoker.
Toeschutten, zw. ww. tr. Met eene schutting afsluiten.
Toeschuven, -schuyven, st. en zw. ww. trans.
Dichtschuiven.
Toesegelen, te -, zw. ww. trans. Verzegelen.
Toesegge, znw. m. Toezegging.
Toeseggen, to-, zw. ww. onr. trans. en znw. — I.
Als ww. — 1) Tot iem. zeggen. 2) beloven: als
znw., toezegging. 3) toekennen. — II. Als znw. 1)

Het in iets meespreken; ook stemrecht. 2) aanmerkingen, tegenspraak; wederrechtelijke daad.
3) aanspraak, het doen gelden van zijn recht. 4)
aanleiding.
Toesegger, znw. m. Hij die eene toezegging doet.
Toesekeren, zw. ww. trans. Iets waarborgen.
Toesenden, -sinden, zw. ww. trans. 1) Tot iem.
zenden. 2) doen opkomen in iem. 3) enen enen t.,
iem. een ander op zijn dak sturen.
Toesetten, to-, zw. ww. trans., wederk., en intr.
— I. Trans. 1) Toevoegen. 2) toekennen. 3) toerekenen, 4) toebedeelen. 5) toepassen. 6) dichtmaken. — II. Wederk. Zich aan het werk zetten. —
III. Intr. 1) Hetz. als wederk., zich inspannen.
2) op iem. aandringen.
Toesettinge, znw. m. Gerechtelijke toewijzing(?).
Toesicht(e), znw. o. Het vestigen van het oog op
iets.
Toesien, st. ww. intr. en trans. — I. Intr. 1)
Naar iets kijken; met toesiene, door nauwkeurige
waarneming. 2) opletten. — II. Trans. 1) Bijwo-,
nen. 2) zorgen voor.
Toesiener, - sierader, -sienre, znw. m. Opzichter.
Toesingen, st. ww. tr. Vert. van latijn accinere.
Toeslach, znw. m. 1) Afdamming. 2) een deel
van de mark dat omheind is als bijzonder eigendom.
Toeslaen, st. ww. trans. en intr. — I. Trans. 1)
Toedeelen. 2) sluiten. 3) afsluiten. 4) beslag leggen
op. — II. Intr. 1) Er op slaan, raak slaan. 2) rij dende naderen; toegeslagen (toeslaande) comers,
hard komen aanrijden. 3) zich sluiten.

TOESLICHTEN.

Toeslichten, zw. ww. trans. Vert. van latijn

a planare.

Toesliten, to-, st. ww. trans. Bij vonnis of raadsbesluit een recht verleenen aan iem.
Toesluten, st. ww. trans. en intr. — I. Trans.
Dichtsluiten. — II. Intr. Zich sluiten.
Toesmeker, smeyker, znw. m. Hetz. als s m ek e r, vleier.
Toesmiten, st. ww. intr. en trans. — I. Intr. Rijdende naderen. — II. Tr. Afranselen.
Toespannen, st. ww. trans. Toebinden.
Toespelen, zw. ww. intr. 1) Gekheid maken met
iem. 2) toespelen.
-

Toespikeren, zw. ww. trans. Toespijkeren.
Toespise, znw. vr. Toespijs.
Toesprake, to-, -spraec, znw. vr. 1) Het spreken

tot iem. 2) eisch in rechte.
Toespraker, znw. m. Eischer in rechte.
Toesprekelije, to-, -spreclijc, bnw. Spraakzaam
(?), vriendelijk.
Toesprekelijeheit, -spreclijcheit, znw. vr. Vriendelijkheid.

Toespreken, to-, -s preecken, -sprecken, st. ww.
intr. en tr. — I. Intr. Tot iem. spreken. — II.
Trans. 1) Zich tot iem. richten met een bep. doel.
2) iem. aanspreken over een verzuim, ook in rechte. 3) zijn toevlucht nemen tot iets. 4) aanzetten
tot iets, als znw., raad.
Toesprekende, deelw. bnw. Hetz. als t o es p rek elijc.
Toespreker, to-, znw. m. 1) Hij die tot iem.
spreekt. 2) eischer in rechte.
Toesprekinge, to-, znw. vr. Het spreken tot iem.
Toespringen, st. ww. intr. Naar ieni. een sprong
nemen. — Toesprong.
Toestaen, to-, st. ww. tr. en intr. — I. Intr. 1) Er
bij gaan staan, naderen; iem. helpen. 2) passen,
betamen. 3) toekomen aan iem. — II. Trans. Toegeven; ook instemmen met.
Toestander, to-, staender, -stender, znw. m. 1)
Helper. 2) medeplichtige.
Toestandersche, -stendersche, znw. vr. Helpster.
Toestandich, bnw. Behulpzaam.
Toestant, znw. m. 1) Hulp, ondersteuning. 2)
toestemming, instemming.
Toesteken, st. ww. trans. en intr. — I. Trans.
Naar iets of iem. uitsteken, de hand. 2) toestoppen.
3) dichtmaken. 4) hechten of slaan aan iets anders.
5) aansteken, twist-. — II. Intr. Zich gereedmaken( ?).
Toestekinge, znw. vr. Het stoken van twist.
Toestellen, zw. ww. trans. Toevoegen of aanwijzen voor.
Toestender. Zie t o e s t ander.
Toestieren, zw. ww. trans. Toezenden.
Toestinken, st. ww. intr. Tegenstaan door stank.
Toestoelen, zw. ww. trans. Aan iem. een zeker
deel van een dijk tot onderhoud aanwijzen.

Toestoken, to-, -stoicken, -stoken (oostmnl.),
-staicken (nederr.), zw. ww. trans. 1) Opstoken,

een vuur. 2) aanstoken, twist. 3) met den acc. van
den pers., aanzetten.
Toestoker, -staker, znw. m. Aanstoker, opstoker.
Toestokinge, znw. vr. Het aanstoken van twist;
het opstoken tot zonde.
Toestolpen, zw. ww. tr. Toedekken.
Toestopen, zw. ww. tr. Opstoken.
Toestoppen, zw. ww. tr. 1) Dichtstoppen. 2) met
garen een stop leggen in iets.
Toestoppinge, znw. vr. Het dichtmaken van
eene sloot.

Toestorten, tostortten, zw. ww. tr. Bijgieten(? )
Toestoten, st. ww. tr. Aanstooten tegen iets.
Toestotinge. Hetz. als toes t o k i n g e.
Toestriden, st. ww. intr. Met den dat., iem. be-

vechten.

Toestriken, st. ww. intr.. Zich ergens heen bege-

ven.

TOEVEN.
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Toeswemmen, to-, st. ww. intr. Aanzwemmen.
Toetast, znw. m. 1) Het leggen van de hand op
een goed.

2) aanval.

Toetasten, zw. ww. intr. en trans. — I. Intr. De

hand slaan aan iets. — II. Trans. Aangrijpen.
Toetaxeren, -eigen, zw. ww. trans. Toekennen,
eene bezoldiging.
Toeteken(en), - teyken(en), zw. ww. trans. Toeschrijven aan; ontbieden.
Toetelen, zw. ww. trans. Toebrengen(? )
Toetellen, to-, zw. ww. trans. Meetellen, meerekenen.
Toete, tute, tu(u)t, znw. Geschal, geblaas, op een
hoorn. — Toeten, tuten.
Toetichten, zw. ww. tr. Toeschrijven.
Toetiden, znw. o. Steun, toeverlaat.
Toetten, st. ww trans. en intr. — I. Trans. 1) In
iemands macht brengen. 2) zich aanmatigen. 3)
toetrekken. — II. Intr. Ergens heen gaan.
Toetissen, zw. ww. trans. Hetz. als t o e s t ok e n.
Toetissinge, znw. vr. Aanstoking, oneenigheid..
Toetorsen, zw. ww. trans. Dichtbinden.
Toetouwen, zw. ww. trans. Toebereiden.
Toetrat, to-, znw. m. Het gaan ergens heen; toegang.

Toetreden, st. ww. intr. Naderen; aan den gang
gaan.

Toetreekelije, - treclijc, bnw. Aantrekkend.
Toetreekelljeheit.
Toetreeken, to-, zw. en st. ww. trans. en intr. —

I. Trans. 1) Ergens heen trekken. 2) toeschrijven.
3) iets ter harte nemen. 4) toetrekken. — II. Intr.
Ergens heen gaan; vooral ergens heen trekken,

van gewapenden.
Toetreckinge, znw. vr. Aanlokking.
Toetroost, znw. m. Aansporing, opwekking. —

Toetroosten, Toetrooster, Toetroostinge.
Toetse, touche, toidse, znw. vr. Het onderzoeken

van het gehalte van goud en zilver.
Toetsgout, znw. o. Fijn goud. — Toetssteen.
Toetugen, to-, -tuygen, zw. ww. trans. Door ge
-tuigen
aan iem. toewijzen.
Toevaen, -vangen, st. ww. trans. Beginnen.
Toeval, to-, znw. m. en o. — I. Van toevallen met
een pers. subject. 1) Nadering, het naar iem. toegaan; aanloop, bezoek. 2) aanval. 3) bijval, instemming. — II. Van toevallen met eene zaak als
ondw. 4) aanval, van eene ziekte, aanval van ver zoeking. 5) invallende gedachte, zinnelijke voorstelling. 6) vlaag van het wisselende toeval. 7) gebeurtenis, toeval. 8) verval, emolumenten. 9) toevoegsel.

Toevallen, to-, st. ww. intr. I. Met een persoon
als subj. 1) Zich ergens heen begeven. 2) aansnellen, gewapend. 3) het met iem. eens zijn. — II. Met
eene zaak als ondw. 4) aanvallen. 5) invallen, van
gedachten. 6) ten deel vallen. 7) gebeuren. 8) bij
iets komen, vooral van voordeelen. 9) dichtvallen.
Toevallende, to-,. deelw. bnw. Onstandvastig;
bijkomstig.

Toevallentlike, -lijc, bijw. Nu en dan.
Toevallieh, to-, bnw. Bijkomstig.
Toevanger, -venger, znw. m., oostmnl. Gemach-

tigde.

Toevane, -fanc, znw. o. en m. Het zich vergrijpen aan eens anders eigendom.
Toevaren, st. ww. intr. — I. Van varen in de bet.
„gaan ". 1) Aanvallend naderen. 2) voortvaren,
voortgaan. 3) met eene zaak als ondw., toevallen.
II. Van varen in de bet. „rijden ", ergens naar toe-

rijden.

Toevelije,Ltueveli* c, bnw. Aangenaam in den om-

gang.

Toeven, toven, touven, thueven, tuven, zw. ww.

tr. en intr. — I. Trans. 1) Ophouden, beletten
om verder te gaan, uitstellen. 2) terughouden;. vast
maken. 3) arresteeren..4) beslag leggen bp een
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goed. 5) iem. ontvangen, onthalen, liefkoozen, van
het noodige voorzien; ook ironisch. — II. Intr. 1)
Zich ophouden, niet verder komen. 2) blijven. 3)
talmen. 4) wachten. 5) stilstaan bij iets.
Toevenger. Zie t o e v a n g e r.
Toever. Zie tover.

Toevergaderen, zw. ww. trans.Latijn accumulare.
Toeverlaet, to-, znw. vr. en o. 1) Vertrouwen,

hoop. 2) eene zaak of een persoon waarop men
vertrouwen mag. 3) toevlucht. — In dez. bet. Toeverlaten, znw. o.
Toeverordenen, to-, zw. ww. tr. Bij verordening
aan iem. opleggen.
Toeversicht, to-, znw. o. Uitzicht op iets, verwachting.

Toeversiehtich, bnw. oostmnl., nederr. Nauw
toeziend. — Toeversichticheit.
-keurig
Toevertiden, znw. o. Steun, toevlucht.
Toevesten, zw. ww. trans. Vast dicht maken.
Toevinden, st. ww. tr. Rechtens toewijzen.
Toevinge, tuevinge, touvinge, tovinge, znw. vr. 1)

Belemmering( ?). 2) uitstel.
Toevliegen, st. ww. intr. Ergens heen vliegen.
Toevlien, -vliehen, st. ww. intr. Ergens heen
vluchten.
Toevlieten, to-, st. ww. intr. Toevloeien. — Toe-

vlieting(e) .
Toevloeyen, -vloyen, zw. ww. intr. en trans. — I.

Intr. Toevloeien. — II. Trans. Overstroomen.
Toevlot, to-, znw. m. Het toevloeien van water.
Toevlucht, to-, -vluchte, znw. vr. en m. 1) Het
zich wenden om steun tot iem.; den t. nemen in,
zich in geval van nood wenden tot. 2) toevlucht
(persoon), toevluchtsoord.
Toevoegelijcheit, znw. vr. Toewijding.

Toevoegen, to-, -voigen, -vuegen, zw. ww. trans.,
wederk. en intr. — I. Trans. Toevoegen bij of aan
iets; aanpassen. — II. Wederk. Zich aanpassen. —
III. Intr. Zich aanpassen; als znw., devotie.
Toevoeginge, znw. vr. Toevoeging, toewijding
Toevoeren, to-, -vueren, - vuren, -voiren, zw. ww.

trans. Ergens heen voeren.
Toevoerlijs, bnw. Geschikt om aangevoerd te
worden.

Toevolgen, zw. ww. intr. Vervolgen.
Toevriesen, st ww. intr. Dichtvriezen.
Toewaeyen, -wayen, -veeyen, zw. ww. tr. Toe-

waaien.

Toewaert(s), towart, bijw in A 1 t o e w a e r t,
ietoewaert en intoewaert.
Toewallen, zw. ww. intr. Ergens heen wandelen.
Toeware, to-, -waere, znw. vr. Weg naar eene terechtzitting (?).
Toewassen, st. ww. intr. Aangroeien, vermeerderen; toegroeien. — Toewassinge, -wasschinge.
Toeweeh, znw. m. Een weg om ergens te komen.
Toewegen, to-, zw. ww. trans. In beweging brengen.
Toewenken, zw. ww. intr. Toewenken.
Toewenschen, to-, -wunschen, zw. ww. trans.
Toewenschen; (als zoon) aannemen.
Toewenschinge, znw. vr. Aanneming tot kind.
Toewerp. Zie t o e w o r p.
`Toewerpen, to-, -worpen, st ww. trans. 1) Toe
werpen. 2) toevoegen. — Toewerpinge, -wor Inge.
Toewesen, st. ww. intr. Op iemands hand zijn.
Toewijf, znw. o. Bijwijf.
Toewillen, onz. ww. intrans. Op iem. af willen
gaan.

Toewinden, st. ww. trans. Omwikkelen.
Toewinnen, to-, st. ww. trans. Verwerven, er bij

winnen.

Toeworpen. Zie t o e w e r p e n.
Toewort, -woirt, znw. o. Bijwoord.
Toewroegen, to-, zw. ww. trans. Een bewijs -

krachtige aanklacht doen waardoor iem. iets (een
boete) toevalt.
Toffel, znw. m. Pantoffel.
Toge, tuege, znw. vr. en m. 1) Trek, teug. 2) zet,
in een spel. 3) wijze van handelen, zede. 4) trek,
streek.
Toge, znw. m. Naam der stadsweide bij Deventer.

Toge, uit dat hoge.
-toge, als tweede lid in samenstellingen. In h e r

-toge,ma li.

Togebanc, znw. vr. Toonbank, uitstalbank.
Togedach, toochdach, znw. m. De dag waarop
een koopman zijn waren uitstalt.
Togeherde, -hierde, znw. m. Te Deventer, herder
op de stadsweide.
Togehuus, tooch-, znw. o. Te Gent, openbaar gebouw waar koopwaren worden uitgestald.
Togecote, znw. Wapenrok(?)
Togel, teugel, tu(e)gel, znw. m. Teugel.
Togeldach. znw. w. Hetz. als t o g e d a c h.
Togelije, toochlijc, bnw. 1) Toonbaar. 2) merkwaardig. 3) sierlijk.
Togelike, toochlike, bijw. Op duidelijke wijze.

Togen, t(h)oogen, zw. ww. trans., wederk. en
intr. — I. Trans. 1) Toonen, 2) uitstallen, koopwaren; tentoonstellen, een lijk; te pronk stellen, een
veroordeelde 3) aan den dag leggen. 4) met de daad
toonen. 5) aantoonen, bewijzen. 6) verhalen. 7) uiteenzetten. 8) voor den dag halen. 9) in praktijk
brengen. — II. Wederk. 1) Zich vertoonen. 2) zich
voordoen. 3) een indruk maken. — II. Intr. Hetz.
als Wederk.
Togen, znw. o. Het ww. als znw. gebruikt. 1)
Het toonen van iets. 2) het doen zien van een
voorbeeld. 3) hetgeen men onder iemands aandacht brengt. 4) teeken.
Togen, zw. ww. trans. en intr. -- I. Trans. 1)
Trekken, sleuren. 2) tot zich trekken. — II. Intr.
1) Trekken aan. 2) trekken, ergens heen.
Togenaer, toichener, znw. m. Hetz. als t o g e r.
Visscher met een sleepnet.
Togenen, zw. ww. trans. Hetz. als t o (o) n e n.

Togenisse, tognisse, toochge-, - esse, znw. vr. 1)

Openbaring. 2) terechtwijzing, onderrichting.
Toger, znw. m. Sleeper (met een vischnet ?) .
Toger, tooger, znw. m. Hij die iets toont, (koop-

waren).

Togesehale, znw. vr. Pronkschaal( ?) .
Togesteen, tooch-, znw. m. Magneet.
Toginge, znw. vr. Het toonen van iets.
Toy. Zie t o o y.
Toidse. Zie t o e t s e.
Toyen, toeyen, zw. ww. trans. Vastleggen, een

schip.

Toiet. Zie t u t e.
Toig, toich. Zie t o o c h.
Toillie. Hetz. als t o e 1 g e( ?). Traan( ?).
Toirn, toirnieh. Zie toren, t o r n i c h enz.
Toirsse. Zie t o r k e en t o r t s e.
Toirtijs. Zie t o r t ij i s e.
Toyser(e), znw. m. Geslachtsnaam te Brugge.

Bet. onbekend.

Toit. Zie t o t e, voorz.
Toit. Zie t o o t, znw. en t u t e.
Token, zw. ww. intr. Stooten.
Toeken, zw. ww. intr. T. ende vlien, snel een uit-

val doen

en weer terugtrekken.

Tol, znw. m. Tol. (speelgoed).
Tol, znw. m. 1) Belasting; vooral in den vorm

Toewinschinge. Hetz. als t o e w e n s c h i n g e
Toewisen, to-, zw. en st. ww. trans. Toewijzen, in

to(o)lne, tolle(n), tole, thol. 2) tol; de plaats waar

rechte toekennen; bij vonnis een beslissing nemen
omtrent iemands rechten.
Toewordelije, bnw. Vert. van latijn adverbialis.
Toeworp, to-, -werp, znw. m. Bijvoegsel.

bnw. Tolplichtig. In dez. bet. Tolbarich.
Tolboom, tolle-, tome-, toolne-, znw. m. Tolboom.

tol geheven wordt.

Tolbaer, tolle-, tome-, toolne-, -bey, -bair, -boer,

TOONBAERLIKE.

TOLBRIEF.

Tolbrief, tollen -, tome-, toolne-, znw. m. Schriftelijk bewijs dat iem. van het betalen van„tol” is vrij
gesteld; ook kwitantie, tolbriefje. — Tolbrugge.
Tolbuer. Zie t o l b a e r.
Tole. Zie toele.
Tolhuus, tolle(ne)-, tome-, toolne, -huys, znw. o.
Huis waar tol (uit- en invoerrecht) wordt betaald.
Tolic, tollic, znw. m. Tolk.
Toleamere, toln(e)-, tamer. znw. vr. Hetz. als
tol huus.
Tolle. Zie t o 1.
Tolle. Zie t o e 1 e.
Tollebaer, tollehuus. Zie t o 1 b a e r, t o 1hu us.
Tollen, zw. ww. intr. „Tol" betalen.
-

Tollenaer, tollener(e), tolnair, tolner(e), t(o)olner,
Tol(le)nersse.
Tollene, tolne. Zie t o 1.
Tollengie, znw. vr. Verbastering van theologie.
Tolman, znw. m. Ontvanger.
Tolmeester, znw. m. Tolbaas.
Tolne. Zie t o 1.
Tolne-. Zie t o 1 -.
Tolneamere. Zie t o l c a m e r e.
Tolpe(r), znw. m. Mindere, gemeen soldaat(?)
Tolper, tolpersone, znw. m. Boerenjongen(?)
Tolrecht, tolne-, znw. o. Het recht als „tol" te beznw. m. Belastinginner, ontvanger; vr.

talen, in- en uitvoerrecht.
Tols, gen. van t o 1.
Tolsehriver, znw. m. Boekhouder van een tolkantoor. — Tolschriverampt.
Tolstede, znw. vr. Tolkantoor.
Tolvri, tolle-, to(o)lne-, bnw. Vrij van het betalen
van „tol".
Tom, tomb(e). Zie t o m m e.
Tome. Zie t o o m.
Tomen, toomen, zw. ww. trans. 1) Den toom aandoen. 2) intoomen. 3) -zich in eene rij scharen. 4) opsieren; die tomeden, de opgepronkte heeren en dames.
Tourer, znw. m. Stalknecht.
Tomerie, znw. vr. Opschik, pronk.
Tominge, znw. vr. Oppronking.
Tomieh, bnw. Nietsdoend( ?)
Tomme, tomb(e), tom, tumme, tombe, tompne,
znw. vr. en m. 1) Grafstede, graf. 2) zerk. 3) grafgesteente; steenen lijkkist.
Tompaise. Zie o n p a i s.
Tompne, Zie t o m m e.
Tonder, bijw. Uit te onder.
Tonder, tunder, znw. m. (?) Tondel.
Tonderen, bijw. In den voormiddag.
Tone. Zie t o o n e.
Tone, toon, znw. m. 1) Het vertoonen van iets;
koopwaren uitstallen; het vertoonen van eene
voorstelling; ook de plaats waar de voorstelling
plaats heeft; wijze van zich te vertoonen(?). 2) mededeeling. 3) betoog, verklaring.
Tonen, toonen, thonen, (toeven), zw. ww. trans.,
wederk. en intr. — I. Trans. 1) Toonen; 2) uitstallen; vertoonen. 3) aan den dag leggen. 4) met
daden bewijzen. 5) duidelijk maken. 6) mededeelen
7) in praktijk brengen. — II. Wederk. 1) Zich
voordoen. 2) zich 'tooien. — III. Intr. Hetz. als
Wederk., doch in enkele opvattingen is het woord
niet gevonden als wederk. 1) Voor den dag komen.
2) zich openbaren. 3) zich voordoen; als znw.,
schijn.
Toner, toonre, znw. m. 1) Hij die iets toont. 2)
advocaat.
Tonge, tung(e), tong, znw. vr. 1) Tong, het lichaamsdeel; quade t., laster. 2) overdrachtelijk: de
tong van een weegschaal, een gesp; landtong. 3)
figuurlijk; taal; volk. 4) tong, de visch.
Tongeblat, tong(en)-, znw. o. Tong.
Tongeloos, bnw. Zonder tong.
Tongemake. Zie o n g e m a c.
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Tongeplat, znw. m. In het mv.: Gezwets.
Tongich, bnw. Babbelachtich.
Tonharine, znw. (In een ton) in de schuit gezouten haring.

Tonijsverken, znw. o. Antoniusvarken.
Ton-iken, ton-ijken, zw. ww. als znw. Het ijken
van tonnen.
Toninge, znw. vr. 1). Het vertoonen van iets,
aanwijzing. 2) vertoog. 3) (schijn)vertooning.
Tonisse. Zie t o o n n i s s e.
Tonite, tonnite, znw. Bet. onzeker.
Tonne, tunne, znw. vr. 1) Ton, inhoudsmaat. 2)
bakenton. 3) naam van een hoogtemaat.
Tonnebake, znw. Bakenton.
Tonnegelt, tonnen -, znw. o. Te Utrecht, eene belasting op den invoer van uitheemsch bier.
Tonnegeltmeester, -meister, znw. m. De pachter
van het „tonnegelt".
Tonnegoet, -guet, znw. o. Visch, die na in de
schuit gezouten te zijn, verkocht wordt.
Tonnehout, tonnen -, znw. o. Hout voor het maken van tonnen.
Tonnemele, -meel, znw. o. Meel dat in eene ton
bewaard wordt.
Tonnen, tonnen, zw. ww. trans. 1) In eene ton
gieten; in de keel gieten. 2) tot stand brengen.
Tonneput, tunne-, -pit, -pet, znw. m. Eene in den
grond aangebrachte ton, dienende als vergaarbak.
Tonnetale, tunne-, znw. vr. Het aantal tonnen.
Tonnevisch, znw. m. Zoutevisch (? )
Tonnevleesch, znw. o. Gezouten vleesch.
Tonst, znw. vr. en m. Overeenkomst.
Tonstade. Zie o n s t a d e.
Tonsten, tonsen, zw. ww. intr. Overeenkomen.
Tonster, znw. vr. Eene vrouw die turf in tonnen
doet.
Tonstinge, znw. vr. Hetz. als t o n s t.
Tontberne. Zie bij o n t b e r e n.
Tonvergeves. Zie bij o n v e r g e v e s.
Tonvreden. Zie bij o n v r e d e.
Tooch, toch, toog, (toich)-, thooch, znw. m. 1) Het
vertoonen van iets; ten toge stellen, ten toon stellen.
2) schouwspel, vertooning. 3) van lakensche stoffen, de buitenste laag der opgevouwen stukken
laken; t. maken, de buitenste laag van de lakens
oppersen. 4) schijn, -schijnsel, zweem. 5) bewijs.
Tooch, znw. m. en o.(?). Tak, twijg, spruit.
Toochbanc, znw. vr. Hetz. als t o g e b a n c.
Toochbort, -boirt, znw. o. In het mv. De persborden waartusschen de .,tooch" wordt geperst.
Toochdach. Zie t o g e d a c h.
Toochbrugge, znw. vr. Wipbrug.
Toochlijc. Zie t o g e 1 ij c.
Tooehmaken. Zie bij t o o c h 3).
Tooehsel, znw. o. Vertooning; ook hetgeen op de
zinnen indruk maakt.
Toochsteen .Zie t o g e s t e e n.
Tooy, toy, znw. Kleeding, opschik.
Toomne en de samenstellingen. Zie t o 1.
Toom, tome, znw. m. 1) Toom, teugel; in enes t.
loopen, iemands paard bij den toom houden; op
den t. biters, weerbarstig zijn: -die tomen rumen, de
teugels vieren. 2) nakroost. 3) koord van een
vogelnet(?).
Toomgelt, znw. o. Geld voor den toom betaald.
Toomlooper, znw. m. Knecht die het paard van
voorname personen bij den toom hield.
Toommaker, znw. m. Vervaardiger van toomen.
Toomsel, znw. o. 1) Tooi. 2) glimp, schoone
schijn.
Toon, tone, (toen), znw. m. Toon.
Toonachtig ,bnw. Gaarne vertooning makend.
Toonbaer, -bey, bnw. 1) Toonbaar. 2) bewijsbaar. 3) in het oog vallend.
Toonbaerheit, -berheit, znw. vr. Het maken van
vertooning.
Toonbaerlike, -lijc, -lic, bijw. Zóó dat men het
oog trekt.

TOONDACH.
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Toondach. Hetz. als t o g e d a c h.

Toondijc, znw. m. Waarsch. hetz. als s c h o u-

d ij c.

Toonlije, -lec, -leec, bnw. 1) Toonbaar. 2) schoon-

schijnend.

Toonlike, -leke, bijw. Op duidelijke wijze.
Toonnisse, tonisse, -esse, znw. vr. Hetz. als t o
e.

-nig

Toonlino, toenlinc, znw. m. Naam van een soort
wild, (een vogel?).
Toonre. Zie toner.
Toorn. Zie toren.
Toornich enz. Zie t o r n i c h enz.
Toorts Zie t o r t.
Toot, voorz. Zie t o t e.
Toot, tote, toit, tuyt(e), znw. m.? 1) Tuit. 2) lange
punt aan iets.
Top,(t)sop, tob, znw. m. 1) De kruin van het hoofd;
haar; hoofdhaar: krullende lokken. 2) de punt van
iets. 3) top. 4) mand( ?).
Topaes, thopaes, torpaes, znw. m. Topaas.
Tophaer, -hair, znw. o. Het haar op den schedel.
Tophuve, -huyve, znw. vr. Helm.
Topeasteel, (tsop- ?) . znw. m. Eene groote mastkorf.
Toppelen, zw. ww. intr. Bijvorm van d o b b e1 en.
Toppelinc, znw. m. Uitschot van wol. — Toppe-

lincgaren, Toppelincdoec.
Toppels, -pies, znw. o. Andere vorm voor t o p
als toppelinc.

-sel.Htz

Toppen, zw. ww. trans. en intr. Naam van eene

bewerking van lakensche stoffen; tollen.
Tor (het insect). Zie t or r e.
Tor (toren). Zie t o r e n.
Torbel, turbelen. Zie t u r b e 1, turbelen.
Toreioen. Zie t o r s i o e n.
Torde, uit 't dorde, voor 't d e r d e, d a t
derde.
Torden. Zie treden.
Tore, znw. vr., nederr. Latijn cardo, vertebra.
Toreel, torreel, torele, znw. m. Torentje.
Toren, torn, toorn, toirn,. torne, znw. m.; t(h) oren,
toorne, vr. 1) Heftige gemoedsbeweging. 2) toorn;
het hevet mi t., ik maak mij boos. 3) spijt, leedgevoel, verbitterde stemming over iets met betr. tot
een ander; mi hevet t., het spijt mij; soms is t.
iemand dien men niet uitstaan kan; sonder t., zonder dat iets aanl. mag geven tot verbittering; wrok;
twist. 4) leed, verdriet; enes t. wreken, opkomen
voor het iem. aangedaan onrecht; sonder t., zonder
verdriet te ondervinden; des duvels t., de hellepijn.
5) smart. 6) ramp(spoed). 7) als objectief begrip verbonden met doen, beraden, maken, e.a., leed aandoen; afbreuk doen; te ones t. om iem. leed te
doen.

Toren, toorn, toirn, torren, torn, torre, turre, tor;
tore, toor, in oostmnl. taern, tairn, znw. m. en vr.
1) Toren, aan een kasteel, eene kerk, enz.; den coninc tor houden, koning zijn. Verklw. torenkijn. 2)
naam van eene gouden munt.

Torenachtig, toorn -, (torn-), bnw. Driftig.
Torenbrade, toorn -, znw. m. Stuk vleesch dat een

pruttelaar uitgesneden moet worden om hem te
temmen( ?)
Torenbrugge, torre-, turre-, znw. vr. Eene brug
met of bij een toren.
Torendoore, toorndoor, znw. vr. en m. Torendeur.
Torenen. Zie t o r n e n.
Torengelt, zw. o. De kosten van het verblijf in
eene gevangenis.
Torenclere, torre-, znw. m. De kerkendienaar,
die het toezicht had over het bedienen der klokken.
Torenlijs, torent -, bnw. Toornig.
Torenman, znw. m. Torenwachter(?), gevangenbewaarder( ?) .
Torenmoet, tornmoet, znw. o. 1) Toornigheid,
stemming van toorn. 2) droefheid.

Torenporte, torre-, turre-, -poorte, znw. vr. Eene
poort met torens.

Torenwachter, to(o)rn -, -wechter, znw. m. Torenwachter, gevangenbewaarder.
Torenwaerder, toorn -, znw. m. Hetz. als t or e n w a c h t e r.
Torenwaker, toorn -, znw. m. Torenwachter.
Torf, turf, tuer f , tour f , terƒ, znw. ni. 1) Graszode,
aardkluit; mit toppe mit torve, gezegd van een
boom, in zijn geheel. 2) turf.
Torfassijs, turf-, axcijs, -excijs, exsijs, znw. vr.
Accijns op turf.
Torfbede, turf-, znw. vr. Eene opbrengst in turf
aan den landsheer. -- Torfboer, Torfdrager.
Torfexeijs. Zie t o r f a s s ij s.
Torfhuus, turf-, -huys, znw. o. Turfschuur.
Torfeole, turf-, znw. vr. Kool uit turf verkregen.
Torfman, turf-, znw. m. Turfboer. — Torfmande,
torfmaret, turf-, -market.
Torfmate, turf-, znw. vr. Belasting op turf.
Torfmot, turf-, -mut, znw. o. Turfmolm. — Torfsae, turf-.
Torfsehoude, turf-, - schouwe, znw. vr. Turfschuit.. — Torfschip, turf-, Torfschure, turf-,
-scure, Torfschute, turf-, -schuyte.
Torfsijs, turf-, znw. m. Accijns betaald wegens
den invoer van turf.

Torfteller, turf-, -telder, - telre, znw. m. De man
die belast is met het tellen der turf bij den verkoop.
Torftonster, turf-, znw. vr. De vrouw die de turf
„tont".
Torgen, zw. ww. trans. Hetz. als t e r g e n.
Kwellen.
Torke, toorke, turke, (toirsse), znw. vr. 1) Fakkel.
2) hoofdwrong.
Torke, T orcke, znw. m. Turk.
Torkeel. Zie tornikeel.
Torkeel, znw. m. Halsketting(?)
Torken, zw. ww. trans. Wrijven, schoonmaken,
een paard.
Torkols, turkois, bnw. Turksch.
Toreoppel, turcoppel, znw. m. Lichtgewapende,
lichte ruiter.
Toreoppelier, znw. m. Hoofd der ,torcoppels".
Torment, tormint, znw. o. en m. 1) Subjectief,
lichaamslijden, zielepijn. 2) objectief, foltering.
3) folterwerktuig. 4) plaag, geesel (toegepast op
een mensch).
Tormenteli.Jc, bnw. 1) Kwellend. 2) tormentelike
saken, folterwerktuigen.
Tormenten, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans.
1) Kwellen (ook iemands gemoed). 2) folteren, met
wapenen, martelingen e.a. — II. Intr. Gekweld
worden.
Tormenteren, zw. ww. trans. Hetz als t o rm e n t e n. Kwellen, folteren.
Kweller. — TormenteTormenterer, znw.

m.

ringe.
Tormentille, znw. vr. Eene soort van ganzerik.
Torn. Zie toren.
Tornachtich. Zie t o r e n a c h t i g.
Torneel, znw. m. Torentje, borstwering.
Tornegen. Zie t o r n i g e n.
Torney. Zie t o r n o o y.
Tornekeel. Zie tornikee1.
Tornemoet, tornenmoet, znw. m. Hetz. als t o

e n m o e t. 1) Vlaag van toorn. 2) droefheid. -r
Tornen, toornen, toirnen, torenen, zw. ww. trans.,
wederk. en intr. — I. Trans. Vertoornen, ontstemmen. — II-III. Wederk. en Intr. In toorn ontsteken.
Tornenmoet. Zie t o r n e m o e t:.
Tornesch. Zie t o r n o o y s.
Tornesol, znw. Lakmoes.
Tornich, toornich, toirnich, bnw. 1) Toornig, opvliegend. 2) tornige cracht, het vermogen van den
mensch om iets dat hem verlaagt, af te wijzen.
3) terneergeslagen.

TORNICHEIT.

Tornicheit ,toorn-, toirn-, -hede, znw. vr. Toorn,
drift.

Torniehlije, bnw. Hetz. als t o r n i c h. —
Torniehlijeheit, Torniehlike, toorn-.
Tornieren, tour-, zw. ww. intr. Aan een steekspel
deelnemen. — Tornierer, ierre.
Torniergetouwe, znw. o. Wapenrusting voor een
-

steekspel.

Tornieringe, znw. vr. Het deelnemen aan een
steekspel. — Tornierspel.
Tornigen, tornegen, zw. ww. wederk. Hetz. als

hem tornen.

Tornikeel, tornekeel, tournikeel, torrekeel, torkeel,
-hel, -kiel, -kael, tunikel, tuneke(e)l, znw. m. Naam

van een overkleed; van geestelijken, van gewapenden.
Tornisse, znw. vr. Verbittering.
Tornllje, toren-, thoirn, torent-, -lic. 1) Toornig;
tornlike dinc, iets waaruit iemands toorn blijkt.
2) ongepast.
Tornlijeheit, toorn-, znw. vr. Hetz. als t o r n ic h e i t. — Tornlike.

Tornooy, tornoy, ternoy, terney, tournooy, torney,

znw. m. en o. 1) Steekspel. 2) wisselvalligheid van
het aardsche. — Tornooydaeh, Tornooyen, tor-

noyen, torneyen,. Torno(o)yeren, tourn-.
Tornooygetuueh, tornoy-, torney-, znw. o. Wapenrusting voor een tournooi.

Tornooyspel, tornoy-, -spul, znw. o. Hetz. als
tornooy.

Tornooys, tornoys, turnoys, tournoys, tornesch,
tornsch, znw. m. Naam van eene fransche zilveren
munt.

Tornsch, toornsch, bnw. Hetz. als t o r n i c h.
Tornsch. Zie t o r n o o y s..
Tornwachter. Zie t o r e n w a c h t e r.
Torp. Hetz. als trop.
Torpaes. Zie t o p a e s.
Torpede, znw. vr. Sidderaal.
Torqueren, zw. ww. tr. Kwellen(?)
Torre. Zie t o r e n. 2e Art.
Torre, tor, turre, znw. vr. Tor.
Torrebot. Zie tarbot.
Torreelere. Zie torenclerc.
Torreel. Zie toree1.
Torrekeel. Zie t o r n i k e e 1.
Torrent, znw. m. Stroomend water, stroom.
Torrier, znw. vr. Stroom(?) A lse die t., als de cipier, norsch(? )
Tors. Uit te ors, te paard.
Torsadel. Zie torssadel.
Torsch, torsse, oostmnl. Zode.
Torsch, znw. m. Tros.
Torsche. Zie t o r s.
Torse, torsse, uit te orse.
Torse, torsche, torsse, trosse, znw. vr. Pak, bundel.
Torseel, tu(e)rseel, torceel, tors(s)el, znw. m. en o.
Pak.

Torsen, toursen, torssen, tuersen, turnen, trossen,

zw. ww. tr. 1) Pakken, opladen. 2) dragen, iets
zwaars.
Torsie, znw. vr. Hetz. als t o r s i o e n.
Torsinge, znw. vr. Het oppakken.
Torsingel. Zie torssinge1.
Torsioen, torcioen, turcioen, znw. o. Kramp in
mag en ingewanden.
Torssadel, torsadel, znw. m. en vr. Pakzadel.
Torsse. Zie t o r s e.
Torssel. Zie t o r s e e 1.
Torssen. Zie torsen.
Torssingel, torsingel, znw. m. Singel voor een
pakpaard.
Tort, toont, tonde, torte, toert, znw. o. en m. Mest,
uitwerpselen.
Tort, voorz. In weerwil van.
Tortelduve, turtel-, -duyve, znw. vr. Tortelduif.
Torten, zw. ww. trans. Tarten, trotseeren.

TOVEREIDE.
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Tortijtse, toont-, toirt-, tert-, tart-, -tij(t)s, tartise,
-sie, znw. vr. Toorts, fakkel. — Tortijtsdrager,
tortijs-, -dreger, Tortlj(t)ssehaeht, -schaft.
Tortse, toortse, toirtse, tortche, znw. vr. Hetz. als
t o r k e. 1 e art. — Tortsedrager, toortse-, torche-.
Tortuwe, znw. vr. Zeeschildpad.
Torven, turven, tom/ven, tun/ven, zw. ww. intr.

Turfsteken.

Torver, -terver, turver, znw. m. Hij die turf met
een kar vervoert(?).
Tosen, zw. ww. trans. Uithalen, pluizen.
Tot. Zie tote.
Totdat. Zie totedat.
Tote, toot, tolt, tot(te), voorz. en voegw. — I. Als
voorz. Met den datief. — 1) Van richting; naar, te.
2) t. als uitdr. voor het bereiken van een zeker
punt., - tot; comen t., enen brengen t., overgaan tot
iets, tot iets bewegen. 3) tot, tot aan, bij tijdsbegrippen; t. dien, tot dien tijd. 4) bij getallen. a) het
getal wordt medegerekend: dan is t., tot en met.
b) het getal wordt niet medegerekend, dan is t., behalve. 5) t. heeft de bet. van te 1) : bij plaats- en bij
tijdsbegrippen. 6) tot uitdr. van een doel, tot, te.
7) t. is eene voorzetselbepaling, gelijkstaande met
eene praedic. bep. met als. 8)als aanduiding van
een gevolg. 9) als uitdr. van het verkeeren in een
toestand. 10) ten opzichte van. 11) als uitdr. van
het begrip „toevoeging aan iets anders ". 12)als uitdr. van een tijdduur, voor. 13) naar, volgens. 14) als
uitdr. van verplichting. — II. Als voegw. (uit tote
dien (male) dat).

Tote. Zie t o o t. Ook in de bet. tuitkan.
Totedat, voegw. Totdat.
Totien. Zie bij tote 3).
Tottelaer, -er, znw. m., nederr. Stotteraar.
Tottelen, zw. ww. intr., nederr. Stotteren. —
Tottelinge.
Tou, touw(e), znw. o. Touw, werk.
Tou. Zie t o e.
Touchieren, totchieren, -cheren, zw. ww. intr. Ra-,
ken, betreffen.
Toucht. Vert. van latijn reverentia.
Touahtleke. Zie tochte1ike.
Tour. Zie t o e r.
Tourf. Zie t o r f.
Tournieren. Zie t o r n i e r e n.
Tournikeel. Zie t o r n i k e e 1.
Tournooy. Zie tomboy.
Toursen. Zie t o r s e n.
Touteren, zw. ww. intr. Sidderen.
Touwe, touw, znw. o. 1) Werktuig, gereedschap,
vischtuig. 2) weefgetouw. 3) wagen, kar. 4) vaatwerk.
Touwe. Zie t o u.
Touwe. Zie t o e.
Touwelije, bnw. Vlug, flink.
Touwelike, -lijc, -lic., nederr. Ijlings.
Touwen, tauwen, zw. ww. trans. wederk., intr. —
I. Trans. 1) Maken (tot). 2) gereed maken. 3) (huiden) bereiden; doretouwen, doortrekken, van een
reuk. 4) afranselen. — II Wederk. en Intr. Zich gereedmaken.
Touwende, bnw. en bijw., nederr. Spoedig.
Touwer, tauwer, -ere, znw. m. Lederbereider.
Touwestoc, tou-, znw. m. De stok waarmede leder „getout" wordt.
Touwinge, znw. vr. Het zich haasten.
Toven. Zie t o e v e n.
Tovenaer, tovernesse. Zie T o v e r a e r, t ov e r e s s e.
Tover, tovere, tovre, znw. m. Toovenaar.
Tover, znw. o. of m. Tooverij.
Tover, toeven ?, znw. m. Tobbe.

Toveraer, toverer(e), tovere; tove(r)naem, aen-, -are,

znw. m. Toovenaar. — Toveraerster, Toverboee.
Toverboom, znw. Stang waaraan een tobbe
wordt gedragen.
Tovereide. Zie t o v e r h e d e. — Tov(e)ren.
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TOVERER.

Toverer, znw. m. Toovenaar.
Tovererse, toverersche, tovenerse, -ersse, -ersche.

tovernerse, tovernesse, toveresse, znw. vr. Tooveres;
Toyerhede, tovereide, znw. vr. Tooverij (?) .

Toverhere, znw. m. Toovenaar. — Tover(n)ie,
Toveringe, Toverlist.
Toverssehe, znw. vr. Tooveres. In dez. bet. Toverster, tovervrouwe.
Tovren, zw. ww. intr. Tooveren.
Towe. Zie t o e.
Toxael. Zie ocsae1.
Tra. Zie trade.
Trache. Zie t r a e t s e.
Tracheit. Zie t r a e c h e i t.
Trachte, znw. vr. Overpeinzing.
Trachten, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans.
Bedenken, uitdenken. — II. Intr. Streven, zich
weren; om zich heen grijpen.
Trachter, trichter, trechter, tract er, znw. m. Trechter.
Trachtich, bnw. Zwaar beladen( ?).
Trade, tra, znw. vr. 1) Spoor, voetspoor; pad,
baan. 2) manier van doen. 3) gevaarlijke of treurige
toes tand.
Traden, zw. ww. intr. en tr. Hetz. als t r e d e n.
Traech, trage, bnw. 1) Moeilijk in zijne bewegingen; slap. 2) lui, loom. 3) niet sterk van werking.

— Traecheit, tracheit, -hede. — Traechlike, trage-,
-lijc, -lic.

Traen, trane, znw. m. ook trane, vr. 1) Vocht, in
het algemeen; edel t., edel vocht, kostbaar bezit. 2)
oogvocht, traan. 3) druppel. 4) vet van walvisschen, e. a.
Traen, stoet. Zie t r a n e.
Traenachtich, tran-, echtich, bnw. Betraand.
Traenogen, zw. ww. intr. Vochtige oogen krijgen.
Traentap, znw. m. Het verkoopen van traan in
het klein.
Traescamer. Zie t r e e s c a m e r.
Traetse, trachte, trase, znw. vr. 1) (Voet)spoor.
2) weg. 3) reidans.
Traetsen, zw. ww. intr. Dansen.
Trafike, traf f ike, tra f f vjc, znw. m. 1) Handel. 2)
handelwijze; kunstgreep.
Traffen, zw. ww. trans. Andere vorm van t r e ffen.
Trage, tragelike. Zie t r a e c h, t r a e c h l i k e
Tragedie, znw. vr. Treurspel.
Tragel, znw. m.(?) Sleepnet.
Tragelen, zw. ww. intr. Aan eene treklijn loopen.
Tragelweeh, znw. m. Trekpad langs eene vaart.
Tragen, zw. ww. intr. en trans. — I. Intr. 1)
Traag worden, verslappen. 2) traag zijn; luieren;
sonder t., zonder te talmen. — II. Trans. 1) Vertragen. 2) uitstellen. 3) verslappen.
Tragie, tregie, tresie, trest', trezie, targie, tergie,
traitsye, znw. vr. Suikerwerk; tragielepel, bonbonlepel; tragienap, kom voor ' bonbons.
Trahinen, trainen, treinen, traihinen, trayinen,
treyinen, zw. ww. tr. Sleepen, langs den grond
voorttrekken; getrahijnt, geslepen, valsch.

Traiele. Zie tralie.
Traihinen. Zie t r a h i n e n.
Trailge, tralie, traille. Zie t r a 1 i e.
Trainen. Zie t r a h i n e n.
Traisoen, trasoen, znw. vr. Verraad.
Trait, znw. m. Afstand.
Traiteren, treit-, tret-, -ieren, zw. ww. intr. en

trans. — I. Intr. Onderhandelen; een verdrag
sluiten. — II. Trans. (Slecht) behandelen.
Traitiet, treitiet, tretiet, -tijt, znw. o. en m. Onderhandelingen; verdrag.
Tracken. Andere vorm voor t r e c k e n.
Tracken, zw. ww. intr. Rillen(?)
Tract, znw. m. Naam van bep. kerkelijke gezangen bij de mis.
Tractabel, bnw. Aangenaam in den omgang.

TRAPPE.
Traetaet, znw. o. en m. 1) Verhandeling, vooral
van stichtelijken inhoud. 2) verdrag.
Tracter. Zie t r a e h t e r.
Tracteren, -ieren, zw. ww. trans. en intr. — I.
Trans. 1) Behandelen. 2) bespreken. 3) overpeinzen. 4) ontvangen bij zich. 5) vertalen. — II. Intr.
1) Omgaan met. 2) handelen van of over. 3) besprekingen houden; onderhandelen„
Tracterer, -teerre, -tierre, znw. m. Hij die schrijft
over iets.
Tracteringe, znw. vr. 1) Het handelen over iets.
2) vredehandel.
Tralie, trallie, trail(l)ie, traille, traelge, trailge,
traelse, traelze, traiele, znw. vr. Traliewerk, hekwerk; met hekwerk afgezette plaats.
Traliën, zw. ww. tr. Van traliewerk voorzien. —

Tralievenster, trallie-, -traliën, -vinster, -veinster.
Tram. Zie t r a m e.
Tramasschele, znw. vr. Andere vorm voor t a 1
Zie ald.

-masche.

Tram(e), traem, (treme) znw. m. l) Balk, lat. 2)
houten tand van een hooivork.
Tramere, tram(m)eer, bijw. Heden nog.
Tramperen, zw. ww. intr. Met de voeten stampen.
Trane. Zie traen.
Trane, traen, znw. m. Stoet, bende.
Tranen, treeen, zw. ww. intr. 1) Vochtig worden
of zijn, van de oogen; ook schreien. 2) druppelen.
Tranen, zw. ww. tr. Hetz. als t r a h i n e n.
Tranich, bnw. Betraand.
Tranekijs, znw. vr. Loopgraaf.
Trans, znw. m. Omheining; ruimte die (vooral)
een kerk omgeeft; omloop binnen eene kerk.
Transament, znw. o. Hetz. als t a s s e m e n t.

Transeneren, -fineren, -oneren, -eeren, -ieren, zw.

ww. tr. Hetz. als t a s s e r e n 1). Afpersen,
uitzuigen.
Transenerer, transin-, - eerre, -Terre, znw. m. Knevelaar, afzetter. — Transeneringe.
Transfereren, -eerera, -ieren, zw. ww. trans. Overbrengen van de eene plaats naar de andere; ver
-talen.
Transfiguratie, -cie, znw. vr. Gedaanteverandering.
Transfigureren, -eeren, -ieren, zw. ww. tr. Van
gedaante veranderen (trans.), verheerlijken.
Transfixbrief, znw. m.; ook transfix, znw. m.
(of o ?). Eene akte die wijziging brengt in eene andere oudere akte.
Transformeren, -ieren, zw. ww. trans. In een anderen toestand (vorm) brengen.
Transineren. Zie transeneren.
Translateren, zw. ww. trans. Overbrengen naar
eene andere plaats; vertalen.
Translatie. Hetz. als o v e r v o e r i n g e.
Transmutatie, znw. Verandering, overvorming..
Transport, -poort, znw. o. Kadaster; zetting;
quote.
Transschreven, deelw. Afgeschreven.
Trans(s) chrifte, -schrift, -schrijft, znw. o. Af schrif t.
Transsumpt, znw. o. Authentiek opschrift.
Trant, znw. m. Gang, schrede.
Tranten, ww. intr. Stappen.
Trap. Zie trappe.
Trap, tra pe, znw. m. Trapgans.
Trapas. Zie T r e p a s.
Trapboom, znw. m. Rechtsopstaande paal, waarop de trap rust.
Trapeneren, -ieren, zw. ww. trans. Hetz. als
d r a p e n e r e n. Laken weven.
Trapenter, znw. vr. Lakenwever. — Traperie.
Trapgans, znw. m. Trapgans.
Trapgraet, zw. ww. Trede van een trap.
Trapier, znw. m. Hetz. als d r a p i e r.
Trappe, trap, znw. vr. 1) Trap; stoep met treden.
2) trap, sport. 3) knip, val. — Trappelen, trepelen.

TRENDEL.

TRAPPELINGE.

Trappelinge, znw. vr. Oploop, tumult.
Trappen, zw. ww. intr. en trans. — I. Intr. Op
den grond stampen. — II. Trans. Vangen.
Trappengraet, znw. m. Hetz. als t rap. pe 1).
Trappich, bijw en bnw. Ongelijkmatig (?).
Trapsteen, znw. m. Stoepsteen, hardsteen.
Trap(p) oise, znw. vr. Vloerplank(?)
Trapvogel, znw. m. Waarsch. hetz. als t r a pgans.
Trapwise, -wijs-, bijw. Trapsgewijze, geleidelijk.
Trasoen. Zie traisoen.
Trat, znw. m. Trede, schrede.
Trauwe, enz. Zie t r o uw e.
Trauwant. Zie t r u w a n t.
Travael, znw. m. Zware arbeid.
Travaelge, -gie, travaille, znw. vr. 1) Hoefstal.
2) wat een dier belemmert, kluisters.

Travaelgeren, travel-, traveleren, travelleren, traveilleren; travengeren, travel(l)ieren; zw. ww.
trans. en intr. — I. Intr. Vermoeien, kwellen. —
II. Intr. Zich inspannen. 2) verdriet hebben.
Travaelgeringe, travelgieringe, znw. vr. Afmatting.
Travel(1) ieren. Zie t r a v a e 1 g e r e n.
Traveltonne, znw. vr. Naam van een ton van bep.
inhoud, voor waren uit Lubeck. In dez. bet. Tra..

velvat, traven-.
Travengeren, ieren. Zie t r a v a e 1 g e r e n.
Travers, bijw. Omgekeerd, andersom.
Travers, traveers, znw. m. Tol; enen sijn t. beta-

len, iem. zijn verdiende loon geven.

Trebuke. Zie t r i b u k e.
Trecheit. Hetz. als t r e e c h e i t.
Trechter. Zie t r a c h t e r.
Tred. Zie t r e t.
Tredde, fri. vorm van d e r d e.
Tredden, zw. ww. trans., oostmnl. Vertreden,

plattrappen.

Trede, terde, znw. vr. en m. 1) Schrede. 2) trede
van een stoep, trap, e.a.
Tredelinc, terdelinc, znw. m. Iets waar men op
trapt; een steentje in den schoen.
Treden, terden, tanden, teerden, tonden, (troden),
taerden, traden, st. ww. intr. en trans. — I. Intr.
1) Treden, stappen. 2) overdrachtelijk; t. in, voor
iets te vinden zijn. 3) trappen; schoppen. — II.
Trans. 1) Treden op, met de voeten bewerken. 2)
trappen op of in iets. 3) begaan, een weg. 4) vertrappen, ook overdrachtelijk.
Treder, znw. m. Hij die treedt.
Tredinge, terdinge, znw. vr. Het stappen; getrappel.
Treechaehtieh, -echtich, bnw. Een weinig traag.
Treecheit, trecheit, znw. m. Traagheid, lusteloosheid ; droefheid(?). — Treeehlike, tregelike.
Treeft, treft, znw. m. Treeft, drievoet.
Treee. Zie t r e k e.
Treecwerc, znw. o. Damast.
Treelen. Zie treilen.
Treeseamere, tres-, traes-, trese-, Gamer, znw. vr.
Sacristie, schatkamer.
Treffelije, tref lijc, -lic, bnw. 1) Van personen,
voortreffelijk. 2) van zaken, belangrijk. — Treffe-

like(n), tref like.
Treffen, zw. (en st.?) ww. intr. en trans. — I. Intr.

Betreffen. --- II. Trans. Raken.
Trege, bnw. Hetz. als t r a e c h.
Tregelike. Zie t r e e c h l i k e.
Tregen, zw. ww. intr. en tr. -- I. Intr. 1) Verdrieten, pijn doen. 2) traag, langzaam worden. —
II. Trans. Traag maken.
Tregie. Zie t r a g i e.
Treye, znw. vr. Poos.
Treigen. Uit t d r e i g e n.
Treylnen. Zie t r a h i n e n.
Treilen, treelen. Hetz. als t r a g e 1 e n.
Treilinge, treillinge, znw. vr. Een middel om te
„treilen ".
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Treilline, treiline, znw. vr. Treklijn voor eene
schuit.

Trein, znw. m. 1) Gang, wijze van doen; in treine
zijn, onderweg zijn. 2) sleep. 3) t. van coopmanschap, het drijven van handel.
Treinen, zw. ww. trans. Hanteeren, behandelen.
Treise, znw. vr( ?) . Eene bep. soort planken of
balken.

Treisen. Zie t r i s e n.
Treit, znw. m. Trekpleister
Treite, znw. vr. Leeren lus aan elke kant van het

gareel.

Treitstoc, znw. m. Bout, die trekstengen vasthecht aan het, gareel.
Tree(k), znw. m. 1) Ruk. 2) trek, haal. 3) spoor.
4) zet, in een spel. 5) trek, verlangen. 6) uitstel. 7)
reiskosten( ?). 8) snoer, vooral van paarlen. 9) list,
kunstgreep.
Treeboom, znw. m. Boom aan een voertuig.
Treke, treec, znw. vr. en m. List, ook gemeene
streek.
Treken, st. ww. trans. Zie t r e c k e n.
Treker, znw. m. Bedrieger.
Treegelt, znw. o. Strijkgeld.
Treckelijc, bnw. Aantrekkelijk, verleidelijk.
Treekeline, trecline, znw. vr. Treklijn aan eene
schuit.
Treeken, zw. en st. ww. trans., wederk. en intr.,
ook treken, st. ww. — I. Trans.— A. Met eene zaak
als object. 1) Trekken. 2) uittrekken, haar. 3) trekken, een lot (uit eene urn). 4) tot zich trekken. 5)
trekken, zuigen; te voorschijn brengen; sijn beghin,
geboorte t. van, ute, ontleenen aan; na, aen, tot hem
t., iets in zijn macht brengen. 6) zetten, plaatsen;
vore sinen ogen t., zich voor oogen houden; iet vor
den raet t., eene rechtszaak voor den raad brengen.
7) meesleepen. 8) meestal met eene bep. met in en
ute, vertalen. 9) trekken, bep. eene grenslijn. 10)
aan iets eene zekere richting geven; onwerde in iet
t., in iets eene onwaardige behandeling zien. 11)
aen, (na, te) hem t., zich aantrekken. 12) uitstellen,
sleepende houden. 13) te hande(n) t., voor den dag
brengen. — B. Met een levend wezen als object.
1) Trekken, rukken aan iem. 2) tot iets brengen,
opwekken; ook met eene bep. met van of ute, van
iets aftrekken. 3) brengen, nl. op eene andere
plaats of in een anderen toestand; ter coorden t., tot
de galg veroordeelen. 4) aan het lijntje houden. —
II. Wederk. 1) Zich begeven. 2) zich voegen. 3)
zich zetten tot. 4) gelijken. 5) zich voortsleepen. —
III. Intr. — A) Met een persoon als ondw. 1) Trekken, aan iets of iem. 2) met de leden zenuwachtige
bewegingen maken. 3) gelijken op. 4) zich begeven.
5) trekken, met of van een leger ofgewapenden. 6)
zich begeven tot. 7) zich toeleggen op. 8) met eene
bep. met van (af) of die daarmee gelijk staat, afzien
van, nalaten. 9) zich voegen. 10) sleepen, zeulen.
11) zeuren. 12) streken hebben. 13) zich beroepen
op. — B. Met eene zaak als ondw. 1) Gaan. 2) betrekking hebben op. 3) slepen.
Treekende, deelw. bnw. 1) Tot iets brengende.
2) verleidelijk. 3) gedwongen, onnatuurlijk.
Treeker(e), znw. m. 1) Hij die trekt (nl. een wapen uit de scheede). 2) baggerman. 3) inhalige; afzetter. 4) een voorwerp waarmee of waaraan men
trekt.
Treckinge, znw. vr. 1) Het trekken. 2) het iem.
tot zich trekken. 3) het getrokken worden tot God.
Treeline. Zie treckeline.
Trectange, znw. vr. Nijptang.
Trectouwe, znw. o. Naam van een vischtuig.
Treme. Zie t r a m e.
Tremeerbloeme, znw. vr. Waterlelie.
Tremie, znw. vr. Draagstoel.
Trenee, trenche, trense, znw. vr. Naam van eene
bep. soort van laken.
Trenchoen. Zie t r e n s o e n.
Trendel, znw. vr. Schijf, pannekoek.
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TROCKE.

TRENEELRIEM.

Treneelriem, znw. m. Naam van een deel van het
paardentuig.
Trenen. Zie t r

a n e n.
Trennen, zw. ww trans. Oneenigheid hebben.
-trennen, -ternen. In o p t e r n e n.
Trennich, znw. m. Afzetter(?)
Trense, trensse, znw. vr. Trens.
Trensoen, trins-, -choen, znw. m. Zie t r o ns o e n. Stuk, splinter.
-trent. In ommetrent.
Trent, uit dat rent.
Trenton, zw. ww. intr. Stappen, loopen.
Trepas, trapas, tripas, trespas, -aes, znw. o. 1)
Doorgang, pas. 2) nauw pad. 3) marktvlek.
Trepelen, zw. ww. intr. Trappelen.
Trepudiëren, -eeren, zw. ww. intr. Dansen.
Trese, znw. Hetz. als t r e s o o r.
Trese, znw. vr. Hetz. als t r e n s e( ?).
Treseerbeeken, tresier-, triseer-, znw. o. Vergiettest.
Treseeamere. Zie t r e e s c a m e r e.
Tresen, zw. ww. trans. Zeven; drinken.
Tresenier, treserier. Zie t r e s o r i e r.
Tresy, tregie. Zie t r a g i e.
Tresier. Zie tr-esorier.
Trescamer. Zie - t r e e s c a m e r e.
Tresoor, tressoor, trisoor, trosoor, triesoor, tridsoor
-or, znw. m., o. en vr. 1) Schat; iets kostbaars;
tempelschat. 2) schatkamer, sacristie.

Tresooreamere, tressor-: Tresoorsehat, tresor-.
Tresoor. Zie tritsoor.
Tresor. Zie tresoor.
Tresorie, trisorie, treserie, znw. vr. 1) Schatkamer, schatkist. 2) de waardigheid van „tresorier".
Tresorier, treserier, treselier, tresenier, tresier,
znw. m. Schatbewaarder, archivaris, cancelier.
Tresorierre, trisor-, -iere, znw. m. Hetz. als het

vorige woord. Vr. tresorierinne, tresoriere.
Treste, znw. Windas( ?)
Trot, tred, tert, znw. m. 1) Trede, schrede. 2) de
plant of een deel van de zool van den voet.
Tretdore, tred-, -deure, znw. vr. Eene soort van
kleine sluis.
Tretlet. Zie traitiet.
Tretsoor. Zie tritsoor.
Tretten, zw. ww. trans. Betreden.
Treuge, znw. vr., (mul. of latijn ?). Verbond, verdrag.
Treuren, troeren, tronen, Crueren, truren, zw, ww.
intr. Treuren; voor t., tegen (mogelijke) droefheid.

— Treurich, truerich, Treuricheit, troer-, truer-,
Treurl3je, truerlijc, Treurlike, truerlic.
Treurniet, truer-, -neet. Geslachtsnaam te Deventer.
Treuve, znw. vr. Vond, (rechts)middel.
Trezie. Zie t r a g i e.
Triakels, triacle, -hel; driakel, znw. vr. Tegengif.
Triangel(e), znw. m. Driehoek.
Triant. Zie t r u w a n t.
Tribbelen ,zw. ww. intr. Trippelen( ?).
Triboel, znw. m. Beroering, onrust.
Triboese, znw. vr. Naam van een bep. balk of

paal.

Triboc. Zie t r i b u c.
Tribomen, trie-, zw. ww. intr. Hetz. als d r i eb o m e n. Recht toeloopen op. — Tribominge,
trie-.

Tribus, tre -, -buuc, -boc, bake. Naam van een belegeringswerktuig, waarmee men zware steenen
kogels slingerde.
Tribulatie, -acie,

znw. vr. Druk, kommer.
Tribuleren, -eeren, zw. ww. trans. Kwellen.
Tributarie, znw. Schatplichtige. Vr. Tributarige.
Tribuut, tribuyt, tribuet, znw. o. en m. Schatting.
Tricht, znw. Naam van Maastricht.
Trechter. Zie t r a c h t e r.
Trieren, (triëren?), zw. ww. trans. Dresseeren,

onder handen nemen.

Triering, trierinc, trierling, -linc, znw. m. Boef;
valsche speler.
Triesen. Zie t r i s e n.
Trifera. Plantennaam(?)
Trijpsae, znw. vr. Eig. penszak, scheldnaam
voor eene ontuchtige vrouw.
Trijskijn, znw. o. Vrouwennaam, met ongunstige. bijbëteekenis.
Trijssen. Zie t r i s e n.
Trine, znw. vr., nederr. Schijf.
Trillefoyen, (- f often ? ), zw. ww. intr. Medegevoelen(?).
Trillen, zw .ww. intr. Trillen.
Trilly, znw. Trielj e (?) .
Trinen, st. ww. intr. en trans. Bekommeren; zich
bekommeren.

Trinen, zw. ww. trans. Toetakelen, kwetsen.
Triniteit, trineteit, znw. vr. Drieëenheid.
Trinsoen.Zie trensoenen tronsoen.
Tripe, znw. vr. Ingewanden of darmen van een
geslacht dier, pens.
Triplere, znw. vr. Pensverkoopster.
Tripmaker, trippen-, -meker, znw. m. Maker van
„trippen ".
Tripliceren, -eeren, -eiren, zw. ww. intr. Voor de
derde maal het woord voeren.
Tripot, znw. Minnespel.
Trippe, znw. vr. Muil met houten. zool.
Triptrap, znw. m. Hij die trippelt..
Trise, trijs(se), znw. vr. Windas, hijschblok.
Triseerbeeken. Zie t r e s e e r b e e k e n.
Triselen, zw. ww. intr. Draaien, wentelen.
Trisen, trefsen, zw. ww. trans. Takelen.
Trisen, trijssen, (triesen), zw. ww. intr. en trans.
I. Intr. Ronddraaien, rondloopen. —' II. Trans.
Beloeren, bespieden.

Trisetou, trisen-, -touwe, znw. o. Hijschtouw,

takel.

Triskneeht, znw. m. Bet. onzeker.
Trisoor, trisorie. Zie tresoor, t r e s o r i e.
Tritern, znw. m. Drie dubbele bladen.
Tritsoor, tridsoor, trisoor, tresoor, znw. o. en vr.
Aanrechttafel, buffet.
Triumphs, znw. m. Pompeuse entree; bekroning
van een bouwwerk.
Triumpheren, -eeren, zw. ww. intr. Triomfeeren.
Triveleren, trivileren, -eeren, zw. ww. trans. en
intr. — I. Trans. 1) Leveren. 2) in vrijheid stellen.
— II. Intr. Bevrijd worden.
Trawant. Zie t r u w a n t.
Trobbel, znw. m. Troep, hoop.
Troch, trog, trocht(?), znw. m. 1) Trog, houten
bak voor water, voeder. 2) smal bootje.
Trochbedde, trog-, znw. o. Smal bed, krib.
Troehwijn, znw. m. Slechte verdunde wijn.
Troden. Zie t r e d e n.
Troebel. Zie turbe1.
Troef. Zie t r u y f.

Troenie, tronie, znw. vr. Grap die men uithaalt.
Troep(e). Zie t r o p.
Troepen, troepen, tropen, zw. ww. intr. Te hoop
loopen.
Troepmale, -maelde, Zie t r o p m a 1 e.
Troetelen, zw. ww. intr. Troetelen; ook fleemen.
Trogel(e), znw. m. Naam van eene plaats.
Troggelaer, trogler, trugler, znw. m. Bedelaar.
Troggelen, truggelen, truglen, zw. ww. trans. en
intr. Bedelen.
Troye, troy, znw. m. Naam van de drie op den
dobbelsteen.

Troye, znw. vr. Trui, wambuis.
Troye(n), znw. vr. Naam der stad.
Troylen, Troyen znw. m. Trojaan.. — Troysch,
bnw.
Troysch, Troisc, bnw. Van Troyes (Frankr.).
Tros, znw. m. Een rukje, poosje(?).
Trokelkijn, znw. o. Strandlooper.
Troeke, znw. m. Tros, van vruchten.

TROCKEN.

TROUWECLEINOOT.

Troeken, zw. ww. intr. Hetz. als t r e c k e n.
Trommel, trom, znw. vr. Trom, trommel.
Trommel, znw. m. Trommel.
Trommelen, zw. ww. intr. Op de trommel slaan.
-- Trommelstoe.
Trommen, zw. ww. intr. Trommelen. — Trom
-menslagr.
Tromp(e), trump(p)e, znw. vr. en m. Trompet(je),

geven aan iem. ; troosten. 2) tevredenstellen, geruststellen. 3) opwekken; vermanen. 4) helpen,
steunen. — II. Wederk. 1) Vertrouwen op; zijne
hoop vestigen op. 2) zich bemoedigen. 3) zich aansporen. 4) zich beroepen op. 5) de gevolgen van
iets afwachten. 6) zich schikken in. 7) zich getroosten. — Intr. 1) Vertrouwen. 2) bemoedigd

bazuin.

Trompboom, znw. Bedorven lezing voor cromp

boorn, eene bochtige beek(?)
Trompelije, trumplijc, bnw. (Als) van eene trompet.

Trompen, trumpen, zw. ww. intr. Trompetten;
op de bazuin blazen.
Trompen, zw. ww. intr. Stappen, trappen.
Trompenaer, trump-, -air, -ere, -are, znw. m.
Trompetter, bazuinblazer. In dez. bet. Trompenier, en Tromper, trom per, trumper.
Trompernie, znw. vr. Bedriegerij, gemeene
e T.

streek.

Trompetpennoen, pinioen, znw. m. Vaantje aan
-

de trompet.

Trompetslach, znw. m.. Trompetgeschal.
Trompetslare, -slaerre, znw. m. Trompetblazer.
Trompet(te), trompet, trumpet (te), znw. vr..en m.
Trompet; ook trompetter. — Trompetten, trumpetten, Trompettenblaser, Trompetter.
Trompgeslach, trompe -, znw. o. Trompetgeschal.
Tromppennoen, trom-, -pinioen, -pingoen, -pilgoen, -pongoen, znw. m. Hetz. als t r o m p e tp e n n o e n. — In dez. bet. Trompwimpel.
Tromsnaer, znw. m. Bet. onzeker.
Trone, troon, throne, throon, znw. m. 1) Troon,

troonzetel. 2) hemel. 3) uitspansel, firmament;
inden (ten) t., ten hemel, naar boven; onder den
t., op aarde. 4) troonhemel. 5) naam van een der
negen engelenkoren, ook wel alle trone genoemd.
6) eene verhevenheid waarop een beeld wordt ten-

toongesteld.
Tronen, zw. ww. trans. Lokken.
Tronie, tro(o)ngie, znw. vr. Gezicht(?)
Trone, trunc, znw. m. 1) Stam van een boom;
ook afgehouwen afgeknotte stam. 2) romp van het
menschelijk lichaam. 3) stam van een menschengeslacht.
Tronkeborse, znw. m. Beurzesnijder.
Tronken, trunken, zw. ww, trans. 1) Knotten, afhouwen. 2) in het bnw. deelw. getronct, aan een bep.
stam verbonden.

Tronsoen, tren-, trinsoen, znw. o. Stuk van een
de ijzeren punt ontbreekt.
Troochskijn, znw. o. Verklw. van t r o c h.

speer ;stuk hout waaraan

zijn.

Troostenisse, esse, -is, znw. vr. 1) Aansporing.
2) steun.

Troosten, t(e)re, znw. m. 1) Helper, steun. 2)
trooster. 3) hij die tot iets aanspoort.
Troosteresse, trost -, znw. vr.Het vr. van t r o o st e r. In deze. bet. Troosterigge, Troosterinne.
Troosternesse, -isse, znw. vr. Ongew. vorm van
het vr. van trooster.
Troosterse, -ersse, znw. vr.; ook troostersc(h)e.
Troosteres.
Troostieh, bnw. 1) Behulpzaam. 2) heilrijk.
Troostige, -igge, -igce, -iche, znw. vr. Troosteres.
Troostinge, znw. vr. — 1) Bemoediging; opbeuring. 2) aansporing. 3) toestand van geluk.
Troostsamieh, bnw. Tot het geven van troost
-

bereid.

Trop, troepe, znw. m. Troep, kudde.
Tropmale, troep-, -maelde, bijw. Bij troepen.
Troppen, zw. ww. intr. Te hoop lopen, samen-

scholen.

Troren, zw. ww. intr. Treuren.
Tros. Zie t r o s s e.
Trosoor. Zie t r e s o o r.
Trosken, znw. Halsband(?)
Trospert, deert, znw. o. Pakpaard.
Trosriem, znw. m. Riem aan het pakzadel.
Trosse, tros, znw. m.(?) 1) Pak, bundel. 2) tros,
-

werplijn.

Trossen, trossen, zw. ww. trans. Opladen.
Trosser, znw. m. Pakknecht.
Trosseringe, trossinge, znw. vr. Straatroof.
Trost. Zie troost.
Trosten. Zie troosten.
Troten, trotten, zw. ww. intr. Stappen; draven.
Trotte, znw. vr. Wijnpers.
Trou. Zie trouwe.
Trouachtich. Zie t r o u w a c h t i c h.
Troubrakich. Zie trouwebrakich.
Troude. Zie t r o u w e t.
Trouheit, tru -. Zie t r o u w e h e i t.
Troulike, troulofte. Zie t r o u w e-.
Trourine. Zie t r o u w e r i n c.
Trousalieh. Zie t r o u t s a l i c h.
Trousse, znw. vr. Bundel, pak.
Trousseren, trouseren, Beren, zw. ww. tr. 1) Op-

2) met geweld meenemen.
Trout, bnw. Lief, geliefd.
Troutsaert, troutzaert, bnw. Teerbemind.
Troutsalich, trou -, bnw. Geliefd.
Trouwant(er). Zie t r u w a n t (e r).
Trouwaehtie , trouachtich, bnw. Wettig, van

Bakje.

laden.

trans. — 1) Bemoediging; t. geven, bemoedigen.
2) aanmoediging. 3) hoop die men geeft. 4) hulp,
steun. — B. van hem troosten. 5) moed; enen t.

kinderen.

Troon. Zie t r o n e.
Troongie. Zie tronie.
Troost, troist, trost, znw. m. — A. Van troosten,

nemen, begripen, moed scheppen; t. hebben, moed
hebben. 6) vertrouwen; op (dore) t., in het vertrou-

wen. 7) iem. waarop men vertrouwen mag, iem die
steunt. 8) hoop, uitzicht; verwachting die. men
heeft. 9) steun die men ontvangt. 10) aangename
toestand, zaligheid.
Troost, bnw. Betrouwbaar(?)

Troostbaer, bnw. Troostaanbrengend.
Troostelbier, trostelbeer, znw. o. (Bier, bij eene

begrafenis geschonken);

lijkmaal.

Troostelije, troostlijc, troistlijc, bnw. 1) Opbeu-

rend. 2) hoopvol. 3) behulpzaam, genotrijk. 5)
passief, voor troost vatbaar.

Troostelijeheit, trost -, znw. vr. 1) Opbeuring.
2) vertrouwen. — Troostelike, troostlijc, -lic, —

Troosteloos.
Troosten, troesten, (trosten), zw. ww., trans.

wederk. en intr. — I. Trans. 1) Moed geven, kracht
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Trouwe, trouw, truw(e), tru, bnw. Trouw, be-

trouwbaar.

Trouwe, trauwe, trowe, truwe, trou, znw. vr. 1)
Trouw, getrouwheid, op t., in de hoop van iemands
trouw. 2) in trouwen, met trouwen, te minen trouwen, bi mire trowe, (enz.), voorzeker, waarachtig.
3) eerewoord. 4) plechtige belofte. 4) trouwbelof te ;
belofte van huwelijkstrouw. 5) trouwplechtigheid.
6) onderpand van trouw. 7) rechtschapenheid. 8)
vertrouwen.
Trouwebrakich, trou -, bnw. Trouweloos.
Trouweel. Zie t r u w e el.
Trouwehant, truw(e)hant, truhant, znw. m.,

oostmnl. Executeur.

Trouweheit, trou(w), truw(e), tru-, -hede, znw. vr.

Getrouwheid.

Trouwecleinoot, trouw-, truw-, cleinoit, znw. o.
Onderpand.

TROUWELIJC.

TSESTICH.

Trouwelije, truwe-, trou-, bnw. Betrouwbaar. —
Trouwelijeheit.
Trouwelike, truwe-, trouw-, trou-, tru-, -lijc, -lie,
-liken, bijw. Op eene trouwe wijze.
Trouwelofte, truwe-, trouw-, tr(o)u, -loofte, znw.

Truheit.Zie trouweheit.
Truyf, znw. m. T r o e f.
Truyfel. Zie truffel.
Truyfelaer, -elen, -elie. Zie t r u f e 1 a e r enz.
Truyfelen. Zie t r u f e 1 e n, 2e art.
Truyte. Zie trute.
Truc, znw. m. Onderdeel van een uurwerk.
Trukelaer, -er, znw. m. Bedelaar, landlooper.
Trileken, zw. ww. trans., wederk. en intr. — I.
Trans. Trekken. — II. Wederk. en. Intr. Zich begeven.
Truclet, -lit, znw. o. Bet. onzeker.
Trueline, znw. vr. Treklijn.
Trulle, znw. vr. Troffel of scheplepel( ?) .
Truloofte. Zie trouwelofte.
Trumpe, trumpette. Zie t r o ni p e, t r o m -
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vr. Trouwbelofte. Trouweloos, truwe-, trou-,

Trouweloosheit, trouwe-.
Trouwelsehat, truwel-, znw. m. Kostbaarheid als
onderpand gegeven bij eene verloving; huwelijksgeschenk door den bruidegom gegeven.
Trouwen, trouwen, truwen, zw. ww. trans. en
intr. Vertrouwen.
Trouwen, zw. ww. trans. en intr. -A. Trans. 1)
Verloven, eene dochter ten huwelijk beloven, ook
uithuwen. 2) in den echt verbinden. 3) van den
man gezegd, de trouwbelofte van eene vrouw
ontvangen , en trouw beloven; ten huwelijk nemen of krijgen; ghetrouwet hebben, tot vrouw hebben. 4) met eene vrouw als ondw., tot man nemen
of krijgen, ook in de uitdr. t. tenen manne; ener ghetrouwde man; iemands echtgenoot. 5) malcanderen

t., met elkaar trouwen. 6) aan iets verbinden. 7)
verbinden aan den dienst van God, wijden. B. Intr.
Een huwelijk aangaan.
Trouwen, trauwen, bijw. Voorwaar, voorzeker.
Trouwenisse, truw-, -esse, -is, znw. vr. Verloving.
Trouwepennine, trouw-, truw-, znw. m. Goods-

penning. — Trouwerinc, trou-, trau-.
Trouweschap, truwe-, tru-, znw. vr. Hetz. als
t r o u w e.

Trouweschat, truwe-, trouw-, znw. m. en o. Hetz.
trouwelschat.
Trouwet, truwet, deelw. van trouwen. Met iem.
in den echt verbonden; troude man, echtgenoot.
Trouwewerdich, trouwerdich, trau-, bnw. Betrouwbaar.
Trouwicheit, trau-, tru-, -echeit, -hede, znw. vr.
als

Trouw.

Trouwinge, truwinge, znw. vr. 1) Vertrouwen.
2) huwelijk.
Tru. Zie trouwe.
Truaneie, traande, truant. Zie t r u w a n c i e
enz.
Trubbelen, zw. ww. trans. Waarschijnlijk hetz.
als turbelen.
Trubel, znw. m. Zie t u r b e 1.
Truberen. Zie t u r b e r e n.
Truder, znw. m.(?). Beschermer( ?) .
Trudsman, znw. m. Tolk.
Trueel. Zie truweel.
Trueren. Zie treuren.
Truerich(eit). Zie t r e u r i c h (e i t).
Truerlije. Zie treurlij c.
Trufantie, znw. vr. Hetz. als t r u f e r n i e.
Trufe. Zie t r u f f e.
Trufel, troy f el, truffel, znw. m. Troffel.
Trufelaer, truy f eler-, -laer. znw. m. Beuzelaar,

bedrieger.

Trufelen, troy f eten, zw. ww. intr. Beuzelen, bedriegen.
Trufelen, troy f elen, zw. ww. intr. Metselen.
Trufelie, -y, znw. vr. Zotteklap; bedriegerij.
Trufelmeester, znw. m. In Kampen, opzichter
over het metselwerk.
Truferle. Zie trufferie.
e, znw. Bagatel; verzinsel.
Truffe, trufe,
Truffel, znw. m. Truffel (paddestoel).
Truffel. Zie t r u f e 1.
Truffelije, bnw. Beuzelachtig.
Truffen, zw. ww. intr. Beuzelen; bedriegen.
Truffer, -ere, znw. m. Beuzelaar; bedrieger.
Trufferen, -eerera, zw. ww. intr. Hetz. als t r u ff e n.
Truff erie, tru f erie, znw. vr. Het houden van beu-

zelpraatjes.
Truffernie, znw. vr. Bedriegerij .
Truggelen. Zie troggelen.
Truhant. Zie t r o u w e h á n t.

pette.

Trune, trunken. Zie t r o n c, t r o n k e n.
Truren. Zie treuren.
Trussen. Zie trossen.
Trussen, zw. ww. intr. (lees trutsen ? ). Spotten.
Trustinge, znw. vr. Volgeed.
Trute, trutte, truyt(e), znw. vr. Forel.
Truut. Andere vorm voor d r u u t. Zie ald.
Truw. Zie trouwe.
Truwaneie, triwancie, truancie, -tie znw. vr. Bedrijf van een bedelaar; bedriegerij.
Truwande, truande, znw. vr. Bedelares; bedriegster.
Truwande, triwande, znw. vr. Bedelarij.
Truwanden. Zie t r u w a n t e n.
Truwandise, truandise, triwandise, -tise, znw. vr.
Bedelarij ; bedriegerij .
Truwant, tri(w)ant, trouwtint, truant, trauwant,
-and, znw. m. Bedelaar, vagebond.
Truwanten, triwanten, truanten, -den, zw. ww.
intr. Bedelen, landloopen.
Truwanter, trouw-, truanter, znw. m. Landlooper, bedelaar. — Tru(w)anter(n)ie, Truwantich.
Truwantie. Zie t r u w a n c i e.
Truwantise. Zie t r u w a n d i s e.
Truwantinge, truantinge, znw. m. Bedelarij,
landlooperij.
Truwantschap, znw. vr. of o. Hetz. als t r uw a n t e r i e.
Truweel, trouweel, trueel, truwel, -ele, znw. o.
Troffel.

Truweloos, truwen. Zie t r o u w e 1 o o s,
t r o u w e n.

Truwhant. Zie trouwehant.
Truwhelt, truwieheit. Zie t r o u w e h e i t,
t r o u w i e h e i t.
Tsaermeer. Zie s a e r m e e r.
Tsaert. Zie s a e r t.
Tsaerter. Zie e h a r t r e.
Tsaertse. Zie s a r g e.
Tsaestelet. Zie s a e s t e 1 e t.
Tsage. Zie sage.
Tsagel. Zie sage 1.
Tsaken. Zie s a k e n.
Tsamen en de samenstellingen. Zie s a m e n.
Tsappeel. Zie c h a p e e 1.
Tsaren. Zie s a r e n.
Tsarmeer. Zie s a e r m e e r.
Tsart(e)re. Zie c h a r t r e.
Tsartroys. Zie c h a r t r o y s. — Tsavonts.
Tseens. Uit des eens.
Tsegen. Bijvorm van j e g e n.
Tsegenheit. Zie t e g e n h e i t.
Tseye(n). Hetz. als s e y e (n).
Tseiger. Zie s e i g e r.
Tseins. Zie c ij n s.
Tselser. Zie s e i s e r.
Tselfs. Zie selves.
Tsens. Zie c ij n s.
Tserren. Zie s e r r e n.
Tsert. Zie s a e r t.
Tsestich. Zie Hetz. als s e s t i c h.
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TSEVENTICH.

TUSELEN.

Tseventich. Hetz. als s e v e n t i c h.
Tsgoet uit tis,oet, het is voldoende.
Tsi, het si. Hetzij.
Tsieren, tsieringe. Zie s i e r e n, s i e r i n g e.
Tsijns, tsijs. Zie c ij n s.
Tsinder(t). Zie s i n d e r (t).
Tsinxene. Zie c i n x e n e.
Tsippau. Zie c i p a u.
Tsitteren. Zie s i t t e r e n.
Tsivetein. Zie c i v e t e i n.
Tsjaers. Zie j a e r.
Tsjaren. Zie s a r e n.
Tsnachts. Zie n a c h t.
Tsoekeren. Zie c h o c k e r e n.
Tsollen. Zie sollen.
Tsolt. Zie s o u t. 2e Art.
Tsomp(e). Zie s o m p (e).
Tsop. Zie top en sop.
Tsopeasteel.Zie sopcasteel en topcasteel.
Tsout. Zie s o u t. 2e Art.
Tsucht. Zie tocht.
Tsuffen. Zie suffen.
Tsueken. Zie s u c k e n.
Tsuckeren. Hetz. als c h o c k e r e n.
Tsus. Zie s u S. 2e Art.
Tu. Zie toe.
Tubbe. Zie tobbe.
Tubbe, znw. Overdr. voor „dik mensch" (? )
Tubkensvisch. Zie bij t o b b e.
Tuchte. Zie tocht.
Tuchtelike. Zie toch t e l i k e.
Tuchter. Zie toch ter.
Tuchtersch, bnw. afgeleid van tuchter, vruchtgebruiker(?).
Tuchterse. Zie toch terse.
Tuchtgoet. Zie t o c h t g o e t.
Tuchtieh, bnw. Zedig, ingetogen. — Tuehtieheit.
Tuchtigen. Zie t o c h t i g e n.
Tuehtinge, znw. vr. Opvoeding.
Tuchtmeester. Zie t o c h t m e e s ter.
Tuder, sudder, znw. m., tudere vr. Touw, vooral
om vee vast te leggen.
Tuderen, tuyderen, tuyeren, tu(e)ren, zw. ww.
tr. Vastleggen, van vee gezegd.
Tudergerse, znw. vr. Weide waar vee (bep. schapen) aan een tuder wordt te grazen gezet.
Tueeh. Zie t u u c h.
Tuege. Zie t o g e.
Tuelen. Zie t o e 1 e n.
Tueme. Zie t e m e.
Tuerf. Zie t o r f.
Tuerluer, znw. Naam van eene kleine munt.
Tuerseel. Zie t o r s e e 1.
Tuersen. Zie torsen.
Tueven. Zie t o e v e n.
Tufsteen, znw. vr. Tufsteen.
Tuge. Zie t u u c h.
Tugebrief, tuuch-, tuych-, znw. m. Bewijsgrond.
Tugel. Zie t o g e 1.
Tugelije, tuyge-, tuych-, -lic, bnw. Op een getuigenis betr. hebbend.
Tugen, tuegen, tuygen, zw. ww. intr. en tr. —
I. Intr. Getuigen. — II. Trans. 1) Getuigen. 2)
plechtich verklaren.
Tugen, tuygen, zw. ww. Bijbrengen, betalen.
Tugenisse, tuyge-, tuech-, tuych-, - nesse, -nis; znw.
vr. Getuigenis; verklaring van een getuige.
Tuger, tuyger, znw. m. Getuige.
Tugesman, znw. m.; mv. -liede, -lode. Getuige.
Tugesuster, znw. vr. Kloosterzuster die eene andere vergezelt om zoo noodig getuigenis af te leggen.
Tuych. Zie t u u c h.
Tuyehbaer. Zie t u u c h b a e r.
Tuyehbrief. Zie t u g e b r i e f.
Tuyden. Schrijfwijze voor t w i d e n. Zie
t wiën.

Tuyen. Waarsch. andere schrijfwijze van t u e n.
tuun.
Tuye, tuycskijn. Zie t u u c.
Tuylaert, thuylaert, znw. m. Bet. onzeker.
Tuymelen. Zie t u m e 1 e n.
Tuyn. Zie t u u n.
Tuyschen. Zie t u u s s c h e n.
Tuysschen. Zie t u u s s c h e n.
Tuysschen. Zie t u s s c h e n.
Tuyt. Zie toot, 1) .
Tuyten. Zie tuten.
Tuytwester, znw. vr. Koppelaarster(?)
Tue, tuck(e), znw. m. 1) (Forsche) trek, ruk,
stoot. 2) geestesvervoering. 3) streek, list.
Tuc, tuck, bijw. Rakelings.
Tucken, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans. 1)
(Forsch) trekken. 2) optrekken naar hoogere sfeeren, den geest. — II. Intr. Zich begeven; ook tirailleeren.
Tulen, zw. ww. intr. Slempen( ?) .
Tulpen, uit te hulpen, ten behoeve.
Tumbe, Zie t o m b e.
Tume, znw. vr. Manier van doen; streek.
Tumelaer, tuymel-, -are, -ere, znw. m. 1) Acrobaat. 2) hij die eene buiteling maakt. 3) oorlogswerktuig, waarmee men steenen kogels wierp.
Tumelen, tuymelen, zw. ww. intr. 1) Buitelingen
maken. 2) tuimelen, van boven neervallen. —
Tumelinge.
Tuinen, tuymen. zw. ww. intr. 1) Buitelingen
maken. 2) naar beneden storten.
Tumulen, tumelen(?), zw. ww. intr. Eene behandeling van lakensche stoffen.
Tumult, tymult, znw. o. Gewoel, oploop.
Tunder. Zie t o n d e r.
Tunede, znw. o.(?). Omtuinde plaats.
Tunekel. Zie tornikee1.
Tunen, tuenen, tuynen, zw. ww. intr. en trans.
I. Intr. Eene omheining maken. — II. 1) Trans.
Omheinen, vooral met eene heining van gevlochten teen; (huizen) met vlechtwerk bekleeden.
2) vlechten, teen.
Tunge. Zie t o n g e.
Tunikeel. Zie tornikee1.
Tuninge, tuyninge, znw. vr. Omheining.
Tunne. Zie t o n n e.
Turbe, znw. m. Enquete, waarbij het getuigenis
van een aantal personen tegelijk werd gehoord.
Turbel, torbel, trubel, terbel, troebel, bnw. Troebel.
Turbel, trubel, znw. m. en o. 1) Onhelderheid. 2)
belemmering. 3) beroering.
Turbelen, torbelen, zw.ww. trans. Troebel maken.
Turberen, (tuerberen, truberen), -eeren, - ieren.
1) In beroering brengen; getrubeert, getur-, geschokt. 2) beschaamd maken. 3) iem. hinderen.
— Turberer, turbeerder, Tuberinge.
Turbot. Zie t a r b o t.
Tureioen. Zie t o r s i o e n.
Turelure, znw. vr. Deuntje, fabeltje.
Tureluur, naam van eene munt. Ook tuerluer,
Zie

toerloir.

Turf en de samenstellingen. Zie t o r f.
Turibim, tyrebijn, znw. m. Naam van een boom.
(= terebint?).
Turke. Zie t o r k e.
Turkijn, bnw. Turksch.
Turcman, turcs-, znw. m. Tolk.
Tureols. Zie torcois.
Turcoppel. Zie torcoppe1.
Turnoys. Zie t o r n o o y s.
Turre. Zie t o r e n. 2e Art.
Turseel. Zie t o r s e e l.
Tursen. Zie t o r s e n.
Turtelduve. Zie t o r t e l d u v e.
Turven. Zie t o r v e n.
Tusehen.Zie tuusschen en tusschen.
Tuseher(ie). Zie tuusscher(ie).
Tuselen, zw. ww. intr. Duizelen; tuimelen.
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Tusewert. Zie t h u u s w a e r t.
Tusken. Zie tuschen.
Tussehen, tuschen, tusscen, tuscen, tusken, tus-

sche, tussen; twis(s)chen, twissen, twis(s)ken, tuy(s)schen, voorz- en bijw. I. Als voorz. Met den dat.
en ace. Tusschen. a) van ruimtebegrippen. b) van
tijdsbegrippen; t. tiden, in den tusschentijd; t. hier
ende t., onthier ende t., binnen eene bep. tijdruimte;
c) van vijandige betr. tusschen twee pers. of van
twee tegenstrijdige zaken. d) van vriendsch. betr.
tusschen twee personen. 2) onder, te zamen met.
3) onder, te midden van; 4) t. wegen, onderweg.
5) t. dien dat, terwijl. — II. Als bijw. Verbonden
met een voornaamw. bijw. daertusschen, hiertusschen enz.
Tussehen. Zie t u u s s c h e n.
Tussehenbedinge, znw. vr. Voorbede.
Tusschenbeide, bijw. Tusschenbeide.
Tussehenbinden, st. ww. tr. Onderbinden.
Tusschenbode, znw. m. Vert. van latijn inter-

nuncius.

TWEEANGEL.

TUSEWERT.

Tusschendragen, st.

ww. trans. Latijn inter-

gerere.

Tusscheneten, znw. o. Tusschenmaaltijd.
Tusschengaen, st. ww. intr. en tr. — I. Intrans.

Bemiddelen. — II. Trans. Den voortgang van iets
beletten.
Tussehenganer, -ere, znw. vr. Tusschenpersoon.
Tussehenkennen, zw. ww. trans. Onderkennen.
Tusscheneomen, st. ww. intr. Tusschenbeide
komen. — Tusschencominge, -comste, -crupen,

-leggen, -loop.
Tussehenlopen, st. ww. intr. Tusschenbeide komen.

Tusschenloper, znw. m. Tusschenpersoon.
Tussehenluken, st. ww. tr. Afsluiten door een

tusschenschot.

Tusschenmael, znw. m. Tusschenpoos.
Tusschenmaels, bijw. Tusschentijds.
Tusschenmerieh, bnw. Tusschen twee zeeën ge-

legen.

Tussehenmiddel, znw. o. Iets dat tusschen twee
zaken staat. — Tussehennaeyen, intersuere,

-neigen, interclinare, -saeyen, -sayen.
Tusschensche. Zie t u s s c h e n s t e.
Tusschenscheiden, st. ww. trans. Onderscheiden.
Tusschenscheit, - scheet, znw. o. 1) Afscheiding.
2) onderscheid.

Tusschenschieten, tusken -, st. ww. tr. — I.
Trans. Afwisselen. 2) bekleeden(?). II. Intr. Zich
snel ergens tusschen plaatsen.
Tusschenschriven, tuschen -, st. ww. trans. Tusschenvoegen in een geschrift. — Tussehensetten.
Tusschenslaen, st. ww. trans. 1) Afdeelen. 2) ondermengen. — Tus(s)chensluten, — sluyten.
Tussehensprake, znw. vr. Bespreking, bemiddeling.
Tussehenspreken, tuschen-, st. ww. intr. Onderhandelen; bi t. van, door tusschenkomst van. —

Tus(s)chenstaen.
Tussehenstant, znw. m. Afscheiding.
Tussehenste, tusschensche, bnw. Middelste.
Tusschentunen, tuschen-, -tuynen, zw. ww. trans.
Door een „tuun" afscheiden. — Tussehenvallen,
-vliegen, -vlieten, -voegen, -wegich, intervius,
-werpen -werpinge, -weven.
Tussehier, bijw. Uit tussche hier (-ende), tusschen nu (en een dag in de toekomst).
Tute, tuyte, toyt(e), tuit, (toit), znw. vr. 1) Schenkkan. 2) eene in een punt uitloopende haardracht
van vrouwen; ook vlecht. 3) lichtzinnige vrouw.
Tuten, tuyten, zw. ww. intr. 1) Blazen op een
hoorn enz.; te enes oren t., iem. aan de ooren liggen
malen. 2) suizen, ruischen.
Tuter, tuyter, znw. m. Hoornblazer, trompetter.
Tuterluere, znw. Opschik(?).
Tutinge, tuytinge, znw. vr. Getoeter; geschal.
Tuttel, enz. Zie t i t e 1, enz.

Tuuch, tuych, tuech, tuyg, tuge, znw. o. en m. 1)
1) Getuigenis. 2) getuige.
Tuuch, tuych, znw. o. Gereedschap.
Tuuchbaer, tuych-, -ber, bnw. Geloofwaardig.
Tuuchbarich, tuych-, -bench, bnw. Waarvan de
gaafheid door getuigen bevestigd is.
Tuuchgelt, tuych -, znw. o. Getuigengeld.
Tuuehliede, tuychluyden, znw. m. mv. Getuigen.
Tuuehsnider, tuych -, znw. m. Mes waarmee men
leder snijdt( ?).
Tuuehvellleh, tuych-, -tuech -, bnw. In gebreke
zijnde in het bijbrengen van getuigen.
Tuuehwerdich, tuych -, bnw. Geloofwaardig.
Tuue, tuyc, znw. m. Lichtekooi; ook knecht (?).
Verkiw. tuycksken, knechtje (?).
Tuun, thuun, tuyn, tuen, znw. m. ook tune (toene),
vr. 1) Omheining; vlechtwerk van teen. 2) door
den tuin omsloten ruimte; werf. 3) zilveren of gouden keten als ordeteeken. 4) naam van eene kleine
zilveren munt.
Tuunbreker, tuyne -, znw. w. Hij die een „tuun"
(ver)breekt.
Tuundach, znw. m. Naam van een feest ter eere
van „O. L. Vrouwe in den Tune".
Tuungaerde, tuyn -, znw. vr. Teen voor het
vlechten van heiningen
Tuunhout, toen-, tuyn -, znw. o. Hout voor het
maken van een „tuun". — Tuunhuus, -kelder.
Tuunrijs, tuyn -, znw. o. Teen voor het vlechten
van heiningen.
Tuunsehouwe, tuyn-, toen -. znw. Schouw van
heiningen.
Tuunsel, tuynsel, toynsel, znw. o. Afscheiding.
Tuunstake, tuyn-, -staec. Paaltje voor het maken
van heiningen.
Tuusschen, tuysschen, tus(s)chen, zw. ww. intr.
1) Dobbelen. 2) beetnemen.
Tuusschen, tuyschen, zw. ww. trans. Ruilen, ver
-ruilen.
Tuuscher, tuysscher, znw. m. 1) Dobbelaar. 2)
bedrieger.
Tuusseher, tuysscher, znw. m. Hij die ruilhandel
drijft.
Tuusseherie, tuysscherie, tuscherie, znw. vr., 1)
Dobbelarij, hazardspel. 2) bedriegerij.
Tuussehernie, tuysschernie, znw. vr. Bedriegerij.
Tuut, tuyt, znw. m. Geschal.
Tuut. In de utdr. toter t., ten einde toe.
Tuutgeblas, znw. o. Trompetgeschal.
Tuven. Zie t o e v e n.
Tuwaert. Uit t e u w a e r t, te uwen opzichte.
Tuwaren. Hetz. als te waren.

Twaelf,tweelf,twelif, twe(l)lef, twellef, tweeteef, twalef, twalof, twalaf, -leve, telw. Twaalf. — Twaelfhondert, twalef-,-, twel f, Twaelfjarich, Twaelfmael.
Twaelfste, twelfste, twalefste, twelefste, ranggetal.
te, twele f te, twel fte.
te, twali f te, tweelfte,
Ook twaelfte,
ten-. —
Twaalfde. — Twaelfstendeel, twaleften-.

Twael(f)t(h)alf, Twaelfvoeten, -vout, -werven,
twalef-,-, twalof-, twelef .
-.
-

Twaelvaer, znw. m. Naam van eene vlaamsche

munt.

Twaelversum, twalversum, bijw. uitdr., in Friesche streken. Met elf anderen.
Twaen, voegw. Totdat.
Twaer, bijw. Uit te waer. Hetz. als t(e) w aren. Zie twaren.
Twaern. Zie t w e r n.
Twaernen. Zie t w e r n e n.
Twalaf, twalef, twalif, twalof. Zie t w a e if,
enz.
Twaren. Uit te waren, bijw. In waarheid.
• Twars, bnw. In het Nederr. hetz. als d w e r s.
Tweddeel. Zie tweedeel.
Twee, twe, twie, tra, twene, tweera. Telw. Twee.
T. ende t. twee aan twee.; si t., twee menschen, of:
zij met hun beiden.
Tweeangel, twe -, bnw. Tweehoekig.

TWEEBACKEN.

Tweebaeken, bnw. In de verbinding t. broot, dubbel gebakken brood.
Tweeborde, - boorde. In de verbinding t. scuyt,
eene schuit met twee dekken.
Tweeborelingen, znw. m. mv. Tweelingen. —

Tweedagich, twe-, - ech,Tweede.
Tweedeel,twe(d)-, twie-, -deil, znw. o. Twee derde.
Tweedeelt, twideilt, bnw. Tweeledig.
Tweedracht, twi(e)-, -drachte, znw. vr. Tweedracht, geschil. — Tweedrachtelike, twijdrechtlic.
Tweedrachter, twi-, znw. m. Twiststoker.
Tweedrachtich, twi-, -drechtich, bnw. Oneenig.
Tweedrachtieheit, twy-, -drechticheit, znw. vr.
Tweedracht, geschil.
Tweeegget, twi-, bnw. Tweesnijdend.
Tweeën. Zie t w i ë n.
Tweeërleye, bnw. of soortgetal. Tweeërlei.
Tweegebortiehlije, bnw. Tweeslachtich. —

Twee(ge)dracht.
Tweegetact, bnw. Met twee takken.
Tweegetal, znw. o. Tweetal.
Tweeheit, znw. vr. Het in tweeën verdeeld zijn.
Tweeheveltich, bw. Tweedradich. — Tweehondert, -hundert, Tweehondertste, tweehondertichste,
Tweehondertmael, twe-, -mail. Tweehondertvoudig,
dich, true-, - f eldich. Tweehoofdich, twie-, -hoifdig,
-hofdich, -hodich, -ech.
Tweehornieh, twyhornich, bnw. 1) Tweehoornig.
2) met twee hoeken.
Tweehornieken, zw. ww. 'tr. Tweehoekig maken.

— Tweejarich, twy-, -jerich.
Tweejockieh, twyjuchich, bnw. In een tweespan
verbonden.

Tweecamerich, twy-, bnw. Met twee verdiepingen.

Tweecant, twy-, bnw. Met twee kanten of hoeken
— Twe(e) enopieh.
Tweekestieh, twy-,jbnw.Met twee korenzolders(?)
Tweeleef, twéelf, tweelfte. Zie t w a e 1 f enz. —
Tweeledich, Tweelichamich.
Tweelieht, twe-, twi-, znw. m. en (o ?) .Schemering.
Tweelije, twi(e), bnw. Tweeledig.
Tweelinc, twe-, twi-, twillinc, znw. m. 1) Twee-

TWEEWIVICH.
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Tweescheidinge, znw. m. Verdeeling in tweeën.
Tweeseheit, znw. o. Oneenigheid( ?)
Tweeschelich, twy-, bnw. Nederr. Tweedrachtig.

Tweeschilt, twischilt, znw. m. Naam van een
stuk grond.

Tweesilbig, twe-. Tweelettergrepig.
Tweesinnes, -sins. Zie t w e e r s i n n e s.
Tweesnider, twie-, twi-, -sniër, znw. m. Een lang,
tweesnijdend mes.

Tweesnidieh, twy-, bnw. Tweesnijdend.
Tweespalt, twie-, twy-, znw. vr. Tweespalt.
Tweespannich, twi-, bnw. Verdeeld, oneenig.
Tweespilde, twispilde, twispilt, bnw. Dubbel, gezegd van een geldsom .
Tweesplantert, twi-, bnw. In tweeën gesplitst.
Tweesplette, twi-, bnw. In tweeën gespleten.
Tweesprake, trui -, -spraecke, znw. vr. 1) Twistgesprek; rechtsstrijd. 2) samenspraak.
Tweesprant, twi-, bnw. Zich in tweeën splitsende. In dez. bet. Tweespronkelt, tur-.
Tweestake, twi-, znw. m. Gaffel.
Tweeste, tweiste, ranggetal. Tweede.
Tweestippich, twi-, bnw. Met twee punten of
stippen.
Tweestrate, twi-, -straet, znw. m. Tweesprong.
Tweestrengede, twi-, bnw. Uit twee strengen bestaande.
Tweestroom, znw. m. Zandbank.
Tweetaekieh, bnw. Met twee takken.
Tweetalich, twi(e), -tel(l)ich, bnw. Oneenig.
Tweetandieh, twi-, bnw. Met twee tanden.
Tweetiere. Zie t w e e r t i e r e.
Tweetongich, twe-, twie-, twi-, -tungich, bnw.
Tweetongig, bijv. van een gesp; dubbelzinnig.
Tweevald(ich). Zie twee vond ieh.

Tweevaruwieh, twie-, twi-, -varwich, -verwich,

Tweemael, twy-, -mail, Tweemaendich, twymain-

bnw. Tweekleurig, bont.
Tweeveldich. Zie t w e e v o u d i c h.
Tweeverdieh, twi-, bnw. Oneenig.
Tweevoethout, twi-, znw. o. Naam van eene bep.
soort van timmerhout.
Tweevoetieh, twi(e)-, -vo(i)tich, bnw. Twee voeten hebbend; twee voeten breed.
Tweevoldich, enz. Zie t w e e v o u d i c h.
Tweevonnisse, twi-, znw. o. en vr. Tweeledige
uitspraak.

Tweeman, znw. m. vr. Een regeeringslichaam
van twee personen. (Of lees: twee man?)
Tweemanierieh, bnw. Dubbelhartig.
Tweemerieh, bnw. Aan twee zeeën of meren gelegen.
Tweemin, bijw. Op twee na. — Tweenachtich,

bnw.; ook Tweevormich, twe-, twi-, - f ormich, bnw.
Van twee verschillende vormen.
Tweevoudelike, twivoldelic, bijw. Zóó, dat men
(inwendig) verdeeld is.
Tweevouden, twevalden, zw. ww. tr. Hetz. als
t w e e v o u d i g e n.

hebbende.

2) tweekleurig. 3) dubbelhartig.

ling. 2) een bep. soort balken.
Tweelivieh, twy-, bnw. Twee lichamen hebbend.
Tweeloot, znw. o. Gewicht van twee lood. —

dich.

Tweenachticheit, Tweenamich.
Tweeordig, twy-, bnw. Twee punten of hoeken
Tweepackich, twy-, bnw. Van twee verschillende
soorten, gezegd van verpakte mede. — Tweepoentich, twypuntich, Tweepondich, Tweerhande, twier-ande, -twirande, Tweerleye, twier-, -ley.
Tweern, Tweernen. Zie t w e r n.
Tweerodieh, bnw. Twee roeden breed (?) .
Tweerside, twier-. In-, bijw. uitdr. Naar twee
kanten.

Tweersinnes, twier-, -sins, bijw. Op tweeërlei
wijze, in twee opzichten.
Tweertiere, twier-, bnw. of soortgetal. Tweeërlei,
tweeërhande.
Tweerwise, bijw. Op twee wijzen.
Twees, vermenigvuldigingsgetal. Tweemaal.
Tweesehat, twie-, twi-, - schatte, znw., bnw. en
bijw. Het dubbele van eene bep. waarde.
Tweeseheiden, deelw. bnw. In tweeën verdeeld.
Tweeseheidende, twi(e)-, deelw. bnw`In de uitdr.
t. weg, tweesprong.
Tweescheidenheit, znw. vr. Verdeeldheid.
Tweeseheidieheit, znw. vr.Splitsing,verdeeldheid.

Tweevormelije, twi-, - f ormelijc, - f ormlijc, -lic,

Tweevoudieh, twe-, twie-, twi-, -vuldich, -veldich,
-voldich, -valdich, bnw. 1) Tweevoudig; tweeledig.

Tweevoudicheit, twe-, twi-, -voldicheit, -vuldicheit,

znw. m. 1) Dubbelheid, verdubbeling. 2) dubbelhartigheid.

Tweevoudigen, twy-, -voldigen, -vuldigen -veldi-

gen, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans. Verdubbelen; ook voeren, eene stof. -- II. Intr. Verdubbeld
worden.
Tweevoudiger, twiveldiger, znw. in Dubbelhartige(?)
Tweevout, twi-, -vout, -valt, bnw., bijw. en znw.
I. Als bnw. Tweevoudig, dubbel. — II. Als bijw.
Dubbel; op twee manieren. — III. Als znw. Tweevoud.
Tweevuldich. Zie tweevoudich.
Tweewaerf, -waerven. Zie t w e e w e r v e n.
Tweeweeh twi-, znw. m. Tweesprong.
Tweewegieh, twy -, bnw. Waar twee wegen = zijn.
., Tweewerven, twi-, -waerven, -werf, -waerf(t),
bijw. of vermenigv. getal. Tweemaal.
Tweewichtich , twe-, bnw. Twee pond wegend.
Tweewivieh, bnw. Twee vrouwen hebbend.
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TZINS.

TWEGES.

Tweges, voor t s w e g e s. Op den (rechten)
weg.

Tweiën. Zie twiën.
Tweleh. Zie t e l c h.
Twelef, twelefste, twelefte. Zie t w a e if,

twae1fste.
Twellef. Zie t w a e l f.
Twene. Zie t w e e.

Twengen, twingen, zw. ww. trans. en wederk. —
I. Trans. Knellen; overdr., met kracht aan (in) iets
binden. — II. Wederk. Zich beperken.
Twent. Zie t w i n t.
Twent, znw. m. en vr. Twente.
Twere, bijw. (Limb.) Tweemaal.
Twern, tweern, tweren, twaern, znw. m. Gedubbeld of getwijnd garen.
Twernen, tweernen, twerenen, twaernen, zw. ww.
tr. Twijnen, garen dubbelen. — Twernmolen,
tweern -.
Twest. Zie t w i s t.
Twesten. Zie twisten.
Twestinge. Zie t w i s tinge.
Twi-. Zie twee-.
Twi, twie, bijw. Uit t e w i e. 1) Waarom. 2) hoe.
Twi, twy, bijw. Tweemaal.
Twi, twy, twie, znw. m. en o. 1) Geschil, twist. 2)
onzekerheid; ook twijfel; in de uitdr. sonder t.
a) duidelijk, b) zonder twijfel, zeker.
Twiaehtig, bnw., in de uitdr. t. werden, sijn,
twist krijgen of hebben met iem.
Twiden, zw. ww. trans., oostmnl. Toestaan,
inwilligen.
Twiden. Zie t w i ë n.
Twie, geschil. Zie t w i.
Twie, waarom. Zie t w i.
Twie. Zie t w e e.
Twie, twy, bijw. Twee maal.
Twiën, twien, tweeën, tweyen, twiden, tweiën zw.
ww. trans., wederk., intr. en onpers. — I. Trans. In
tweeën deelen; getwiede broeder, halfbroeder. — II.
Wederk. Zich afscheiden. — III. Intr. Oneenig
zijn. — IV. Onpers. M i t w i ë t, ik twijfel.
Twiersinnes, -sins. Zie t w e e r s i n n e s.
Twiesehoren, twyscorn, bnw. Tweemaal geschoren.
Twifel enz. Zie t w i v e 1.
Twijch, znw. m. en o. Tak, twijg, rijshout.
Twijn, znw. m. Hetz. als twern, gedubbeld garen. — Twijndraet.
Twiinge, twy(e)inge, tweïnge, twyenge, znw. vr.
1) Van twiën, trans. Scheiding, splitsing; verschil.
2) van twiën, intr. Verschil van gevoelen. 3) on
eenigheid, tweedracht.
Twil, znw. m., alleen in de samenstelling t w i 1h o u t, rijshout.
Twiline, twillinc. Zie t w e e t i n c.
Twindekijn. Verklw. van t w i n t.
Twine. Waarom niet. Zie t w i, 1 e Art.
Twinen, zw. ww. trans. Hetz. als t w e r n e n.
Garen twijnen.
Twingen. Zie t w e n g e n.
Twine, znw. m. Oogopslag, oogmerk; kleinigheid; niet een t., hoegenaamd niet, hoegenaamd
niets.
Twint, twent, twijnt, twind(t), znw. m. Hetz. als
t w i n c, oogwenk; kleinigheid. 1) In de uitdr. niet
(noyt) een t., meestal met ne, niets hoegenaamd,
hoegenaamd niet. 2) zonder niet. 3) zonder uitgedrukte ontkenning.
Twintekijn, -ken, znw. o. Verklw. van t w i n t,
op dezelfde wijze gebruikt.

Twintich, twentig, twintech, Twintichste, twent-,
-echste, Twintiehvoudig, -vuldich, -valdich, -veldich,
Twintiehwerven, twintech, -waerven, -waerf, -werf.
Twisehen, twisken, twissohen en de samenstel
Zie tusschen.

-linge.

Twisehen, zw. ww. intr. Verdeeld of oneenig
zijn(?)

Twispilde, twispilt, bnw. oostinnl., Hetz. als
tweeschat.

Twist, twest, znw. m. Ook twiste, tweste, vr. en
m. 1) Twist, ruzie, in twiste sijn, nog niet in rechte
beslist zijn; in twiste nemen, iets voorloopig onder
zich nemen. 2) oorlog; gevecht; vechtpartij. 3) een
toestand van onrust; droevige toestand; in twist
(twesten) laten, in een staat van duisternis brengen,
met de zon als onderw. 4) twijfel, onzekerheid. 5)
gedubbelde draad.
Twistachtich, twest-, -echtich, bnw. 1) Twistziek.
2) in twist of gevecht zijnde met iem.
Twistdingedaeh, znw. m. De rechtszitting waarin
„twisten" worden berecht.
Twistelije, bnw. 1) Tot een twist behoorende,
twist-. 2) waarover twist is.
Twistelike, -lec, bijw. Oneenig.
Twisten, twesten, zw. ww. intr. 1) Twisten, kijven. 2) vechten. 3) uit zijn humeur zijn.
Twister, znw. m. 1) Hij die twist, vechter. 2)
partij, in rechte.
Twistgoet, -guet, znw. o. Goed waarover geschil
is.
Twistieh, bnw. 1) Twistziek. 2) ruzie hebbend
met iem. 3) op een twist betr. hebbend.
Twistinge, twestinge, znw. vr. Twist, oneenigheid.
Twistwort, -woort, znw. m. Woordentwist.
Twivel, twifel(e), twit /el, znw. m. 1) Van zaken,
wisselvalligheid; van personen, wankelmoedigheid; sonder t., zonder te twijfelen; zonder onzekerheid. 2) in afwijkende opvatting, aarzeling,
tweestrijd, dubbelzinnigheid, argwaan. 3) radeloosheid, vertwijfeling.
Twivel, twif el, bnw. 1) Onzeker.. 2) zonder vertrouwen.
Twivelachtich, twifel-, -echtich, bnw. 1) Van zaken, onzeker, wisselvallig. 2) twijfelachtig. 3) dubbelzinnig. 4) van personen, twijfelend. 5) ruzie hebbend.
Twivelachticheit, twi f el- znw. vr. 1) Onzekerheid.
2) twijfelachtigheid. 3) wanhopige toestand.
Twivelaar, twifel-, -are, -ere, znw. m. Hij die aan
iets twijfelt.
Twivelen, twi f elen, twij f len, twig f f elen, zw. ww.
intr. en onpers. — I. Intr. 1) Twijfelen, onzeker
zijn. 2) onvast zijn in het geloof. 3) aarzelen 4) een
vermoeden hebben van iets kwaads( ?). — II. Onpers. 1) Onzeker zijn: hem twivelde. 2) ongeloovig
zijn. 3) aarzelen. 4) vermoeden.
Twivelheit, twit el-, -hede, znw. vr. 1) Twijfelachtigheid. 2) aarzeling.
Twivelieh, bnw. 1) Twijfelachtig. 2) onbetrouwbaar.
Twivelije, twifel(l)ijc, bnw. 1) Twijfelachtig. 2)
onbetrouwbaar. 3) weifelend. 4) rampzalig. 5) gesplitst; uiteenloopend, oneenig.
Twivelijcheit, twifel-, -ichede, znw. vr. 1) Onzekerheid. 2) aarzeling.
Twivelike, twi f elike, -lijc, -lic, -lec. bijw. 1) Op
onzekere wijze. 2) op aarzelende wijze.
Twivelinge, twi f elinge, -ing, znw. vr. 1) Twijfeling: tweestrijd. 2) . aarzeling. 3) dubbelzinnigheid.
Twivelmoedich, twif el-, bnw. Onzeker, weifelend.
Twivelnisse, twif el-, znw. vr. 1) Onzekerheid. 2)
onzeker, angstvallig wikken en wegen.
Twifelsam, twifel-, -saem, -sem, bnw. Twijfelachtig.
Twivelt, twi f elt, bnw., oostmnl.(?) Twijfelend(?)
Twivelvri, twi f el-, twij f f el-, bnw. Geen twijfel
koesterend.
Twivout. Zie t w e e v o u t.
Tzep. Zie tip..
Tzlns. Zie c ij n s.
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UTE,

U.

[Si
U, uw(e), ju, jou, jouw, uwer, bezitt. vnw. Uw.

U, 3de en 4de nv. mv. van het pers. vnw., ook

tegen één persoon gezegd.
Ubbelen, ubblen. Zie h u b b e 1 e n.
Uchten. Zie o c h te n.
Ud. Zie ute.
Uden, znw. m. v. Uien.
Uder, uyer, znw. m. Uier.
Uderboort, znw. m.(?) o.(?). Gebraden uier.

Uderste.Zieuterste.
Udewaert,, uudewaert. Zie u t e w a e r t.
Udwaerd. Zie u t e w a e r t.
Ufe, uuf, znw. Naam van eene bep. soort van

valk.

Ufenen, u//enen. Zie o e f e n e n.
Ufeninge. Zie oef eninge.
Uyen, _(ogen), znw. m. Ui.
Uydop, u(u)ydop, vuydo fi(?) Bet. onzeker.
Uken. Zie h u k e n.
Ulaet. Zie utelaet.
Ule, hole, uul, znw. m. en vr. Uil.
Ulede. Zie utelede.
Uien. Zie h u l e n.
Ulieden, uluyden, pers. vnw. mv. dat. en ace. van
gi1iede. Jullie.
Ulc. Hetz. als e 1 co
Ulc, ullic, znw. m. Bunsing.
Ulcaen, andere schrijfwijze voor w 1 c a e n, d.i.

v u 1 e a e n.

Ulster,- znw. Naam van bep. huiden.
Um, umb, umbe en de samenstellingen. Zie
o m m e.
Umbrade. Zie o m b r a d e.
Umme en de samenstellinen. Zie o m m e.
Umme, vnw. Hem, met de bet. „zich ".
Ummende, nederr. vorm van. i e m a n d.
Ummer(s). Zie e m m e r.
Un, pers. vnw., dat. sing., dat. en ace. plur. Hem.
Un. Samenstellingen met —. Zie o n-.
Unce. Zie once.
Und, oostmnl. vorm voor e .n d e, voegw. En.
Unde, znw. vr. Golf, stroom.
Unde, Oostmnl. vorm voor e n d e, voegw. En.
Under en de samenstellingen. Zie o n d e r.
Underlinge, bijw. O n d e r ii n g e.
Ungel. Zie o n g e 1.
Ungelt, unggelt. Zie o n g e l t.
Ungenient, unguent. Zie o n g e m e n t.
Ungerie, ungersch. Zie H o n g e r i e, Hang e r e n.
Ungscoude. Zie o n s e h o u t.
Unieo. Bet. onzeker.
Unieoren, znw. m. Eenhoorn.
Unioen, znw. m. Naam van de parel.
Universael, bnw. In de uitdr. u. schole., eene alles
omvattende inrichting van onderwijs.
Universiteit,znw. vr.Algemeenheid;hoogeschool.
Line,_ unek, znw. m. Kameleon : hagedis.
Une, unek, znw. m. Andere vorm van i n c (t).
Unt. Zie o n t.
Up en de samenstellingen. Zie o p.
Uperken, znw. o. Naam van een kleine inhoudsmaat voor natte waren. Een halve pint.
Uperenecht, opercnecht, znw. m. Opperman.
Uppe. Zie o p.
Uppen, open, zw. ww. trans. Openbaren.
Upper-. Zie o p p e r-.
Upperheit. Zie o p p e r h e i t.
Upperprijs. Zie o p p e r p r ij s.
Upperste. Zie opperste.
Upsch, upschelike. Zie h u p s c h.
-

Ur, oostmnl. vorm van h a e r.
Urber, Urberen. Zie o r b a r e, orb aren.
Ure, uere, uyere, uer, hure, huere, heure, huyre,

znw. vr. 1) Uur. 2) kerkelijk uur, vooral de dagelijks wederkeerende tijden voor kerkdienst bestemd. 3) lesuur. 4) tijdpunt in het algemeen; ook
tijdruimte van korteren en langeren duur; ter (te)
ure(n), toen, nu; bi uren, bij tijd en wijle; ter goeder
uren, op een geschikt oogenblik. 5) gunstige gelegenheid.. 6) afwisselende stemming, nuk, kuur.
Ure, andere vorm van ore, in de bet. „afstamming".
Ure, urge, gen. plur. van het pers. vnw. du (gi).
Ure, hure, gen. en dat. sing. en gen. plur. van
het bezitt. vnw. u, u w e.
Ure, oostmnl. vorm van h a r e, 3. nv. van het bezitt. vnw
Ureclocke, uer-, wr(e)-, huur -, huer-, oir -, Uurwerk. Uurclocke is in schrijfwijze niet altijd duidelijk te onderscheiden van vierclocke (brandklok) en
wercclocke (die het begin van den werktijd aankondigt). - Ureclocmaker.
Ureeloereep, uur -, wr-, znw. m. Klokketouw.
.Urewere, uur -, znw. o. Het werk, de machinerie
van een klok. -Ureweremeester, -uyr-, -meister.
Urie, vrie, znw. vr. Riool, mestvaalt(?)
Urinael, urrinael, vrinael, znw. o. Urinaal, pisglas.
Urinaelpot, znw. Waterpot. — Urine, vrine,
urijn.

Urinen, zw. ww. intr. Wateren.
Urs, znw. o. Ros.
Ursel. Zie horse 1.
Urst, andere schrijfwijze van v u r s t, vorst van
het dak.
Us, uus, andere vorm van o n s, pers. vnw.
Us, gen. sing. van het pers. vnw. g i. Voor uus.
Us, gen. sing. van het bezitt. vnw. Voor uus.
Usage, usaedse, usaedsie, husage, znw. 1) Gebruik, het gebruiken van iets. 2) gewoonte; gewoonterecht. 3) het ièts gewoon zijn.
Usance, usancie, znw. vr. Gewoonte, gebruik.
Use, bezitt. vnw. Hetz. als o n s e.
Usenteren. Zie u s i t e r e n.
Useren. Ongewone mv. vorm van h u u s in de.
astron. bet. Zie ald.
Useren, (huseren, uzeren), -eeren, - ieren, - eiren,
zw. ww. trans. en intr. - I. Trans. 1.) Gebruiken.
2) gewennen. — II. Intr. 1) Gebruik maken van.
2) gewoon zijn.
Usiteren, usenteren, zw. ww. trans. Gebruiken,
n

aanwenden.

Usuael, bnw. Gebruikelijk.
Ut, znw. Naam van de muzieknoot.
Ute, uut, wt, uyt(e), uytte, hunt, huud, uten, uud,
ud, uet. Voorz. en bijw. I. Als voorz. — 1) Uit, ter
uitdr. van eene richting van uit eene bep. ruimte;
uten sele gaen, ophouden een grap voor iem. te
zijn. 2) ute wordt gebruikt waar de werking zich
niet verder uitstrekt dan tot het oppervlak eener
zelfstandigheid, ndl. „van", bijv. tors, daer by uyt
was ghevallen. 3) als uitdr. van een zich bevinden
„buiten het bereik van". 4) inleidend, het geheel,
waarvan een deel genomen wordt, latijn de. 5) als
uitdr. van oorsprong of afkomst, bijv. ute Brussele
gheboren. 6) als uitdr. van de bron, waaruit iets
voortkomt, uit. 7) als uitdr. van den beweeggrond,
de oorzaak, uit; hute desen, uit dien hoofde; ute
dien dat, aangezien. 8) als uitdr. van de slotsom. —
II. Als bijw. 1) Uit, ook voorafgegaan door een
voorz., bepaaldelijk te; ute ende te huus, op de uit-
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reis en op de thuisreis. 2) buiten. 3) naar buiten.
4) met sijn verbonden wordt ute in de bet. „naar
buiten" gebruikt. 5) vooruit. 6) ten einde toe; opgebruikt. 7) volledig, volkomen; ute ende ute, ten
einde toe, volledig. 8) op ende ute, als het ware. 9)
ute als bijw. van graad in ute gerne, ute Boet, e.a. —
III. Als znw. Uiteinde.
Uteademen, uut-, uyt-, zw. ww. intr. en trans. 1)
Uitademen. 2) den laatsten adem uitblazen.
Uteaekeren, uut- zw. ww. trans. Door ploegen
uit den grond halen.
Utearbeiden, uut-, zw. ww. wederk. Zich uitputten.
Uteasemen, hetz. als u t e a d e m e n. -- Ute-

aseminge.
Utebadinge. Zie utebodinge.
Utebaelge, uut-, huut-, -baelgie, -baelie, -baillie.

znw. vr. Buitenwerk van eene versterkte stad.
Utebaeken, st. ww. intr. Slechts in het deelw.
utegebacken hebben, -geen brood meer bakken.
Utebannen, uut-, uyt-, (st en) zw. ww. trans. 1)
Oproepen tot een veldtocht. 2) op plechtige wijze
iem. den eigendom van onroerend goed ontzeggen.
3) uit het land bannen. — Utebanninge.
Utebaren, zw. ww., tr., wederk. en intr. — I.
Trans. Vertoonen. — II. Wederk. en Intr. Zich
naar buiten openbaren.
Utebedingen, uut-, zw. ww. trans. Bij overeenkomst uitzonderen.
Utebernen, uut-, -berren, st. en zw. ww. intr. en
trans. — I. Intr. Door branden te niet gaan. — II.
Trans. Door branden te niet doen.
Utebernende, deelw. bnw. Gloeiend van vromen
ijver.
Utebersten, uut-, - barsten, - borsten, - bussten, st.
en zw. ww. intr. Uitbarsten. Uteberstinge borstinge.
Utebeseheiden, uut-, -bescheden, st. ww. trans.
Uitdrukkelijk uitzonderen. Als znw., uitzondering.
Utebesondert, uyt-, -bisondert, deelw. Uitgezonderd.
Utebestaden, uut-. uyt-, zw. ww. trans. Uitkeering doen aan.
Utebidden, uut-, st. ww. trans. Hetz. als u t eb i e d e n, doch de zaak wordt iets beleefder uitgedrukt.
Utebieden, uut-, uyt-, - beden, st. ww. trans. 1)
Oproepen. 2) met eene openbare bekendmaking
uit de stad bannen. 3) afkondigen. 4) in betaling
geven, eene munt.
Utebisondert. Zie utebesondert.'
Utebiten, uut, st. ww. trans. Uitbijten uit.
vreten.
Uteblaken, uut-, st. ww. intr. Uitwaaien, uitademen.
Uteblasen, uut-, uyt-, -blaisen, st. ww. trans. 1)
(Uit den mond) blazen. 2) door blazen dooven. 3)
door hoorngeblaas afkondigen.
Utebliken, uut-, st. ww. intr. ook Uteblicken.
Glanzen, schitteren.
Utebliven, uut-, st. ww. intr. 1) Afwezig blijven,
uitblijven. 2) niet mededeelen aan eene erfenis.
Utebloeden, uut-, uyt-, zw. ww. intr. Uitbloeden.
Utebodelen. Zie u t e b o e d e l e n.
Uteboden, uut-, uyt-, - baden, zw. ww. trans.
Hetz. als u t e b i e d e n. (Oostmol. en friesch).
Oproepen.
Utebodinge, uut-, uyt-, -badingt, znw. vr. 1) Oproeping. 2) openlijke bekendmaking dat men tot
gerechtelijke verkoop zal overgaan.
Uteboedelen, uut-, uyl.-, -bodelen, - boelen, zw. ww.
trans. en intr. — I. Trans. Uitkeering doen uit den
boedel aan een kind, vooral aan eene dochter die
gaat trouwen. — II. Intr. Een dergelijke uitkeering ontvangen.
Uteboenen, uut-, zw. ww. trans. Uitvegen, uit
-wischen.
Uteboeten, uut-, zw. ww. trans., Geheel genezen
door bezweringsformulieren.
-

Uteboken, uut-, zw. ww. trans. Uitbeuken, uit
iets slaan.

Utebootsehappen, uut-, zw. ww. trans. Blootleggen, bekend maken.
Uteborehte, uyt-, znw. o.( ? ). Voormuur.
Utebordelen, uut-, -burdelen, zw. ww. trans.
Doen opzwellen.
Uteboren, uut-, zw. ww. trans. Door boren verwijderen.
Uteboren, uut, zw. ww. trans. Uit iets omhoog
beuren.
Uteborgen, uut-, uyt-, zw. ww. trans. (Iem.) tegen borgstelling vrijlaten. 2) met den acc. der zaak,
op crediet koopen,
Uteborsten, -borstinge. Zie u t e b e r s t e n,
-b e r s t i n g e.
Utebranke, uut-, znw. vr. Vertakking, zijtak van
een water.
Utebreiden, uut-, -breeden., zw. ww. tr. Uitbreiden.
Utebree, znw. m. of o. Openbaring, uitwerksel.
Utebreken, uut-, uyt-, st. ww. tr. en intr. — I.
Trans. 1) Iets met geweld losrukken. 2) een deel
van iets afnemen. 3) openbaren( ?). — II. Intr. A.
Met een persoon als ondw. 1) Met geweld uit iets
breken. 2) zich losmaken van zedelijke banden. 3)
losbarsten. — B. Met eene zaak als ondw. 1) Met
kracht uit iets losbreken. 2) zich een uitweg banen.
3) losbarsten, van een wind, een storm. 4) voor den
dag komen. 5) blijken. 6) ruchtbaar worden, uitkomen.
Utebringen, uut-, - brengen, zw. ww. trans. — I.
Met den acc. der zaak. 1) Uitbrengen, naar buiten
brengen. 2) voortbrengen, een geluid, een woord.
3) bekend maken. 4) uitbroeden. 5) in praktijk
brengen; aanbrengen, eene versiering. 6) te koop
aanbieden. 7) uitleveren, opleveren. 8) voleindigen. 9) uitblusschen, een vuur. — I:I. Met den acc.
van den pers. 1) Uit iets halen, bijvr uit het water.
2) naar buiten, uit eene stad brengen; uit eene
woning lokken. 3) wegvoeren. 4) grootbrengen,
een kind. 5) uithuwen. 6) doen zetten uit (een
goed). — Utebroeden, uut-, - broden..
Utebroke, uut-, -brooc, znw. m. en vr. Het naar
buiten uitbreken.
Utebruken, uut-, -bruycken, zw. ww. trans. In
het klein verkoopen, slijten.
Utebulen ,hute-, zw. ww. intr. Uitpuilen.
Utebullen, uut-, uyt-, zw. ww. intr. Eene zwelling
vertoonen.
Utebullen, uut-, uyt-, zw. ww. intr. Opwellen uit
den grond, van water gezegd.
Uteburdelen. Zie u t e b o r d e 1 e n.
Utebuur, uut-, uyt-, -buer, -buyr. znw. m. Uitwo
buiten de stad.
-ner,im.va
Utebuusehen, uut-, -buyscen, zw. ww. tr. Met geweld iets te voorschijn brengen.
Utedagen, uut-, zw. ww. trans. Dagvaarden, oproepen: ook uitdagen.
Utedat, hute-, uut-, yut-, voegw. 1) Aangezien.
2) doordat. 3) dewijl.
Utedelen, uut-, uyt-, -deylen, zw. ww. tr. 1) Verstrooien, verspreiden. 2) verstrooien, van de zin
3) in onderdeelen verdeelen.
-ne,.
Utedeligen, uut-, -delgen,zw. ww. tr. Uitwisschen,
te niet doen.
Utedelven, uut-, st. ww. trans. 1) Uitgraven, afgraven. 2) door graven uit den grond te voorschijn
halen. 3) door graven blusschen, vuur.
Utedenken, uut-, zw. onr. ww. trans. Met zijn
denkvermogen bevatten.
Utederschen, uut-, -uyt-, zw. ww. trans. Uitdorschen.
Utedichten, uut-, zw. ww. Voltooien, een dicht of prozawerk.
Utedien, uut-, uit -, bijw. Naardien.
Utedienen, uut-, ut -, zw. ww. intr,. Uitdienen.

UTEDIJC.

UTEGAENDE.

Utedije, uut-, znw. m. Buitendijksche onbedijkte
gronden. — Utedijesch.
Utediken, uut-, uyt-, -dijcken, zw. ww. intr. Geen
dijk meer, hebben.
Utedingen, uut-, zw.ww. intr. en trans. — 1. Intr.
Ten einde toe „dingen", of in rechte handelen; ook
een vonnis vellen. — II. Trans. 1) Hetz. als Intr.
2) een vonnisse u., vorderen dat een vonnis gewezen worde.
Utedoen, uut-, uyt-, -doyn, onr. ww. trans. en
wederk. — I. Trans. A. Met den acc. der zaak. 1)
Uit iets doen, uithalen. 2) uitdoen, uittrekken,
kleeren, wapenen. 3) vrijlaten, in beslag genomen
goederen. 4) verwijderen. 5) uitwisschen, doorschrappen. 6) blusschen, uitdoen, vuur en licht. 7)
delgen, te niet doen. 8) ruimen, schoonmaken. 9)
uitgeven, land in pacht. 10) uitgeven, geld; ook
betalen, voorschieten. 11) eene handeling in rechte
tegenspreken. — B. Met den acc. van den persoon.
1) Naar buiten brengen, een leger. 2) uitkleeden.
3) ontzetten, uit een ambt. 4) loslaten, bevrijden.
5) aan iem. onkosten betalen of vergoeden. 6) tegenspraak doen tegen eene gerechtelijke handeling
van iem. — II. Wederk. Hem u., er op uitgaan.
Utedoener, uut-, uyt-, -doenre, znw. m. Hij die iets
in erfpacht geeft.
Utedomen, uut-, uyt-, zw. ww. intr. Uitdampen.

Utedriver,, uut-, znw. m. Veedief(?), iemand die
iets verjaagt(?) Vr. Utedriversehe
Utedrogen, uut-, uyt-., zw. ww. tr. en intr. —
I. Trans. 1) Uitdrogen; ook met betr. tot wonden,
ze zuiveren. — II. Intr. Droog worden. — Utedroginge, uut-, znw. vr.
Utedroten, uut-, zw. ww. trans. Oostmnl. Door
bedreigingen uitsluiten.
Utedrueken, uut-, -uyt, zw. ww. trans. 1) Uitpersen. 2) onder woorden brengen, verklaren.
Utedruekenisse, uut-, znw. vr. Hetz. als:
Utedruekinge, uut-, uyt-, znw. vr. 1) Uitpersing.
2) het scherp voortbrengen van een geluid. 3) uiting, mededeeling.
Utedrupen, uut-, st. ww. intr. Uit iets , druipen.
Utedrupinge, uut-, znw. vr. Het uit iets druipen;
ook uitdruppelend vocht.
Utedruppen. Hetz. als u t e d r u p e n.
Uteduken, uut-, uyt-, -duycken. st. ww. intr. Uit
iets opduiken.
Uteduren, uut-, zw. ww. intr. Duren tot het einde van iets.
Uteduwen, uut-, - douwen, zw. en st. ww. trans.
Uitduwen, uitknijpen.
Utedwalen, uut-, zw. ww. intr. Afdwalen. —
Utedwalinge, uut-.
Utedwingen, uut-,. st. ww. tr. Afpersen. — Utedwinginge, uut-.
Uteëemseh, uut-. Zie u t e h e m e s c h.
Uteëinde. Zie u t e ë n d e.
Uteëisehen, uut-, uyt-, - eisen, -heesches. 1) Met
den acc. van den pers., gebieden om buiten te
komen. 2) uitvragen. 3) met den acc. der zaak, ver eischen. 4) (op)eischen. 5) de uitlevering of invrijheidstelling van iem. vorderen.
Uteënde, uut-, uyt-, -hende, - einde, -inde, znw. o.
Uiteinde.
Uteéren, uut-, -eriën, zw. ww. trans. Door ploegen uit den grond halen.
Uteërven, uut-, uyt-, zw. ww. trans. 1) Met een
pers. als ondw., iets door erfenis buiten iets (een
klooster) brengen. 2) met eene zaak als ondw., door
erfenis komen aan iem. buiten een klooster of de
stad.
Uteëten, uut-, st. ww. tr. Uitvreten, verteren.
Utefane. , Zie . u t e v a n c.
Utefeldich, uut-, uyt-, - f oldich, bnw. Oostmnl.,
Uitvoerig.
Utegaderen, uut-, uyt-, zw. ww. trans. Innen uit
een bep. kring van belastingschuldigen.
Utegaen, uut-, . uyt-, - gangen, st. ww. intr. en

— Utedomenisse.
Utedouwen. Zie u t e d u w e n.
Utedoven, uut-, -dooven, zw. ww. trans. Uit

-doven,

vuur..

Utedrach, uut-, uyt-, znw. m. 1) Minnelijke
schikking. 2) scheidsrechterlijke uitspraak.
Utedracht, uut-, uyt-, znw. vr. Afdoening, vereffening van een geschil.
Utedrachtich, uut-, uyt-, -drechtich, bnw. 1) Buitengewoon. 2) naar voren komend.
Utedraeehster, uut-, -dreechster, znw. vr. Uit-.
draagster, opkoopster.
Utedragen, uut-, uyt-, -dregelt, st. ww. tr. en intr.
— I. Trans. A. Met den acc. der zaak. 1) Uit iets
dragen of brengen. 2) uitdragen, gebruikte goederen inkoopen en weer verkoopen. 3) bekend, ruchtbaar maken. 4) iet met enen u., iets met iem. ten
volle dragen, zijne partij trekken.. 5) handhaven,
bevorderen. 6) beslissen, beëindigen, een geschil.
7) uitsluiten. — B. Met den acc. van den persoon..
1) Iem. uit iets werpen. 2) voor schade of nadeel
vrijwaren. — II. Intr. 1) Zich buitenwaarts richten,. van een aanvalswapen. 2) naar voren komen,
uitsteken. 3) niet meer dragen, van eene wond.
Utedragende, uut-, deelw. bnw. Uiterste, laatste.
Utedrager, uut-, -dreger, znw. m. 1) Uitdrager,
opkooper. 2) uutdrager der worde, te St.. Truien
overheidspersoon, gekozen om het woord te voeren.
uit naam van de stad. 3) uitvoerder, van een besluit enz.
Utedragerie, uut-, uyt-, -dregerie, znw. vr. Uit
-drageij.
Utedreveline, uut-, uyt-, znw. m. Uitgedreven
balling.
Utedriebomen, uut-, uyt-, zw. ww. trans. Uitmeten.
Utedrifte, uut-, -drift, znw. vr. Hartstocht,
woede( ?).
Utedringen, uut, st. ww. trans. en intr. — I.
Trans. Uit iets drijven. — II. Intr. Met kracht
naar buiten komen.
Utedrinken, uut-, uyt-, - drenken, st. ww. trans.
Leegdrinken.
Utedriven, uut-, uyt-, st. ww. trans. en intr. — I.
Trans. 1) Uit iets drijven. a) Met den acc. van den
pers., buiten de grenzen van de stad jagen. b) met
„vee" als object: drijven uit stal of land; c) met
eene zaak als object: uitdrijven. 2) iem. ergens toe
brengen of oproepen. 3) uitschrappen. — II. Intr.
1) Uit iets, een land, rijden. 2) ten einde toe voortgaan. 3) uit iets voortvloeien.
-
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trans. — I. Intr. A. Met een pers. als ondw.

1) Uitgaan, uit iets gaan, een gevangenis; u, van
kinde, haar kerkgang doen, van eene kraamvrouw.
2) met den gen. of eene bep. met van, afstand
doen van iets. 3) verloochenen, laten varen. 4) afwijken van, zich verwijderen van. 5) vrij uitgaan,
geen straf ontvangen. 6) eindigen, besluiten. - B.
Met eene, zaak als ondw. 1) Uitgaan, naar buiten
komen; vooral in de verbinding met laten of doen.
a) naar buiten laten komen; trekken, een zwaard.
b) van hetgeen uit het lichaam komt, bijv. tranen.
c) afkondigen, een gebod. 2) van hetgeen uit den
grond komt, opkomen. 3) van geldelijke verplichtingen, rusten op. 4) uitgaan, van vuur en licht. 5)
doodgaan, van houtgewas. 6) weggaan, verdwijnen. 7) uitwijken, uitschieten. 8) eindigen, uitloopen in (een punt). 9) eindigen, ophouden; utegaende jaren, iemands laatste jaren, ook iemands dood.
10) uitkomen op, tot een bep. punt reiken. 11) aan
den dag komen. 12) eene bep. maat te boven gaan.
13) geschieden( ?) ; iet gaet over mi ute, het komt op
mij neer. — II. Trans. 1) Uit iets gaan, (eene dienstbetrekking) verlaten. 2) iets onderzoeken, een
zaak in rechte instrueeren; ene waerheyt u., eene
enquëte instrueeren.
Utegaende. Zie bij u t e g a e n I, B. 9).

628UTEGAENSTERIGE.

Utegaensterige, uut-, uyt-, -igge, znw. vr. Bood-

schappenloopster.

Utegangen. Zie u t e ga e n.
Uteganger, uut-, znw. m. Hij die uitgaat, uit

eene

stad bv.

Uteganinge, znw. vr. Uittocht.
Utegane, uut-, uyt-, -gang, znw. m. en o. 1) Uit-

gang, uittocht : enen u. doen of maken, het werk
neerleggen; enen sinen U. geven, iem. zijn afscheid
geven. 2) uitval, van gewapenden. 3) (uit)einde,
ook dood. 4) uitkomst van eene rekening. 5) als
naam voor eene plaats: a) plaats waardoor men
uitgaat, uitgang. b) plaats waardoor iets uitgaat,
aarsgat. 6) uitweg. 7) afstand van iets.
Utegankelije, uut-, -ganglijc, bnw. De eigenschap
hebbend van „utegaen".
Utegebieden, uut-, uyt-, st. ww. trans. 1) Met den
acc. van den persoon, door een gebod verbannen.
2) oproepen voor een verplichten (krijgs- )dienst.
3) met den acc. der zaak, uitvaardigen, een gebod.
Utegebiedinge, uut-, znw. vr. Het gebod van iets
(een erf) te ontruimen.
Utegeboren, uut-, bnw. 1) Buiten (eene stad, een
land) geboren. 2) met eene bep. met van, afkomstig, geboortig. — Utegeboren(t)heit, uut.
Utegeborst, uut-, deelw. bnw. Verbitterd.
Utegebringen, uut-, -gebrengen, zw. ww. trans.
1) Uit iets doen komen. 2) ergens uitkrijgen. 3) ten
einde brengen. 4) uitbrengen, onder woorden
brengen.
Utegebroken, deelw. bnw. van u t e b r e k e n.
Kapot( ?).
Utegebuket, uut-, uyt-, bnw. Met een oploopenden ronden buik.
Utegebuult, uut-, uyt-,- gebult, deelw. van u t eb u 1 e n, uitpuilen.
Utegedaen, uut-, deelw. van u t e d o e n. Uitge-

zonderd.

Utegedriven, unt-, st. ww. trans. Uit iets drijven.
Utegedruet, uut-, uyt-, bijva. Uitdrukkelijk.
Utegeef, uut-, znw. m. Het uitgeven van geld,

uitgaaf.

Utegeefsterige, uut-, uyt-, znw. vr. Vrouw die iets
(een gerucht) uitstrooit.
Utegeesten, uut-, uyt-, znw. ww. intr. 1) Uitademen. 2) den laatsten adem uitblazen .
Utegegraven, uut-, st. ww. trans. Uitgraven, opgraven.

Utegehangen, uut-, deelw. bnw. Uithangend, gezegd van een zegel.
Utegejagen, uut-, znw. ww. tr. Verjagen uit iets.
Utegekeert, uut-, deelw. bnw. Voor de wereld
levende.
Utegecnocht, uut-, uyt-, -gecnoft, deelw. bnw.
Bet. onzeker.
UtegeComen, uut-, uyt, st. ww. intr. Maar buiten komen.
Utegeeoren, uut-, deelw. bnw. Uitgelezen, uitges
zocht.
Utegeerigen, uut-, st. ww. tr. Uit iets krijgen.
Utegelant, uut-, znw. m. Hij die buiten een zeker
gebied landeigendom heeft.
Utegelaten, uut-, deelw. bnw. Opgeblazen, pochend.

Utegeleit, uut-, deelw. bnw. van u t e 1 e g g e n,
afzonderen. Ook als voorz., uitgezonderd.
Utegeles, uut-, znw. o. Het uitgezochte.
Utegelesen, uut-, -ilesen, bnw. en bijw. I. Als
bnw. 1) Uitgezocht, fijn; u. hebben, liefhebben.
doortrapt. — II. Als bijw. Buitengewoon.
Utegeloeit, uut-, -geloyt, deelw. bnw. Niet meer
gloeiend, uitgedoofd.
Utegelosen, uut -, zw. ww. trans. Uit iets verlos2)

-

sen.

Utegeludet, uut-, -geluydet, -geluyt, deelw. bnw.

Door klokgelui afgekondigd.
Utegemaect. Deelw. van u t e m a k e n in de
bet. II, 3).
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Utegeneiget, uut-, -geneicht, bnw. Voor de wereld
levend.

Utegenoemt, uut-, deelw. bnw. I. Als bnw., uitgezonderd, boven anderen bevoorrecht. II. Als
voegw. en voorz., uitgezonderd, behalve.
Utegenoemtheit, uut-, znw. Uitgezonderdheid,
bijzondere bevoorrechting.
Utegenomen, uut-, uyt-, deelw. bnw. — I. Als
deelw. bnw. 1) Uitgezonderd. 2) uitnemend. -- II.
Als bijw. Bijzonder, bij uitnemendheid. — III. Als
ww. deel van eene absolute constructie, buitengesloten. — IV. Als voorz. Uitgezonderd, behalve. —
V. Als voegw. Behalve dat.
Utegenomenlike, uut-, bijes. In het bijzonder.
Utegeraeyt, uut-, -gerait, bnw. Met uitschietende
stralen, gezegd van de zon.
Utegeraken, zw. ww. intr. Ontsnappen.
Utegereehten, uut-, zw. ww. trans. Vrijspreken.
Utegereet, uut-, uyt-, deelw. bnw. 1) Uitgestrekt,
van handen, uitgesloten om te helpen. 2) gespannen, van zeilen. 3) uitgerekt.
Utegerne, uut-, -geerne, -gaerne,. bijw. Heel
graag.
Utegeroden, uut-, zw. ww. tr. Uitroeien.
Utegesaeht, uut-, uyt-, deelw. bnw. Uitgezonderd.
Utegesat. Zie utegeset.
Utegeseheiden, uut-, -gesceiden, -gesceden, deelw.
bnw. I. Als bnw. 1) Uitnemend. — II. Als deel van
eene absolute constructie. 1) Er buiten gehouden,
terzijde' gesteld. 2) uitgezonderd. -- III. Als
voorz. Uitgezonderd, behalve.
Utegescheppen, uut-, st. ww. trans. Leegscheppen.
Utegeseoren, deelw. van u t e s c h e r e n, tot
iets bestemmen.
te, znw.
Utegesehrifte, uut-, uyt-, 'geschrift -, gescrefte,
o. Afschrift.
Utegeseit, uut-, -gesecht, deelw. bnw. 1) Als deel
eener absolute constructie. Ter zijde gelaten. 2) Als
voegw. Uitgezonderd, behalve.
Utegeset, uut-, -gesat, deelw. bnw. 1) Als ww.
deel eener absolute constructie, uitgezonderd. 2)
als voegw. en voorz., behalve.
Utegeset, uut-, deelw. bnw. Melaatsch.
Utegeseten, uut-, uyt-, bnw. Buiten een bepaald
gebied woonachtig.
Utegesluten, uut-, st. ww. trans. Buitensluiten.
Utegesoeht, uut-. Bijzonder, uitgelezen.
Utegesondert, uut-, deelw. bnw. Als voegw. en
voorz. Uitgezonderd; maar.
Utegespannen, uut-, deelw. bnw. U. venstere,
uitgebouwd dakvenster.
Utegespleten, uut- deelw. bnw. Uitgelezen, bijzonder.

Utegespreken, uut-, uyt-, st. ww. trans. 1) Uitspreken, onder woorden brengen. 2) door eene uitspraak tot stand brengen. 3) ten volle zeggen.
Utegesproken, uut-, uyt-, deelw. bnw. Uitgesloten; behalve.
Utegestaeft, uut-, deelw. bijw. Ten einde toe
voorgezegd, en door den ander woordelijk nagezegd, van een eed.
Utegesteken, uut-, deelw. bnw. -- 1) Als deelw.
bnw., uitgezonderd, niet in iets begrepen, 2) als
ww. deel van eene absolute constructie, er buiten
gehouden, uitgesloten. 3) als voegw.: behalve, behoudens. 4) als voorz., uitgezonderd.
Utegesteet, uut-, deelw. bnw. Behalve.
Utegestort, uut-, deelw. bnw. Toomeloos, teu-

gelloos.

Utegestorten, uut-, uyt-, zw. ww. tr. Hetz.

als

utestorten.

Utegetappen, uut-, zw. ww. trans. Leegtappen.
Utegeteert, uut-, -geteirt, deelw. bnw. Opge-

bruikt, verteerd.
Utegetien, uut-, st

halen.

ww. trans. Uittrekken, uit-
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Utegetreeken, uut-, uyt-, zw. en st. ww. trans.
Uittrekken.

Utegevaren, uut-, st. ww. intr. Naar buiten gaan

of komen.

Utegeven, uut-, uyt-, st. ww. trans. en wederk. —
I. Met een levend wezen als ondw. — A. Met een
persoon als object. 1) Uitleveren. 2) geven aan
iem. buiten het gezin, gezegd van een dochter of
zoon, ten huwelijk geven. 3) gelasten de stad te
verlaten, hetz. als u t e w i s e n. — B. Met eene zaak
als object. — 1) Uitgeven, geld. 2) verkoopen. 3)
uitgeven in huur, in leen. 4) van zich geven, van
hetgeen uit het lichaam komt. 5) uiten, doen
hooren, een geluid, een woord; van een geheim,
uitbrengen. 6) bekend maken, afkondigen. 7) uit
een gebod; beschrijven, uitschrijven,-vardigen,
een feest. 8) opgeven, een raadsel. 9) te boek stellen. — II. Met eene zaak als ondw. 1) Van zich geven. 2) kenbaar maken, doen blijken. — III. Wederk. hem u., zich stellen in dienst van iem. of iets.
2) zich in eene buitenwaartsche richting begeven.
Utegever, uut-, znw. m. 1) Schatmeester; hof
stichter, schepper, vr. Utegeverige,-mestr.2)
uut-, -igge.

Utegevinge, nut-, uyt-, -ing, znw. vr. Het uitgeven

van, geld, uitgaaf.

Utegevoeren, nut-, zw. ww. trans. Uit iets voe-

ren, wegbrengen.

Utegevult, deelw. van u te v u 11 e n. Bet. onzeker.
Utegewassen, nut-, uyt-, deelw. bnw. Volwassen.
Utegewerden, uut-, uyt-, st. ww. intr. Uitgaan,
van licht.
Utegewinnen, uut-, st. ww. tr., Uit of van iets
krijgen, met inspanning.
Utegieren, uut-, zw. ww. intr. Uitgillen.
Utegieten, uut-, uyt-, st. ww. trans., wederk. --I. Trans. 1) Uitstorten, uitgieten, eene vloeistof.
2) kwistig uitdeelen, ook wederk., 3) door gieten
uitblusschen. — II. Intr. zich uitstorten.
Utegietenisse, uut-, znw. vr. Utegietinge, uut-,
uyt-, znw. vr. Uitgieting eener vloeistof.
Utegifte, uut-, uyt-, znw. vr. en m. Het uitgeven
van grond in pacht enz:
Utegliden, uut-, uyt-, st. ww. intr. Uitglijden.
Utegobelen, uut-, zw. ww. trans. Uitspuwen.
Utegoeden, uut-, zw. ww.. trans. (Aan een kind)
zijn erfdeel geven.
Utegoedinge, uut-, znw. vr. De uitkeering der
erfenis aan het kind bij het leven der ouders.
Utegoet, uut-, znw. o. Buitengoed.
Utegoet, uut-, bnw. Bijzonder goed.
Utegoysen, uut-, zw. ww. intr. Naar buiten gutsen.
Utegorden, uut-, uyt-, zw. ww. trans. Ontgor-

den(?)

Utegors, nut-, znw. 0.; ook Utegras. Buitengors
aangeslibd land.
Utegraven, nut-, uyt-, st. ww. trans. 1) Uitgraven, door graven iets te voorschijn brengen. 2) een
kuil, een groeve maken. 3) uithouwen, ingriffen.
Utegravinge, uut-, znw. vr. Diefstal( ?)
Utegreyen, nut-, zw. ww. trans. Uitrusten, een
schip.
Utegripen, uut-, zw. ww. trans. Ontrukken.
Utegroeyen, nut-, -groyen, zw. ww. intr. Tot volle
groei komen
Utegroeven, nut-, - groven, zw. ww. trans. Uithouwen, ingriffen. — Utegro(e)vinge.
Utegronden, nut-, zw. ww. trans. Uitgraven, den
grond van (iets). — Utegrondinge.
Utegroot, nut-, bnw. Zeer groot.
Utehalen, nut-, uyt-, zw. ww. trans. 1) Uit iets
te voorschijn brengen. 2) van elders, (bep. uit de
herberg) halen, nl. bier, om het thuis te drinken.
3) dat ors:u., het paard terughalen om een aanloop
te nemen. 4) met den acc. van den persoon, aan het
praten krijgen, uitvragen.

629

. Utehalmen, uutalmen, zw ww. intr. Afstand
doen

van.

Utehandieh, nut-, bnw. Afhandig.
Utehangen, uut-, uyt-, st. ww. trans. en intr. —

I. Trans. Uithangen, naar buiten hangen. — II.
Intr. 1) Uithangen. 2) nog hangende zijn, van geschillen.
Utehebben, uut-, zw. ww. trans. 1) Ten huwelijk
verkregen hebben. 2) uitstaande hebben, geld in
eene onderneming.
Utehebber, nut-, znw. m., oostmnl. Rentheffer.
Uteheem, nut-, -h(i)eme, -hiem, znw. m. Vreemdeling(?)

Uteheemraet, nut-, uter-, -hemraet, znw. m.

„Heemraet" van elders.

Uteheemseh, nut-, cater-,uyt-,-hemesch,-heim(e)sch,
-hemsch, -e(e)msch,•-utems, -he(e)ms, bnw. Vreemd,
elders wonende. Ook Utehemet, uut-, -heemt.
(fries.-gron.)., en Utehemieh, nut-.
Uteheeschen. Zie u t e e i s c h e n.
Uteheet, nut-, bnw. Zeer heet.
Uteheffen, nut-, st. ww. trans. 1) Uit iets heffen,
tillen. 2) uit een boedel nemen.
Utehenge, znw. o.(?) Uithangsel.
Uteherden, nut-, uyt-, zw. ww. trans. Verzwak-

ken.

Uteherhalen, nut-, zw. ww. trans., hetz. als
utehalen 3).
Utehernen, nut-, zw. ww. trans. De hersenen
nemen uit iem., hem dooden door vermorzeling
van de hersenpan.
Utehertich, uut-, uyt-, bnw. Moedeloos(?)
Uteh(i)eme, Zie u t e h e e m.
Utehiaken, nut-, uyt-, zw. ww. trans. Uitbroeden.
Utehilleken, nut-, -hylicken, zw. ww. trans. Uit
-huwelijkn.
Utehissen, nut-, -uyt, zw. ww. trans.. Wegjagen,
vooral door tergende geluiden.
Utehoesten, nut-, zw. ww. trans. Ophoesten, opgeven.
Utehof, uut-, uyt-, znw. m. en o. Een, buiten de
ommuring van een klooster gelegen doch er bij
behoorende hofstede; hoeve die bij een grooter
hoofdgoed behoort.
Uteholen, uut-, uyt-, zw. ww. trans. Uithollen. —

Utehongeren.
Utehoren, nut-, zw. ww. trans. Ten einde toe
hooren of luisteren.

Utehorten, nut-, uyt-, -hurten, zw. ww. trans. en
intr. — I. Trans. Uitstooten, verjagen. — II. Intr.
Ten strijde uitrijden of rennen.
Utehouden, nut-, uyt-, -holden, st. ww. trans. 1)
Tot een bep. tijd, het einde van een termijn, houden, in huur enz. ; enen sinen tyt u., iem. zijn tijd
uit laten blijven. 2) uit iets houden of nemen, vooral uit een boedel. 3) beweren, voor zeker verklaren.
Utehouwen, nut-, - houden, st ww. trans. 1) Uithouwen, uit steen; door houwen verwijderen. 2)
uithouwen, uithakken, uit den grond.
Utehouwinge, nut-, znw. vr. Het bewerken van
steen en hout; ook de aldus aangebrachte versierselen.
Utehovesch, nut-, bnw. Zeer beleefd.
Utehurten. Zie u t e h o r t e n. — Utehusich,

Utehuweliken, nut-, -lijcken, Utehuwen, nut-.
Uteldelen, nut-, -ydelen, zw. ww. trans. Ledigen;
te niet doen.

Utellesen. Zie u t e g e 1 e s e n.
Utelnde, nut-. Zie u t e é n d e.
Utejagen, zw. ww. tr. en intr. — I. Trans.

Uit
iets jagen, uitdrijven. — II. Intr. Zich uit eene
plaats spoeden.
Utecant, nut-, uyt-, znw. m. 1) Buitenkant. 2)
buitenrand, grenslijn.
Utekeer, ..uut-, -kier, znw. m. Term der mystieken, - het tegenovergestelde van inkeer; het uitwendige leven.
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UTEKEERLIJC.

Utekeerlije, uut-, bnw. Wat gekeerd of uitgedreven moet worden.
Utekeren, uut-, uyt-, -keeren, zw. ww. trans., wederk. en intr. — I. Trans. 1) Iem. buiten iets
houden. 2) vernielen. — II. Wederk. 1) Zich naar
buiten wenden, openbaren. 2) als term der mystieken, zich met zijn gedachten wenden tot het uitwendige. — III. Intr.v 1)Zich uit iets wenden, of
ook terugkeeren. 2) hetz. als Wederk. 2) ; hierbij
het deelw. bnw. utegekeert, met het gemoed naar
het inwendige gericht. •
Utekeren, uut-, -keeren, zw. ww. trans. Wegvegen, opvegen.
Utekerke, uut-, znw. Verzonnen plaatsnaam in:
hij is gants ten u-n., hij is zij n geld kwijt.
Utekernen, uut-, uyt-, zw. ww. trans. De kern of
pit uit iets halen.
Utekerven, uut; st. ww. trans. Uitschrappen, uitwisselen. — Utekiesen, Utekieser, Utekïesinge.
Utekippen, uut-, zw. ww. trans. Uitbroeden.
Uteelaer, uut-, bnw. Zeer stralend.
Uteelemmen, uut-, uyt-, -climmen, st. ww. intr.
Uit iets naar beneden klimmen.
Uteeleppen, uut-, zw. ww. trans. Met klokgeklep
".
bekend maken.
Uteelop, uut- ,znw. m. Bekendmaking of oproeping met klokgeklep.
Uteeloppen, uut-, zw. ww. tr. 1) Met klopgeklep
bekend maken of oproepen. 2) met klokgeklep uit
de stad verbannen. -- Uteeloppinge, uut-, -cloppinc.
Uteenagen, uut-, st. en ww. tr. 1) Uitpikken,
de oogen. 2) afknagen.
Utecomelinc, uut-, znw. m. Zwerver of boef( ?).
Uteeomen, uut-, uyt-, st. ww. intr. — I. Met een
levend wezen als ondw. 1) Uit iets, een huis, een
stad, komen; ook te voorschijn komen in het alg.
2) ontsnappen. 3). het levenslicht zien. — II. Met
eene zaak als ondw. 1) Uit iets komen; vri weder u.,
weer vrij komen, van goederen. 2) aan het licht
komen, bekend worden. 3) bekend gemaakt, uitgevaardigd worden. 4) uitkomen op, tot een zeker
punt loopen. 5) tot een einde komen, uit zijn. 6)
uitkomen, sluiten, een som, eene rekening.
Utecondigen, uut-, -cundigen, zw. ww. trans. 1)
Verkondigen, afkondigen, ook bij klokgelui. 2)
enen u., iemands naam bij klokgelui aflezen.
Uteeoop, uut-, uyt-, znw. m. Uitkoop, het behouden van een boedel, door deelgénooten uit te
kopen.
Utecopen, uut-, zw. ww. trans. 1) Uitkoopen, af
iets. 2) loskoopen, iem.
-kopen,
Uteeopinge, uut-, uyt-, znw. vr. Hetz. als u t ee 0 0 p.
Uteeopiëren, uut-, zw. ww. trans. Afschrijven.
Uteeoren, uut-, uyt-, zw. ww. trans. Verordenen
om buiten de stad te brengen, eene koopwaar.
Utecoren, uut-, zw. ww. trans. Uitbraken.
Uteeoren, uut-, zw. ww. trans. Belezen om uit te
komen, een boozen geest.
Utecoselen, uut-, uyt-, zw. ww. trans. Bet. onbekend.
Utecrabben, uut-, zw. ww. trans. Uitkrabben.
Uteeraken, uut-, zw. ww. intr. Uitbarsten, alg.
bekend worden.
Uteeratsen, uut-, -cratzen, zw. ww. trans. Uit
ook wtcretsen, uit iets krabben.
-krasen;
Utecreyëren. Zie u t e e r i ë r e n.
Uteeretsen. Zie u t e e r a t s e n.
Uteerielen, uut-, -crelen, zw. ww. intr. en trans.
-- I. Intr. In groote hoeveelheid uit iets te voorschijn komen. — II. Trans. In groote menigte te
voorschijn doen komen. Uteeriëren, uut-, -creyeren, - eerera, zw. ww.
trans. Omroepen, afkondigen.
Uteerigen, uut-, st. ww. trans. 1) Voor den dag
halen. 2) met moeite krijgen, heffen, belastingen.
Uteeriten, uut-, st. ww. tr, Uitschrejen, door krijten bederven.
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Utecruden, uut-, st. ww. trans. 1) Uitdrijven. 2)
wegkruien.

Uteerupen, uut-, st. ww. intr. Uit iets kruipen:
langzaam te voorschijn komen.
Uteeundigen. Zie u t e e o n d. i g e n.
Uteladen, uut-, st. ww. trans. Ontladen, lossen(?)
Uteladen, uut-, zw. en st. ww. trans. Uitdagen,
vooral voor een tweegevecht; ook, naar buiten
lokken.
Utelaemseh, uut-, -laemsch, bnw. Van elders afkomstig, vreemd.
Utelaet, uut-, ulaet, hulaet, (ook vlaet geschreven)
znw. m. en o. 1) Uitstek, uitbouwsel, van een huis;
bijgebouwtje. 2) ook van boomen en heesters gezegd, uitstekende punt.
Utelage, uut-, znw. m. Banneling, avonturier,
zeeroover.
Utelage, uut-, uyt-, znw. m. Verbanning, uitbanning uit de gemeenschap.
Utelage, uut-, uyt-, znw. vr. en in. Een stuk land
buiten den dijk dat met een kade of zomerdijk afgesloten werd; ook die afsluiting zelve.
Utelagebrief, uut-, uyt-, znw. m. Een schriftelijk
stuk waarbij iem. uit de stad of het land wordt
gezet.
Utelagen, uut-, zw. ww. trans. Buiten de wet
stellen.
Utelander, uut-, znw. m. Buitenlander. •
Utelandich, uut-, uyt-, -lendich, bnw. Hetz. als
utelantsch. 1) Van of uitee:nanderlandafkomstig, vreemd. 2) uitlandig.
Utelange, uut-, bijw.. Zeer lang.
Utelangen, uut-, zw. ww. trans. Ergens uit nemen.
Utelant, uut-, znw. o. 1) Buitendijks gelegen
grond. 2) buiten iets, vooral eene stad, gelegen
land.
Utelantsch, uut-, uyt-, -lan(d)sch, -lants, -lendsch
bnw. 1) Buitenlandsch. 2) buitendijks gelegen.
3) uitlandig.
Utelassehen. Zie u t e 1 e s s e h e n.
Utelaten, uut-, uyt-, st. ww. trans. en intr. — I.
Trans. -- A. Met den acc. van den persoon. 1) Uit
iets laten of doen gaan. 2) in het bijzonder, uit eene
gevangenis of boeien vrijlaten; ook vrijlaten, uit
eene voogdij, en derg. — B. Met den acc. der zaak.
1) Uit iets laten gaan, bepaaldelijk uit het lichaam,
vooral van bloed, storten. 2) uitdoen, een kleedingstuk. 3) uit zich doen te voorschijn komen, gezegd van al wat groeit. — II. Intr.. Uitspruiten.
Utelech, uut-, -legge, znw. Het doen van betaling
door het opnemen van geld op kosten van een onwilligen schuldenaar.
Utelede, uutlede, ulede, (ook vlede geschreven),
znw. m. en o. Begrafenis, lijkdienst.
Uteleden. Zie u t e 1 e i d e n.
Uteleert, : uut-, deelw. bnw. Uitgeleerd, knap.
Uteleggen, uut-, uyt-, zw. ww. trans. — I. Met
den acc. der zaak. 1) Uit iets leggen, bijv. uit een
kast; van koopwaren, tentoonstellen. 2) buitenwaarts leggen, een schip (?). 3) uitgeven, in huur,
in pacht. 4) aanrichten, een maaltijd. 5) uitgeven,
geld voor een bepaald doel; te koste leggen aan.
6) voorschieten. 7) afkondigen. 8) vaststellen, een
rechtsdag. 9) buitenwaarts leggen, een dijk. 10)
uitzonderen. 11) uiten, vertellen. 12) verklaren,
uiteenzetten; 13) uitwerken, een plan. — II. Met
den acc. van den pers. 1) Uitzetten, uit stad of
land. 2) beschuldigen van medeplichtigheid aan
een doodslag. 3) aanwijzen( ?).
Utelegger, uut-, uyt-, znw. m. 1_) Hij die belast is
met het afleveren van in de waag gewogen goederen. 2) hij die buiten gelegerd is, op eene expeditie
uit is, in het bijzonder hij die op een wachtschip is.
3) hij die geld uitgeeft voor een bep. doel. 4) hij die
geld opneemt op kosten van een onwilligen schuldënaár. 5) hij idie als medeplichtige aan een doodslag wordt aangewezen. 6) een deskundige.
-
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Utelegginge, uut-, uyt-, znw. vr. 1) Verbanning.
2) het uitgeven van geld voor een bep. doel. 3) het
opnemen van geld op kosten van een onwillig
schuldenaar. 4) verklaring, uitlegging.
Uteleiden, uut-, uyt-, - leden, zw. ww. trans. 1)
Iem. ergens uit of naar buiten brengen; ook ter
aarde bestellen. 2) verzet doen tegen de „inleiding"
van een ander in een boedel.
Uteleidinge,1 uut-, uyt-, znw. vr. 1) Het uit iets
naar buiten brengen; uitvaart. 2) verzet tegen de
„inleiding" in een boedel.
Uteleken, uut-, st. en zw. ww. intr. Uitvloeien,
uit iets druppelen. In dez. bet. Uteleeken.
Uteleeken. Zie u t e 1 i e k e n.
Utelems, uut-, -lemts, bnw. Ergens vreemd of
niet thuis behoorend; u. recht, rechtsbedeeling
voor vreemdelingen.

Utelendseh,- -lendich. Zie u t e 1 a n t s c h,
-1 a n d i c h.
Utelenen, uut-, -lienen, zw. ww. trans. Uitleenen,
leenen.
Uteleren, uut-, zw. ww. trans. Grondig onder
-wijzen.
Utelesen, uut-, uyt-, st. ww. trans. 1) Uitkiezen,
ook uitrukken. 2) aflezen, in het openbaar bekend
maken.

Utelesinge, uut-, znw. vr. Openbare afkondiging.
Utelesschen, uut-, -leschen, -lesscen, -lasschen,
zw. ww. trans. Uitblusschen, uitdooven.
Uteleven, uut-, zw. ww. intr. Leven tot het einde
toe van (een zekeren termijn).
Uteleveren, uut-, -uyt, zw. ww. trans. Leveren,
koopwaar; verkoopen, ook van andere zaken dan
die verkocht worden, in leen geven; leveren; voor
den dag brengen.
Uteliehten, uut-, uyt-, - luchten, zw. ww. intr.

Uitschijnen, licht uitstralen.
Utelichten, uut-, zw. ww. trans. Uit iets (een
schip) lichten of lossen.
Uteliden, uut-, st. ww. trans., intr. wederk. —
I. Trans. Ten einde •toe: dulden. — IL Intr. en wederk. Volmaakt geduldig zijn.
Uteliden, uut-, uyt-, st. ww. intr. Uit iets gaan,
uitgaan.
Uteliggen, uut-, uyt-, st. ww. intr. Buiten eene
stad gelegen of gelegerd zijn, bep. om de wacht
te houden.
Uteligger, uut-, znw. m. Zeeschuimer, kaper.
Utelije, uut-, bnw. 1) Uiterlijk, uitwendig. 2) van
elders zijnde.
Utelike, uut-, -lijc, -lic, bijw. Geheel en al.
Utelieken, uut-, -lecken, zw. ww. trans. 1) Uitlikken. 2) door likken uitvegen.
Uteloke, uut-, znw. vr. Afsluitmiddel.
Uteloeken, uut-, uyt-, znw. ww. tr. Naar buiten
lokken; naar buiten doen komen; op een dwaalspoor brengen.
Uteloop, uut-, uyt-, znw. m. 1) Sprank, uit een
bron ontspringend water. 2) uitgang of toegang.
3) uitstap; uitval.
Uteloossen, uut-, uyt-, -loissen, zw. ww. trans.,
ontslaan.
Utelopen, uut-, uyt-, st. ww. intr. -- I. Met een
pers. als ondw. 1) Uit iets, een huis, eene stad, naar
buiten loopen; van gewapenden, uitvallen. 2) ontvluchten. — II. Met eene zaak als subject. — 1)
Met eene vloeistof als ondw., uit iets loopen, uitvloeien. 2) uitloopen, van planten.
Uteloper, uut-, znw. m. 1) Hij die iets (een gild)
verlaat. 2) hij die gewapend een uitval doet, hij die
door een stad wordt gehuurd om een vijand afbreuk te doen.
Utelopinc, znw. m. Knoest of uitwas aan hout.
Utelosen, uut-, uyt-, -loisen, zw. ww. trans.
Lossen.
Utelossen, uut-, uyt-, íw. ww. trans. 1) Lossen.
2) (iem.) verlossen, bevrijden.

en
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Utelossenen, uut-, zw. ww. trans. Lossen; een
schip.

Uteloven, uut-, zw. ww. trans. Beloven dat-men
buiten iets blijven zal( ?).*
Uteluchten, uut-, zw. ww. trans. Openbaren,
doen uitkomen.
Uteluehtinge, zw. vr. Openbaring.
Uteluden, uut-, -luyden, zw. ww. trans. 1) Met
den acc. der zaak, bij klokgelui afkondigen. 2) met
den acc. van den persoon, (aan iem.) bij klokgelui
het verblijf binnen de stad ontzeggen. — Uteludinge.
Utemaeyen, uut-, -mayen, zw. ww. trans. Weg

-maien.
Utemaken, uut -, uyt-, -maechen, zw. ww. trans.
I. Met den acc. der zaak. 1) Gereed maken. 2) naar
buiten brengen, uit doen steken. 3) verduisteren,
geld. — II. Met een pers. als object. 1) Uitrusten,
toerusten. 2) iem. ergens op uitzenden; afvaardigen. 3) in het bijzonder, iem. in het geheim op iets
afsturen, weten te winnen voor een geheim doel.
4) enen man u., in rechte, uitmaken dat iem. de
schuldige is.
Utemalen, uut- uyt-, st. ww. trans. Uit iets malen; uitroeien.
Uteman, uut-, znw. m. Man van buiten, niet-

burger.
Utemanen, uut-, uyt-, zw. ww. trans. Invorderen: vandaar, met geweld iets nemen(?).
Utemeester, uut-, -meister, znw. m. Een buiten
(het gasthuis e.a.) wonende regent.
Utemelken, uut-, st. ww. trans. Melk uit iets

drukken, leeg melken.
Utemeten, uut-, uyt-, st. ww. trans. In het klein
bij de maat verkopen.
Utemineren, uut-, zw. ww. wederk. Zich door
ondergraving uit iets redden.
Uteminnen, uut-, zw. ww. trans. 1) In „minne"
uitputten. 2) liefhebben tot het hoogste punt.
Utemoedieh, uut-, -uyt, bnw. Moedeloos.
Utemoeren, .uut-, zw. ww. trans. Uitvenen.
Utemondich, uut-, uyt-, -mundich, bnw. Monde-

ling.
Utemonigen, ww. Afzetten, uitzuigen(?).
Utems.Zie utehemsch.
• Utemuten, uut-, zw. ww. intr. Uitkomen, afsteken, van kleuren.
Uten, uyten, huten, huyten, nutten, zw. ww. trans.
en wederk. — I. Trans. — A. Met den acc. der
zaak. 1) Uitdoen, kleeren. 2) uitzenden, brieven.
3) uitdooven, blusschen. 4) beeindigen; dat ordeel u.,
een vonnisse u., eene rechtszaak ten einde brengen
door het wijzen van het vonnis. 5) uitspreken,
uiten; mededeelen; een seggen u., eene scheidsrechterlijke uitspraak doen; ene soene u., eene verzoening uitspreken. 6) ten uitvoer brengen, een
testament. 7) betalen, uitkeeren. 8) afstand doen
van iets. — B. Met den acc. van den pers. 1) Verdrijven, uit de stad zetten. 2) afleggen, een doode,
3) losmaken( ?). 4) berooven(?). — II. Wederk.
1) Zich ontdoen van. 2) zich vrijmaken.
Uten, voorz. Bijvorm van u t e.
Utenaminge, uut-, uteneminge, znw. vr. Uitzondering.
Uteneigen, uut-, zw. ww. intr. Afwijken of overhellen ter zijde.
Utenemen, uut-, uyt-, st. ww. trans., intr. en wederk. = I. Trans. 1) Uit iets nemen. 2) afzonderlijk
noemen of voor iets bestemmen; personen u., anders handelen jegens den een dan jegens den ander.
3) eene uitzondering maken voor iem. 4) ter zijde
nemen. 5) bevrijden van. — II. Wederk. Een
uitzondering maken voor zich zelf: ook bij uitz.
iets doen( ?). — III. Zich onderscheiden van, uit munten.
Utenemende, uut-, -nement, bnw. en bijw. I. Als
bnw. Buitengewoon, bijzonder.
II. Als bijw.
In hooge mate.
--R
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Utenementheit, uut-, znw. Bevoorrechting.
Utenemer, uut-, -nemere, znw. m. 1) Hij die de
voorkeur heeft. 2) in friesche streken, iem. die
voor een ander, voor wien men aansprakelijk is,
opkomt.
Uteneminge, uut-, uyt-, znw. m. 1) Het nemen
van iets uit iets anders. 2) aanzien des persoons.
3) uitzondering.
Utenoemen, uut-, zw. ww. trans. Uitdrukkelijk
noemen, openlijk bekendmaken.
Uteosen, uut-, uyt-, zw. ww. trans. Uithoozen,
uitscheppen.
Uteort, uut-, -uet-, znw. m. en o. Uithoek, uitstekende punt.
Utepacht, out-, znw. Pacht van buiten de stad
gelegen grond.
Utepacken, out-, zw. ww. trans. Zich wegpakken(?).
Utepalen, out-, zw. ww. tr. (Door een grenspaal)
van een gebied uitsluiten.
Utepanden, out-, - penden, -pinden, -peinden, zw.
ww. trans. Door panding iets van iem. innen. —
Utepandinge, uut-, uyt-, - pendinge.
Uteparsinge. Zie utepersinge.
Utepeinden. Zie utepanden.
Utepeeken, out-, uyt-, zw. ww. tr. Uitpikken.
Utepellen, uut-, zw. ww. trans. Een vlies of
schilfer pulkende van iets verwijderen.
Utependen. Zie u t e p a n d e n.
Utepenninewaerden, out-, uyt-, - pennew(a)erden,
penwaerden, zw. ww. trans.; ook utepenningen. In
het klein verkoopen, uitventen.
Utepersen, out-, - perssen, -parsen, zw. ww. trans.
1) Uitpersen, een vocht. 2) iets, een geheim, aan
iem. ontwringen. -- Utepersinge, out-, -parsinge.
Utepinden. Zie u t e p a n d e n.
Utepinen, out-, zw. ww. intr. Zijn uiterste best
doen.
Utepinigen, out-, zw. vvv. trans.-Met :;geweld ,uit
iets wringen.
Uteplamen, out-, zw. ww. trans. ; --ook- Uteplanen. Uitvegen, uitdelgen.
Utepleinen, out-, -playnen, zw. ww. trans. Hetz.
als uteplamen.
Uteploegen, out-, uyt-, -ploigen, zw. ww. trans.
Door ploegen uit den grond te voorschijn brengen.

Uteplueken, out-, uyt-, -plocken, - pluycken, zw.
ww. trans. Uit den grond plukken of rukken.
Uteplusen, out-, zw. ww. trans. Uitplukken.
Utepluue, uut-, znw. o. Hetz. als o n t p 1 u u c.

Uter, znw. m. Hij van Wien iets uitgaat, die met
iets begint.
Uteraden. Zie u t e r o d e n.
Uteraexemen. Zie uterasernenen.
Uterage, -ie, znw. vr. Buitensporigheid.
Uteragen, uut-, zw. ww. intr. Uitsteken.
Uteraken, uut-, zw. ww. intr. Uit iets geraken of
ontsnappen.
Uteraken, uut-, zw. ww. trans. Uitreiken, uit
-kern.

Uterasemen, uut-, -raexemen,-reexemen, reexenen,
zw. ww. intr. Fluimen opgeven. -- Uteraseminge.
Uterbuur, -boer, znw. m. Iem. die geen „buur"

is, en dus het recht van inwoning niet bezit.
Uterdlje, znw. m. 1) Buitendijk. 2) buitendijksch
land.
Utere, bnw. Buitenste, buiten-.
Uterechten, out-, uyt-, - richten, zw. ww. trans. —
I. In niet-juridischen zin. — A. Met den acc. der
zaak. 1) Uitvoeren, tot stand brengen. 2) betalen,
eene schuld. 3) recht maken, uitrekken. — B. Met
den ace. wanden pers. 1) Uitrusten, uitdossen. 2)
toetakelen, in een treurigen toestand brengen;
hoonen. 3) betalen. 4) berechten, besturen. — II.
In juridische opvatting. 1) A. Met den ace. der
zaak. Eene eindbeslissing nemen over eene zaak.
2) eene zaak ten einde toe berechten. 3) enen iet u.
eene rechtszaak ten einde brengen door de executie ten behoeve van iemand. 4) enen iet u., eene
schuld voor iem. door „utepanden" innen. 4) laten
ut., aan iets gevolg doen geven. — B. Met den ace.
van den pers. Vrijspreken.
Utereehter, nut-, uyt-, -richter, znw. m. Beschik
-ker,
uitvoerder.
Uterechtinge, out-, - richtinge, znw. vr. 1) Beschikking, bestuur; het uitvoeren van iets. 2) betaling, voldoening eener schuld (?).
Utereden, out-, uyt-, - reeden, -reiden, zw. ww.
trans. 1) ' Gereed maken; van laken, appreteeren.
2) uitbetalen, vergoeden.
Utereden, out-, zw. ww. wederk. Zich vrijpleiten.
-

Utereder, out-, -reeder, -reiden, -reyer, znw. m.

De werkman die het laken opmaakt.
Uteredinge, out-, uyt-, -reedinge, znw. vr. Het
reeden of uitrusten van een schip.
Utereeden. Zie u t e r e d e n.

Utereexenen. Zie uterasemen.
Uteregelen, out-, zw. ww. trans. Met latwerken

bedekken of beslaan(?)
Utereiden. Zie utereden.
Utereiken, out-, - reicken, zw. ww. trans. 1) Uitstrekken. 2) uitreiken, verschaffen.. 3) uitbetalen.
Bekendmaking.
Utereiker, out-, - reicker, znw. m. 1) Hij die iets
Utepocken, out-, zw. ww. intr. Door pokken 1
verschaft, bezorgt. 2) hij die iets betaalt.
uitzweren; gezegd van de oogen.
Utereikinge, out-, znw. vr. Betaling, uitkeering.
Utepolen, uut-, zw. ww. trans. Uit iets peuteren.
Utereinigen, out-, - renigen, zw. ww. trans. ZuiUtepolsen, out-, zw. ww. trans. Met een pols in
veren.
het water roeren om visch op te jagen.
uteporter.
Utereisen, out-, -uyt, - reinsen, zw. ww. intr. 1)
Zie
Utepoorter.
Uteporren, out-, zw. ww. intr. Er op uit trekken. Uit de stad gaan, er op uit gaan. 2) te velde trekken.
Ook Uteporrenen, out-, - pornen.
Utereiser, out-, -reinser, znw.m .11) Hij die er op
Uteporter, uut-, -poorter, znw. m. Een poorter die
uitgaat. 2) kaper.
buiten de stad woont.
Uterelsinge, uut-, znw. vr. Uitstapje.
Uteprinden, out-, zw. ww. trans. Uit iets nemen.
Utereken, out-, uyt-, - reecken, st. en zw. ww.
Utepublieeren, uut, -uyt-, zw. ww. trans. Afkontrans. 1) Voor den dag halen. 2) uitreiken, leveren.
digen.
Utepuken, out-, - puiken, zw. ww. trans. Het 3) betalen. 4) uitstrekken.
Uterekenen, out-, zw. ww. intr. en trans. — I.
„puik" uitlezen, zoodat slechts het uitschot over
Intrans. Afrekenen. — II. Intr. Afbetalen.
blijft.
t.
Uterekeninge, out-, uyt-, znw. vr. Afrekening, reUtepulen, out-, zw. ww. intr. Uitpuilen.
Uteputten, out-, zw. ww. trans. 1) Uitputten, een kening en verantwoording. In dez. bet. Uterekenbron. 2) overdrachtelijk, van krachten; uitputten.
schap, out-.
Utereekelije, out-, uyt-, -lic, bnw. Rekbaar.
Utequalmen, out-, uyt-, zw. ww. intr. Uit den
grond opwellen.
Uterecken, out-, uyt-, zw. ww. trans. 1) Uitstrekken.
2) uitrekIcen,-.spannen. -3_) van den tijd,
Utequieken, uut-, uyt-, zw. ww. intra Hetz. als j
rekken, verlengen. 4) voor den dag halen.
het vorige woord.
Utereckinge, out-, uyt-, znw. vr. 1) Uitstrekking,
Utequlten, out-, zw. ww. intr. Loskc>open, uit
van de armen. 2) het uitrekken der ledematen.
gevangenschap.
Uteren, uyteren, zw. ww. trans. 1) Verdrijven,
Uter, uutter, uyter, voorz. Uit, buiten.
-
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wegdoen. 2) voor den dag brengen. 3) mededeelen.
Uterende, utter-, znw. m. en o. Uiterste einde.
Uterespen. Zie uterispen.
Uterhalve, uutter-, -half, voegw. Uitgenomen,
behalve.
Uterhant, bijw. uitdr. Onderhands.
Uterheemraet. Zie uteheemraet.
Uteriehten. Zie u t e r e c h t e n.
Uteriden, uut-, uyt-, st. ww. intr. en trans. -- I.
Intr. 1) Te :paard uitrijden, vooral voor ambtsplichten. 2) te paard uitrijden ten strijde. — II.
Trans. Hetz. als b e r i d e n 3).
Uterinnen, uut-, st. (en zw.) ww. intr. 1) Met
eene vloeistof als ondw., uit iets vloeien. 2) met
een levend wezen als ondw., uit iets loopen of
gaan. 3) voortkomen.
Uteripsemen, uut-, zw. ww. intr. Hetz. als u t e-

4) laatste; U. wille, testament. 5) beslissend, voorgoed geldend. 6) hoogste. — II. Als znw., onz. 1)
Het buitenste van iets. 2) het uitwendige, het uiterlijk. 3) het laatste; ten (in den) utersten, ten slotte;
ook, in het jongste gericht; die vier utersten, dood,
oordeel, hel, hemel. 4) uiterste punt. 5) het hoogste
punt.
Uterstheit, utterst-, ,znw. vr. Uitwendigheid, wereldsche,.ijdelheid
UterstlÍjc, utterst-, bnw. Uiterlijk.
Uterstlike, uterste-, utterstlec, bijw. Uitwendig.
Uteruchtieh, uut-, uyt-, bnw. Befaamd, vermaard.
Uteruken, uut-, zw. ww. intr. Naar buiten komen(?)
Uterucken, uut, - rocken, zw. ww. trans. Met
geweld uittrekken.
Uterumen, uut-, uyt-, -ruemen, -ruymen, zw. ww.
intr. Zich verwijderen.
Uteruppen. Zie u t e r o p p e n.
Uteruspen. Zie uterispen.
Uterusten, uut-, zw. ww. trans. Gereed maken.
Uterveste, znw. vr. Buitenvest.
Uterwaert, uyter-, -wert, - weert, znw. m. Uiterwaard.
Utesaeken, uut-, uyt-,, zw. ww, trans. Uit een zak
doen.
Utesamelen, uut-, zw. ww. trans. Bijeenzoeken( ?)
Utesappen, uut-, uyt-, zw. ww. trans. Iet sap
ergens uit persen( ?)
Uteschatten, uut-, uyt-, zw. ww. trans. 1) Invorderen. 2) eene bep. „schatting" voleindigen.
Utesehattinge, uut-, uyt-, znw. vr. Invordering.
Uteseheiden, uut-, uyt-, -scheeden, - scheden, st.
en zw. ww. trans., wederk. en intr. — I. Trans. 1)
Uit iets afscheiden of verwijderen. 2) lossen, een
schip. 3) uitzonderen; utegescheiden, uitgezonderd.
— II. Wederk. Zich uit iets afscheiden. — III.
Intr. 1) Ergens vandaan gaan. 2) zich van anderen
• onderscheiden; -uitblinken.
`'Utésehelden, '"uut -, st. ww.. trans. 'Openlijk 'ver
-klaren.
Utesehenken, uut-, uyt-, zw. ww. trans. Iem. een
afscheidsdronk brengen( ?).
Utesehepen, uut-, uyt-, zw. ww. trans. Uit een.
schip doen, lossen, koopwaren.
Uteseheppelije, uut-,bnw.Voor leegscheppen vatbaar.
Uteseheppen, uut-, uyt-, st. ww. trans. Uitschep
pen; uitdelgen.
Utescheren, uut-, st. ww. trans. Tot of voor iets.
• bestemmen.
Uteschieten, uut-, st. ww. intr. en trans. — I.
Intr. 1) Naar buiten komen; met een schip uit de
haven gaan. 2) uit den grond te voorschijn komen;.
opschieten. 3) uit iets anders te voorschijn komen.
4) uit het lichaam te voorschijn komen. 5) ruchtbaar worden. —II. Trans. 1) Met kracht uit iets te
voorschijn doen komen. 2) van zich geven. 3) uit:
het lichaam te voorschijn brengen. 4) uit een schip
doen; lossen. 5) uit een schip uitwerpen. 6) door
schieten (een pijlschot) wegnemen. 7) uitdoen, een
kleedingstuk of wapen. 8) uit een zeker getal of
hoeveelheid verwijderen, het beste of het slechte.
Uteschicken, uut-, uyt-, zw. ww. trans. 1) Uitzenden. 2) uitschieten, van zich geven. — Utesehiekinge, uut-, uyt-.
Utesch ldéren, zw. ww. trans. Uitschilderen.
Uteschinen, uut-, st. ww.. intr.. Uitblinken; ook
duidelijk blijken.
Utesehiten, uut-, st. ww. trans. Uitschijten, door
stoelgang verliezen.
Utescholpen, uut-, -scolpen, zw. ww. intr. Uit
-stromen.
Uteschone, uut-, ud-, -scone, bnw. en bíjw. Zeer
schoon.
Uteschoren, uut-, -scooren, -scueren, -sceuren,
- scoren, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans. Uit-

r

Uterisinge, uut-, znw. vr. Het uitstorten van
bloed.

Uterispen, uut-, -respen, - raspen, zw, ww. intr.
en trans. — I. Intr. Oprispen. — II. Trans. Te
voorschijn brengen, opgeven, ook overdrachtelijk.
Uteriten, uut-, uyt-, st. ww. trans. Uitrukken.
Utercant, znw. m. Buitenkant.
Utereoren, uut-, deelw. bnw. Hetz. als u t ev e r c o r e n. (limburgsch). Uitverkoren. — Uter-

corenheit.
Uterlant, uyter-, znw. o. Aai de buitenzijde van

een dijk gelegen land.
Uterlije, bnw. 1) Uiterlijk, uitwendig. 2) schoon
voor het oog; schitterend; ook prachtlievend.
3) uiterst; meest. 4) laatst, eind.
Uterlijeheit, znw. vr. 1) Het uitwendige, het wereldsche. 2) het uiterste.
Uterlike, -lijc, -tic, bijw. 1) Naar het uiterlijk. 2)
op schoone wijze. 3) uiterst, als bijw. van graad;
uitermate. 4) uitdrukkelijk( ?). 5) op duidelijke
wijze. 6) ten slotte, eindelijk, 7) in elk geval.
Uterlinc:.bnw.-_Hetz. als u t e r 1 ij c 4).
Utermaten, -mate, -matene, bnw. a) Bij bij v.
naamwoorden en bijwoorden. Buitengewoon,
uitermate. b) Bij werkwoorden. Met kracht, met
geweld. c) Als bnw. Buitengewoon, buitengewoon
groot. — Utermatenlike, utermate-.
Utermeester, znw. m. Een buiten het gild staande meester.
Uteroden, uut-, uyt-, - roeden; - raden, -raiden
(oostmnl.). 1) Uit. den grond halen, boomen, stronken; uitroeien. 2) verdelgen.
Uteroder, uut-, -roeder, znw. m. Uitroeier.
Uteroeder, -roeder. Zie u t e r o d e n, -r o d e r.
Uteroeyen, nut-, uyt-, -royen, zw. ww. intr. Wegroeien.
Uteroepen, uut-, uyt-, -roupen, -ropers, st. ww.
trans. — 1) Uitroepen, afkondigen; omroepen. 2)
uitdagen; dagvaarden.
Uteroeper, uut-, -rouper, -roper, znw. m. Hij die
iem. uitdaagt.
Uteroepinge, uut-, uyt-, -roupinge, -ropinge,
znw. vr. Openb. bekendmaking, afkondiging.
Uteroepsen, uteroepsenen, uut-, uyt-, zw. ww.
Hetz. als uterispen.
Uteroyeren, uut-, -eeren, zw. ww. trans. Uitschrappen.
Uteroken, uut-, zw. ww. trans. Door een dampbad uit het lichaam drijven; uitdampen. — Utero-

kinge.
Uteroeken. Zie u t e r u c k e n.,
Uteroppen, uut-, uyt, -ru p pen, zw. ww. trans.
Uitplukken, uitrukken.
Uterotten, uut-, zw. ww. intr. Door rotten weg
-tern.

Uterschone, -scone, bijw. Zeer schoon.
Uterside, znw. vr. - Buitenzijde.
Uterste, uyterste, utterste, -erst; uderste,

bnw.- en
znw. — ,I. Als . bnw. l-) , Buitenste:-il 2) .._uitwendig,
uiterlijk; aardsch, wereldsch. 3) verst afgelegene.

.
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scheuren, van het lijf scheuren. — II. Intr. Eene
scheur krijgen, met geweld naar buiten gaan.
Uteschot, uut-, uyt-, - schoot, znw. m. en o. 1)
Spruit, uitspruitsel. 2) het uitgelezene. 2) het afgekeurde.
Utesehout, uut-, uyt-, - schuit, znw. vr. Uitstaande schuld.
Uteschrabben, uut-, - schrapen, zw. ww. trans. 1)
Uitkrabben. 2) uitdelgen. Ook Uteschrapzpzen.
Uteschraven, uut-, zw. ww. trans. -Uit den grond

inwendige leven betreft. 3) met verlangen uitzien
naar. 4) als znw., uitzicht.
Utesieninge(?), znw. vr. Uitzicht( ?)
Utesijl, uut-, znw. m. en vr. Eene zijl of uitwateringssluis, water brengende op het buitenwater.
Utesijn, onr. ww. intr. Uit zijn, van huis zijn.
Utesinnen, uut-, zw. ww. intr. Uitzinnig zijn. —

graven met de pooten.
Utesehreyen, uut-, zw. ww. trans. Storten, (tra-

nen).

Uteschrifte, uut-, uyt-, - schrift, znw. o. en vr. Af-

schrift.

Uteschriven, uut-, uyt-, - schrijven, st. ww. trans.
1) Afschrijven. 2) uitzonderen. 3) schrappen, van
eene lijst, bijv. van de lijst der burgers. 4) uitdelgen.
Uteschudden, uut-, uyt-, zw. ww. trans. Uit-

schudden.

Utesehult. Zie u t e s c h o u t.
Uteschumen, uut-, uyt-, -schuymen, zw. ww.

trans. Van schuim zuiveren.
Utesehuven, uut-, uyt-, st. ww. trans. Verwerpen.
Utesegenen, uut-, -sechenen, zw. ww. trans. Door
het geven van den zegen iem. uit eene moeielij kbeid redden.
Uteseggen, uut-, uyt-, -seegen, -segen, zw. onr.
ww. tr. -- I. Uitspreken, eene plechtige ambtelijke mededeeling doen; eindvonnis vellen. 2)
rondvertellen, verklaren. 3) uitzonderen, verwijderd houden. 4) door eene uitspraak iem. verbannen.
Utesegger, uut-, znw. m. Een beambte, met
openb. afkondigingen belast.
Uteseiken, uut-, zw. ww. tr.(?). Uitwateren.
Uteseilen, unt-, uyt-, zw. ww. trans. Uitzeilen.
Uteselninge, lees u t e s i e n i n g e? Zie ald.
Utesenden, uut-, uyt-, - seinden, -sinden, zw. en
st. ww. trans. 1) Uitzenden, afvaardigen. 2) zenden; uitreiken; uitdrijven; van zich geven.
Utesender, uut-, -sendere, -seindere, znw. m. Uitzender. -- Utesendinge, uut-, uyt-, -seindinge.
Uteset, uut-, uyt-, znw. o. Uitstel.
Uteseten, uut-, deelw. bnw. Buiten eene stad

woonachtig.

Utesetsac, uut-, uyt-, znw. m. Een zak, gebruikt
voor koren dat tentoongesteld wordt.

Utesetten, uut-, uyt-, zw. ww. trans. — I. Met
den ace. der zaak. 1) Gereed zetten. 2) uit een schip
zetten, lossen. 3) (koopwaren) tentoonstellen. 4)
prijs geven. 5) in leen uitgeven. 6) beleggen, geld.
7) uitstellen. 8) verlengen. 9) uitbreiden. 10) iets
uitsluiten. 11) instellen, ordineeren. 12) op het
touw zetten. 13) te koste leggen. 14) uiteenzetten.
15) verpanden. 16) versieren. 17) (eene belasting)
omslaan. — Utegeset, melaatsch. — II. Met den
ace. van den persoon. 1) Uit (stad of land) zetten.
2) ontschepen. 3) op borgtocht loslaten. 4) uithuwen, eene dochter. 5) iem. van iets ontzetten. 6)
verzet doen tegen het „insetten" van iem. in een
boedel. 7) uitsluiten, voor_ iem. eene uitzondering
maken.
Utesetter, uut-, uyt-, znw. m. 1) De stedelijke beambte, belast met het tentoonstellen van koren,
dat in het groot wordt verkocht( ?). 2) hij die zijn
geld of naturaliën op rente of woeker uitzet.

Utesettieh, uut-, uyt-, -setich, -eg, bnw. Me-

laatsch.

Utesettinge, uut-, uyt, znw, vr. 1) Uiteenzetting,
voorstel. 2) uitstel, schorsing. 3), 4)
zetting, omslag (?). 5) het zetten van dengene, tegen wien de „uitwinning" gericht is, uit het goed.
Utesieden, uut-, st. Ww. intr, Overkoken.. -Utesiedinge, (uitvloeien?)
Utesien, uut-, uyt -, st. ww. intr.- 1) Uitkijken. 2)
naar buiten zien ; het oog vestigen op hetgeen het
,

Utesinnich, uut-, -uyt-, Utesinnieheit, uut-.
Utesit, uut-, znw. m. Het uitzakken van een
dijk( ?).

Utesitten, nut-, st. ww. intr. en trans. — I. Intr.
Uitzakken.. — II. Trans. 1) Laten voorbijgaan; een
rechtsdag. 2) uitbroeden.
Uteslach, uut-, uyt-, znw. m. 1) Het drijven van
vee in de weide. 2) het verkoopen van waren buiten de stad; ook het daarvan geheven recht. 3) uitgeslagen en buitengedijkte grond.
Uteslaehdine, uut-, -slaech-, -ding, znw. o. De
rechtszitting waarin het „zetgeleide" geld ingevorderd wordt.
Uteslaen, uut-, uyt-, st. ww. trans. en intr. — I.
Trans. A. Met den ace. der zaak. 1) Uitslaan, door
slaan uit iets brengen. 2) uit elkaar spreiden; (tenten) opslaan. 3) van laken, uithangen. 4) uit elkaar
slaan. 5) verjagen. 6) van de hand doen buiten de
stad. 7) uitgeven. 8) betalen. 9) buitendijken.
B. Met een pers. als object. 1) Verjagen. 2) ontslaan. 3) bevrijden, uit boeien. 4) uitplunderen.
5) in het deelw. utegeslegen, door uitslag bezocht.
— II. Intr. A. Met een pers. als ondw. 1) Oprukken,
een uitval doen. 2) zijwaarts afwijken. 3) zich uit
iets begeven. 4) beginnen met iets; van wal steken.
5) met -eeen bep. met na, polsen, trachten te peilen. 6) met een dier als ondw., achteruitslaan. — B.
Met eene zaak als ondw. 1) Uitslaan, zich een weg
banen. 2) met geweld uit iets losgerukt worden.
3) ontaarden. 4) uitslag krijgen, schimmelen( ?).
Uteslager, uut-, ook uteslaër, - slare, znw. m. De
werkman belast met het uithangen van de lakens
aan de ramen.
Uteslaginge, uut-, znw. vr. Het uitslaan van
iets, o.a. de tanden.
Utesliten, uut-, st. ww. trans. 1) Bij kleine gedeelten of in het klein verkoopen. 2) eene rechtszaak of - strijd met betr . tot iets beëindigen. 3) uitrukken, het hoofdhaar. 4) iem. door een raadsbesluit uit de stad zetten.
Uteslitinge, uut-, -uyt, znw. m. Het geven van
zijn volle recht aan iem.
Utesloven, uut-, zw. ww. trans. (Iem. een kleedingstuk) van het lichaam strooperg.
Utesluten, uut-, uyt-, st. ww. trans. 1) Uitsluiten,
een zaak. 2) buitensluiten, iem. — Uteslutinge.
Utesmacken, uut-, zw. ww. trans. Uitwerpen.
Utesmeden, uut-, uyt-, Smedende bewerken.
Utesmiten, uut-, uyt-, st. ww: trans. en intr. — I.
Trans. 1) Uitwerpen. 2) verjagen.. 3) ingooien,
glasruiten. — II. Intr. Terzijde uitgeworpen
worden, of slingeren, van lamme beenen. — Utesmitinge.
Utesmoken, uut-, zw. ww. trans. Door verstik

verdrijven uit iets.
-kendro
Utesneuwen, uut-, uyt-, zw. ww. trans. Uit snoeien, van takken ontdoen.
Utesniden, uut-, uyt-, st. ww. trans. 1) Uitsnijden. 2) cedulen (en derg.) u., snijden uit hetzelfde stuk perkament, zoodanig dat door samenvoeging blijken kan dat zij bij elkander behooren.
Niet te verwarren met utesniden in de bet. doorsnijden bederven. 3) uitsnijden, bewerken in hout
of steen. 4) in kleine stukken snijden; in het klein
verkoopen.
Utesnidinge, uut-, znw. vr. 1) Het uitsnijden van
iets uit het lichaam. 2) het verwijderen van bladen
uit een boek( ?). 3) snijwerk.
Utesoeken, uut-, zw. ww. trans. 1) Uitzoeken. 2)
uitvragen. 3) executeeren.
Utesoekinge, znw. vr. Executie, schuldinning.
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Utesonderen, uut-, uyt-, -sunderen, zw. ww.
trans. 1) Uitzonderen ; afzonderlijk noemen( ?) .
2) vrijstellen. 3) uitsluiten.
Utsonderline, uut-, -lanc, bnw. Zeer bijzonder.
Utespaerne, uut-, znw. o. Buitenspaarne.
Utespannen, uut-, st. en zw. ww. trans. 1) Uitspannen, strak spannen; een tent opslaan. 2) uitspannen, trekdieren.
Utespanninge, uut-, znw. vr. Bet. onzeker. Vert.
van latijn detentio.
Utesperren, uut-, - sparren, zw. ww. trans. Uit
-spane.,
uitspreiden.
Utespiën, uut-, uyt-, st. ww. trans. Uitspuwen.
Utespliten, uut-, st. ww. trans. en intr. — I.
Trans. Afzonderen, nemen uit een bepaald getal.
-- II. Intr. Uitgesteld worden(?), eindigen( ?).
Utespoelen, uut-, uyt-, zw. ww. trans. Uitspoelen.
Utespoyen, sut-, zw. ww. trans. Spuien(?)
Utespraeyen, uut-, zw. ww. trans. 1) Uitspreiden. 2) uitrekken.
Utesprake, uut-, uyt-, -spraec, -spraic, znw. vr.
Uiting; ook uitspraak( ?).
Utesprakelije, uut-, -spraeclijc, bnw. Welsprekend(?)
Utespreiden, uut-, uyt-, -spreden, zw. ww. trans.
1) Uitspreiden, uitbreiden. 2) uitstrooien. 3) verbreiden, verspreiden. — Utespreidinge, uut-, -s preyinge.
Utesprekelije, uut-, bnw. Uit te spreken, onder
woorden te brengen.
Utespreken, uut-, uyt-, .st. ww. trans. en intr. —
I. Trans. 1) Uitspreken, uiting geven aan iets. 2)
door woorden uitdrukken. 3) in eene bep. hoedanigheid bekend maken, bijv. als scheidsrechter,
4) ten einde toe spreken. 5) utegesproken (oost.
tongvallen), uitgesloten, buitengesloten. — II. Intr. 1) Zijn gemoed luchten. 2) uitspraak doen.
Utespreker, uut-, uyt-, znw. m. 1) Hij die iets
mededeelt; prediker. 2) hij die uitspraak doet in
een geschil.
Utesprekinge, uut-, uyt-, znw. vr. Uiting, plechtige verklaring.
Utespringen, uut-, uyt-, st. ww. intr. 1) Uit iets
springen; - van gewapenden, een uitval doen; van
planten, ontspruiten. 2) uitspringen, van hoeken en
deelen van gebouwen. 3) van nieuwstijdingen, zich
verspreiden.
Utesprone, uut-, -sprunc, znw. m. 1) Een uit den
grond ontspringende beek. 2) uitspringend deel
van een bouwwerk, erker.
Utespruten, uut-, uyt-, -spruyten, st. en zw. ww.
intr. en trans. — I. Intr. 1) Uitspruiten, van ge-

wassen. 2) van menschen, afstammen van. 3) voortkomen, ontstaan. — II. Trans. Doen uitspruiten;
voortbrengen.
Utesprutinge, uut-, znw. vr. Het uitspruiten;
uitspruitsel. In dez. bet. Utespruut, uut-, -spruyt.
Utespuwen, uut-, uyt-, st. ww. trans. Uitspuwen.
Utestaen, uut-, st. ww. intr. I. Met een pers. als
ondw. Buitenstaan (?) . — II. Met eene zaak als
ondw. 1) Van geschillen, nog hangende zijn; utestaende hebben met, met iem. een geschil hebben.
2) van geldschulden e. a. geldelijke verplichtingen,
nog niet vereffend zijn.
Utestare, uut-, bnw. Zeer sterk.
Utestaven, zw. ww. trans. Ten volle „staven",
geheel voorzeggen, een eed.
Utesteken, uut-, uyt-, st. ww. trans. — A. Met
steken in de bet. „steken". — I. Met den acc. der
zaak. 1) Door steken uit iets verwijderen; ook uitkrabben. 2) opensteken, een vat; aftappen, den
wijn; enen dijc u., een dijk doorsteken. 3) uitsteken,
naar buiten steken, een lichaamsdeel, een voorwerp; ook .op staken uithangen. — B. Met steken
in de bet. „duwen". — I. Met den 'acc. der zaak.
1) Ergens uitduwen. 2) naar buiten duwen. 3) afrukken. 4) uitzetten, in omvang doen toenemen.
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5) verbergen. 6) uitsluiten, uitzonderen. 7) uitspoelen, lakensche stoffen. — II. Met den acc.
van den pers., verdrijven. verjagen.
Utestekinge, uut-, znw. vr. Uitwerping, uitdrij
-ving.
Utestel, uut-, znw. o. Uitstel, verlenging van een
bep. termijn.
Utestelen, uut-, st. ww. intr. en trans. — I. Intr.
Uit iets sluipen. — II. Trans. Uit iets stelen.
Utestellen, uut-, uyt-, zw. ww. trans. 1) Naar buiten brengen. 2) uitzetten, geld op rente. 3) tentoonstellen. 4) beschikbaar stellen. 5) uiteenzetten.
6): uitrusten. van het noodige voorzien. 7) uitstellen, opschorten; ook met een pers. als object, verdagen. 8) verlengen. 9) met een vrouwelijk persoon
als object, uithuwen.
Utestellinge, uut-, uyt-, znw. vr. 1) Uitstel, opschorting. 2) schade door iem. aangericht( ?)
Utestierlijeheit, uut-, znw. vr. Het uitzenden
van zijn geest, door God in de menschen(?).
Utestorten, uut-, uyt-, -sturten, -stuerten, zw. ww.
trans. 1) Uitgieten, uitstorten. 2) (woorden) in
grooten overvloed spreken. 3) van zich schudden;
ook uitschudden, kleederen van een ander. 4) in
overvloed verspreiden. 5) uitstorten in het gemoed, van geestelijke zaken. 6) als wederk. gebruikt, zich geheel en al geven.
Utestorter, uut-, znw. Uitdeeler.
Utestortinge, uut-, znw. vr. 1) Het uitstorten
(van eene vloeistof). 2) verspilling. 3) uitstorting,
met betr. tot den geest.
Utestoten, uut-, uyt-, -stooten, st. ww. trans. — I.
Met een pers. als object. 1) Uit iets storten. 2) van
zich stooten, verdrijven. — II. Met den acc. der
zaak. 1) Uitdrijven. 2) uitwringen. 3) door stooten
verwijderen.
Utestreeken, uut-, zw. ww. trans. en wederk. —
I Trans. 1) Uitstrekken, (recht)uitsteken. 2) uitrekken, spannen. — II. Wederk. Zich in de lengte
uitstrekken of uitrekken; streven naar God.
Utestreekinge, uut-, znw. vr. Vooral als term der
devoten, verlangen naar God..
Utestriken, uut-, st.- ww. trans. en intr. — I.
Trans. Oppoetsen, - opsieren. — II. Intr. Uit iets
gaan; uittrekken.
Utestropen, uut-, uyt-, - stroppen, - struppen, zw.
ww. trans. (De huid) afstroopen. -- Utestro-

pinge.
Utestuerten, - stunten, Zie u t e s t o r t e n.
Utesugen, uut-, st. ww. trans. Uitzuigen; opslorpen.

Utesuken, uut-, st. ww. trans. Uitzuigen.
Utesupen, uut-, st. ww. trans. Uitslurpen. —
Utesunderen. Zie u t e s o, n d e r e n.
Utesuveren, uut-, zw. ww. trans. Geheel en al
schoonmaken; verwijderen.
Uteswademen, uut-, uyt-, zw. ww. intr. Uitdampen, uitwasemen.
Uteswart, uut-, -swaert, bnw. Zeer zwart.
Uteswemmen, uut-, st. ww. intr. Uit iets zwemmen.
Utesweren, uut-, st. ww. intr. Door zweren verloren gaan.
Utesweten, uut-, uyt-, -sweiten, zw. ww. trans.
Door zweeten uit het lichaam brengen; voor iets
boeten.
Uteswingen, st. ww. trans. Met kracht uit de
scheede halen, het zwaard.
Utetappen, uut-, uyt-, zw. ww. trans. 1) Uittappen, in het klein verkoopen, wijn en bier. 2) leegtappen; utegetapt sijn, geen voorraad meer hebben.
Utebreken, uut-, st. ww. trans. en intr.. — I.
Trans. Met geweld uit iets breken; uitsteken. II.
Intr. 1) Losgaan uit iets. 2) doorbreken, een ge
-zwel.
Uteteken, uut-, -teiken, znw. o. Uiterlijk teken
of bewijs van iets.
Utetekenen, uut-, uyt-, -teikenen, zw ww. trans.
1) Door een uiterlijk kenteeken , onderscheiden.
-
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Utevechtinge, uut-, uyt-, znw. vr. Inneming, ook

2) onderscheiden, boven anderen plaatsen. 3) bepaaldelijk voor iets aanwijzen.
Utetellen, uut-, zw. ww. trans. 1) Uittellen, een
voor een tellen. 2) bij het tal verkoopen. 3) ten
einde toe tellen. 4) tellen tot een bep. getal. 5) uit
een bep. getal voor iets bestemmen. 6) uit een bep.
getal uitzonderen . --. Utetellinge.

plundering, eener stad.
Utevegen, uut-, uyt-, -tegen, zw. ww. trans. 1)
Naar buiten vegen. 2) schoonmaken.

Utevelligen, uut - , zw. ww. trans. Aan iem. vol -

komen veiligheid of vrijgeleide verzekeren.
UteVellen, .uut-, zw. ww. trans. Uit iets te voorschijn brengen.
Uteverademen, uut-, zw. ww. intr. Uitwasemen.
Uteverbreiden, uut-, zw. ww. trans. Uitbreiden,

Utetemperen, uut-, zw. ww. tr.. Geheel en al

doorweeken.
Uteterden. Zie u t e t r e d e n.
Uteteren. uut-, zw. ww. tr. 1) Uitteren, uitputten. 2) verderven, ruineeren.

vergrooten.

Utetiden, uut-, zw. ww. intr. 1) Met een pers. als

Uteverdoen, uut-, st. onr. ww. trans. In het openbaar verpachten of verhuren.

ondw., uitgaan. 2) met eene zaak als ondw., uit iets
te voorschijn komen.
Utetien, uut-, uyt-, st. ww. trans. en intr. — I.
Trans. A. Met den acc. 1) Uit iets trekken; uittrekken , kleeren, wapenen. 2) in het leenrecht, sijn
goed u., (een leen) tot zich nemen, het onttrekken
aan den rechtstoestand waarin het door het vonnis
is gekomen. 3) vertalen. — B. Met een persoon als
object. 1) Wegtrekken. 2) uit(t)rekken. 3) met veranderd object, ontkleeden. -- II. Intr. Uitgaan;
uittrekken, van gewapenden.
Utetonnen, uut-, uyt-, zw. ww. trans. Ten einde
toe tónnen, eene zekere hoeveelheid turf.
Utetracken . Zie u t e t r e c k e n.
Utetreden, «ut-, uyt-, -terden, st. ww. intr. en
tr. — I. Intr. 1) Uit iets treden, er op uit gaen. 2)
uittreden met eene bep. met ute, iets verlaten. —

II. Trans. Door treden uit iets doen gaan, bijv. het
de aar. 2) uitvorschen(?).
Utetreeken, uut-, uyt-, -treken, -trackers, -trucken,
st. en zw. ww. trans. en intr. — I. Trans. — A. Met
den acc. der zaak. 1) Uit iets trekken; losrukken;
ook uit den grond trekken, wieden; van kleederen,
uittrekken; excerpeeren. 2) afpersen. 3) uitsteken,
in de lengte uitstrekken, vooral een lichaamsdeel.
4) in het leenrecht, hetz. als u t e t i e n. 5) vertalen
6) uiteenzetten. — B. Met een persoon als object.
1) Iem. - ergens uithalen. 2) uitplunderen. — II.
Intr. Uitgaan; vooral uittrekken, van gewapenden
Utetreckinge, uut-, znw. vr. — A. Van utetrecken, trans. 1) Het doen uitkomen van vocht
uit het lichaam. 2) wieden. — B. van utetrecken,
intr. Reis, tocht.
Utetrueken. Zie utetrecken.
Utetunen, «te-, uyt-, -tuynen, zw. ww. trans.
Door een heining buitensluiten.
Utevaen, uut-, st. ww. trans. Uitkiezen.
Utevaerdieh, uut - , - veerdich, - verdich, bnw.
graan uit

Stroomafwaarts varen.
Utevaert, uut-, uyt-, -cart, -yard, -vert, - f aert,
-vairt, znw. m. en vr. 1) Uitgang, uitreis, uitstap.
2) krijgstocht, veldtocht. 3) iemands dood; ook
begrafenis, lijkdienst. 4) het uitvaren( ?) 5) van
zaken, in het bijzonder van koopwaren, uitvoer:
ook een daarvan geheven recht.
Utevagen, uut-, zw. ww. trans. Schoonmaken,

zuiveren, eene wond.
Uteval, uut-, znw. m. Afval van geslachte dieren.
Utevallen, uut-, uyt-, st. ww. intr. 1) Uitvallen,

uit iets vallen. 2) zich snel uit iets verwijderen.
3) vergaan( ?).
Utevane, uut-, f anc-, -vang, znw. m. 1) De ge
buiten het rechtgebied-vangemi .
waar hij zijn domicilie heeft. 2) uitstekend deel
van een gebouw( ?).

Utevannen, zw. ww. trans. (Een kind) in eene
eigen huishouding zetten, uitrusten.
Utevaren, uut-, uyt-, st. ww. intr. 1) (Ergens) uit

gaan; als

znw., tocht, avontuur, plaats waar men
uittrekken,.van gewapen-

uit iets gaat, uitgang. 2)

den, ten strijde trekken. 3) weggaan uit iets; iets
verlaten. , 4) uitvaren, per '; schip uitgaan. 5) van
goederei, uitgevoerd worden.
UteVas .uut-, bnw. Zeer sterk.
-

Uteve^teII st. ww. trans. Bestrijden.
J

Uteverdriven, uut-, uyt-, st. ww. trans. Uit iets

— Uteverdrivinge.
Uteverhongeren, zw. ww. trans. Uithongeren.
Uteveridelen, uut-, zw. ww. trans. Te niet doen.
Uteverjagen, uut-, zw. ww. trans. Uit iets verj agen.

verjagen.

-

Uteverkiezen, uut-, st.
ook tot zoon aannemen.

Uteverkiesinge, uut

-

ww. trans,. Uitverkiezen;

, uyt-,

znw. vr. Uitkiezing,

bevoorrechting; ook aanneming tot zoon.
Uteverkiester, «ut-, znw. vr. Zij die uitkiest.
Utevereopen, uut-, zw. ww. trans. In het klein
verkoopen, slijten.

Utevereoren, uut-, uyt-, deelw., bnw. en bijw. I

Als deelw. Uitverkoren. -- II. Als deelw. bnw. 1)
Uitgezocht, uitgelezen. 2) voortreffelijk. -- III.
Als bijw. 1) In het bijzonder. 2) buitengewoon. —
Utevercorenhelt, uut, -vercorentheit.
Uteverleggen, uut-, zw. ww. Bepalen, vaststellen.

Uteverlesen, st. ww. trans. Uitkiezen; het deelw.
met de bet. „uitgezocht".
Uteveroefenen, uut-, zw. ww. wederk. Zich zelf
met godsd. oefeningen uitputten.
Uteversehelden, uut-, -verscheden, st. ww. trans.
Onderkennen, onderscheiden.
Uteversetten, uut-, zw. ww. trans. Verpanden.

Uteverstoten, uut-, st. ww. trans. Verstooten uit

iets.

Utevervolgen, uut-, uyt-, zw. ww. trans. Ten

toe „utewinnen". Zie ald.
UteVerwaest, uut-, uyt-, deelw. bnw. Met de
voorgeschreven rechtsmiddelen (een waes d.i. zode)
einde

uitgewonnen.

Uteverweelt, uut , deelw. bnw. Voortreffelijk.
Uteverwlnnen, uut-, uyt-, st. ww. trans. 1) Geheel en al overwinnen. 2) een uitvoerbaar vonnis
tegen iem. verkrijgen.
Utevilen, uut-, zw. ww. trans. Uitvijlen.
Utevinden, uut - , zw. ww. trans. 'Uitvinden, gezegd niet van hetgeen door menschen gevonden
wordt, maar van het door God geschapene.
Utevisschen, uut-, zw. ww. trans. 1) Opvisschen.
2) uitvisschen, te weten komen.
Utevliegen, uut-, uyt-, st. ww. intr. 1) Uitvliegen,
uit het nest vliegen, van vogels; ook van zaken,
uit iets de lucht in gaan; met gemak ergens uitgaan.
Utevlien, uut-, uyt-, -vlihen, st. ww. intr. Ontvluchten.
-

Utevliet, uut-, znw. o. Uitvloeiing van water;
uitmonding.
Utevlieten, uut-, uyt-, -vlijten, st. ww. intr. 1)
Uitvloeien. 2) zich krachtig naar buiten openba-

ren, term der devotie, deelw. bnw. utevlietende, uitvloeiende van „minne ".

Utevlietieh, uut-, uyt-, -vlitich, bnw.Uitwaterend.
Utevloeyen, uut-, uyt-, -vloyen, zw. ww. intr. en
trans. — I. Intr. 1) Uitvloeien, uitstroomen. 2)
term der devoten, hetz. als u t e v 1 i e t e n. 3)
leegloopen. -- II. Trans. Doen vloeien uit iets.

U BYloeyInge, «ut -, uyt-, -vloyinge, znw. vr. Uit -

stroasning; hetgeen van iem uitga at.
Utevloeylije, uut-, bnw. Term der devoten, onuitputtelijk mild. -- Utevloeyllaheit, uut-, -licheit.

UTEVLOET.
Utevloet, uut-, ook utevlot, znw. m. en vr. Uit -

vloeiing. .

Utevlote, uut-, -vloot(?), znw. of (en ?) vr. 1) Een

uit

ing.

eene bron uitstroomend water. 2) uitvloei -

Utevlueht, uut-, - f lucht, znw. vr. 1) Het gaan van

eene plaats naar een andere, reis. 2) het vluchten
uit iets, ook middel om te ontkomen.
Utevluchten, uut-, uyt-, zw. ww. trans. Naar buiten in veiligheid brengen.
Utevoeden, uut-, zw. ww. trans. Verzadigen(?).
Utevoederen, uut-, zw. ww. trans. Van voering
voorzien.
Utevoeren, uut-, uyt-, - voren, -voiren, -vueren,
zw. ww. trans. 1) Naar buiten brengen, uit een
stad, een land. 2) iets uit een boedel brengen. 3)
met ute in de bet. ,,af": afslaan (van het hoofd).
4) in bijzonderheden mededeelen.
Utevoeringe, uut-., - vueringe, znw. vr. Vervoer
naar buiten.
Utevollen. Zie u t e v u l l e n.
Utevollen, uut-, zw. ww. trans. (Laken) ten einde
toe vollen.
Utevont, uut-, znw. Een zeldzaam exemplaar
van iets, toonbeeld.
Utevorderen, uut-, uyt-, zw. ww. trans. 1) Invorderen. 2) (recht) ten einde toe vorderen.
Utevoudich, uut-, uyt-, - f oldich, - f eldich, bnw.,
oostmnl. Uitvoerig. .
Utevragen, uut-, uyt-, - vraigen, zw. ww. trans.
Ondervragen, overhooren.
Utevreden, uut-, zw. ww. trans. Door afsluiting
zijn erf afscheiden van dat zijner buren.
Utevriesen, uut-, st. ww. intr. Door de vorst uit
iets gaan of loslaten.
Utevronen, uut-, zw. ww. trans. Den vrijen
eigendom door vonnis ontzeggen.
Utevueren. Zie u t e v o e r e n.
Utevullen, uut-, - vollen, zw. ww. trans. Vullen.
Utevusich, uut f usich, -ech, bnw. Uithuizig. Ver schrijving voor utehusich (? )
Utewaden, uut-, uyt-, st. ww. intr. Te voorschijn
komen, uitvloeien uit het lichaam; uitkomen.
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tot volle wasdom komen. 2) uit iets voortspruiten.

-- Utewassinge.
Utewateren, uut-, zw. ww. intr. Zijn water
loozen in een ander water; ook in de bet. het vuile

water uit iets laten loopen.
Uteweeh, uut-, uyt-, znw. m. 1) Een weg die ergens vandaan voert; zijweg. 2) middel om aan iets,
een verplichting, een gevaar, te ontkomen. 3) uithoek.

Utewegen, uut-, uyt-, st. ww. trans. Uitwegen.
Utewegich, uut-, bnw. Van den rechten weg af,
verdwaald.

Utewelden, uut-, zw. ww. trans. Ontweiden, van
het ingewand ontdoen.
Utewelden, uut-, zw. ww. trans. Afweiden,.
Utewel, uut-, -wale, bnw. Zeer goed.
Utewellen, uut-, zw. ww. trans. Uitgraven voor
de zoutziederij(?)
Utewendelike, uut-, -lijc, bijw. 1) Naar buiten,
uitwendiglijk. 2) met uiterlijke praal;, wereldsch.
Utwendich, uut-, uyt-, - windich, -weindich, -ech,

bnw. 1) Uitwendig, uiterlijk, zinnelijk. 2) als term
der devoten wordt u. gebruikt van al wat tot het
„werkende leven" behoort. 3) wereldsch. 4) prachtig, schitterend. 5) in oostelijke tongvallen. a) van
personen, vreemd, buiten iets staande. b) van zaken, vreemd, waarbij iem. niet behoort.
Uitwendieh, uut-, uyt-, bijw. 1) Buiten, aan de
buitenzijde van iets. 2) uiterlijk. 3) uitwendig. 4)
met pracht en praal.
Utewendicheit, uut-, znw. vr. 1) Het uitwendige
of uiterlijke van iets. 2) het aardsche leven. 3) we
reldzin. 4) pracht en praal.

Utewendiehiike, uut -, windich-, -wendigelike, -lijc

bijw. 1) Naar het uiterlijk. 2) op zinnelijke wijze.
3) met pracht en praal.
Utewerden, uut-, st. ww. intr. Bet. onzeker.
Uteweren,uut -, zw. ww. trans. Buiten iets weren.
Utewerken, uut- zw. onr. ww. trans. en wederk.
--I. Trans. 1) Afwerken. 2) uitputten. 3) naar buiten openbaren. — II. Wederk. Zich tot het uiterste inspannen.

. Utewerkinge, uut -, znw. vr. Werking naar bui-

Utewaeyen, uut-, zw. ww. intr. en trans. Uit-

ten.

Utewaeyinge, uut-, -wayinge, znw. vr. Het naar

sel.

waaien.

buiten komen

van een luchtstroom uit het lichaam.

Utewaert, uut-, uyt-, ud(e)-, uud-, -wart, -vert,
-weert, -ward; -waerts, bijw. 1) Naar buiten, in eene
buitenwaartsche richting. 2) naar buiten, uit een
venster, een gebouw. 3) de stad uit; naar zee. 4)
terzijde, terug, weg. 5) met betr. tot het gemoed,

naar hetgeen buiten den mensch is, naar het uit-

wendige.

Utewaert, uut-, -werd, znw. m. Hetz. als u t e rw a e r t. Uiterwaard.
Utewaerts. Zie u t e w a e r t, bijw.
Utewaken, uut-, - waecken, zw. en st. ww. intr.
Ten einde toe waken.
Utewalen, uut-, zw. ww. intr. Uitzakken tengevolge van een wael (aardverschuiving).
Utewalgen, uut-, zw. ww. trans. Uitbraken.
Utewalken, uut-, zw. ww. trans. Door wringen of
kneden naar buiten brengen.
Utewallen, uut-, st. (en zw?) ww. intr. Uitstroo-_
men, uitvloeien:
Utewandelen, utewanderen, uut-, zw. ww. intr.
Zich buiten gaan vertreden; de stad uitgaan.
Utewankelen, uut-, zw. ww. trans. Heen en weer
bewegende verwijderen.
Utewannen, uut-, zw. ww. trans. Door wannen
verwijderen, uit het koren.
Utewarpen. Zie u t e w e r p e n.
Utewasemen, uut-, zw. ww. intr. Uitwasemen.

Utewaseminge.
Utewassehen, uut-, - waschen, st. ww. trans.
Schoonwasschen.

Utewassen, uut-, uyt-, st. ww. intr. 1) Uitgroeien,
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Utewerp, uut-, znw. m. l Uitbraaksel, uitwerpUtewerpen, uut-, uyt-, - warpen, -worgen. — I.

Trans. A. 1) Met den acc. der zaak. 1) Naar buiten
werpen. 2) van hetgeen uit het lichaam wordt, ,,uit
". a) Van zich werpen, waarvan men-geworpn
met geweld het lichaam berooft. b) van het loozen
der uitwerpselen. c) braken. d) van de vrucht in het
moederlijf. e) ook van het wegnemen van de teelballen. f) van het uitbrengen van geluiden. g) met
eene kwaal als object verdrijven, genezen. h) met
eene zaak als ondw., van zich geven. 3) buitendijken, land. 4) uitwerpen, een jachtvogel. 5) verwerpen, afkeuren. 6) uitgooien. 7) afleggen, een
kleedingstuk. 8) uitschieten, doen uitspruiten. —
B. Met het object van den persoon. 1) Uit iets werpen. 2) verdrijven. — II. Wederk. 1) Zich naar
buiten werpen. 2) zich van iets berooven.
Utewerpinge, uut-, uyt-, -worpinge, znw. vr. Uitwerping.
Utewesen, uut-, st. ww. intr. 1) Uit zijn, buiten
de stad zijn. 2) zich aan de. buitenzijde bevinden,
ook: uit de stad gebannen zijn. 3) buiten iets
staan. 4) er op uit zijn, zich er op toe leggen. 5) buitengesloten zijn.
Uteweteringe, uut-, znw. vr. Buitenwetering.
Utewieden, uut-, uyt-, zw. ww. trans. 1) Uitwieden. 2) uitzoeken( ?)
Utewiken, uut-, st. ww. intr. Terzijde gaan.
Utewinden, uut-, st. ww. trans. Met geweld uit
iets te voorschijn brengen.
Utewinnen, uut-, uyt-, st. ww. trans. 1) Met geweld of met moeite iets uit iem. of iets halen, krij gen. 2) in rechte, door een rechtsgeding iem. van

UTEWINNINGE.

VAEN.

iets ontzetten; iem. executeeren; met den acc. der
zaak, door een vonnis van iem. verkrijgen.
Utewinninge, uut-, uyt-, znw. vr. Executie, het
verkrijgen van een vonnis tegen iem.
Utewinteren, uut-, zw. ww. trans. Houden tot
aan het einde van den winter(?).
Utewisen, uut-, uyt-, zw. en st. ww. trans. I. Met
den acc. van den pers. 1) Iem. de deur wijzen; ook
iem., bep. een melaatsche, gelasten de stad te ver
2) iem. bij vonnis verbannen. — II. Met den-laten.
acc. der zaak. 1) Gelasten uit de stad te brengen,
eene afgekeurde waar. 2) door het wijzen van een
vonnis beëindigen, eene rechtszaak. 3) duidelijk
bewijzen, uitwijzen.
Utewisinge, uut-, znw. Duidelijke aanwijzing
van een geschreven stuk.
Uteworp, uut-, uyt-, znw. m. 1) Hetgeen uitgeworpen wordt als aas voor dieren. 2),buitengedijkt

begrafenis; begrafeniskosten. 2) het uitspreken
van een oordeel; uitspraak. 3) uitkeering (vooral
oostmnl.) 4) uitvoering, voltrekking.
Utterste. Zie uterste.
Uttersthelt, utterstlike. Zie u t e r s t.
Zie w o e d e 1 m a e -Uudelmanh. n d a c h.
Uudop. Zie u yd o p. Bet. onzeker.
Uuf. Zie u f e.
Uul. Zie u 1 e.
Uulsap, znw. o. Maankopsap.
Uus. Andere vorm voor o n s, pers. vnw.; ook
voor o n s, bezit. vnw.
Uus, uys, gen. v. h. pers. vnw. gi, voor u w e s.
Uus, us, znw. m. 1) Zede, gewoonte. 2) gebruik,
hanteering.
Uuschelken, wschelken(?). Bet. onzeker.
Uusleggen, tuusleggen. Zie h u u s 1 e g g en.
Uut en de samenstellinen. Zie u t. e.
'Uutc elkijn.Zie vutse1kijn.
Uven. Bijvorm van o e f e n.
Uw, uwe. Zie u.
Uwaert, t-, bijw. Te uwen opzichte.
Uwe, huwe, znw. vr. Naam van de letter u.
Uwe. Zie huwe.
Uwe. Zie i w e.
Uwel, uwele. Zie o u w e 1.
Uwelster, znw. vr. Obliebakster.
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land.
Uteworpen. Zie utewerpen.
Utewortelen, uut-, uyt-, zw. ww. trans. Ontwortelen.
Utewringen, uut-, uyt-, st. ww. trans. 1) Uitwringen. 2) wringende uit iets te voorschijn brengen.
Utewriven, uut-, st. ww. trans. Wrijvende uit
iets te voorschijn brengen.

Utewroeten, uut-, -wrueten, zw. ww. trans. Wroe(den grond).
Utigen, zw. ww. trans. Uitkeeren, uit den boedel

Uwer. Zie u.

Uweraen, uwerhaen, huweraen, znw. m. Nachtuil.
Uwerlije, vnw. Ieder van u.
Uwerlieden, -der Ulieden.
Uxtel(e). Bet. onzeker.

tende halen uit
afgeven.

Utinge, uytinge, uyttinge, znw. vr. 1) Uitvaart,

V.
Vaceren, -eeren, zw. ww. intr. Openvallen, onbezet zijn, een ambt.
Vach. Zie w a c h.
Vacht, znw. vr. en m. Het vel met de wol er op,
van woldragende dieren; vlies.
Vachtijn, vachtin, bnw. Van vachtwolle gemaakt.
Vachteoper, -ere, znw. m. Vellekooper. Komt
voor als geslachtsnaam.

Vachtploter, znw. m. De werkman die de wol van
de schapevacht afplukt. In dez. bet. vachtplucker.
Vachtwolle, -wulle, -wol, znw. vr. Wol die men
van de levende schapen verkrijgt.
Vaddaert, znw. m. Vadsige kerel.
Vadde, fadde, bnw. Vadsig; ook lafhartig. Ook
vaddel. — Vaddelhelt, Paddel, -hede.
Vadde, znw. vr.( ?). Dunne pannekoek. flensje.
Vadder, znw. m. Doopvader, geestelijke vader;
-

ook doopmoeder.

Vadderschap, znw. vr. Doopvaderschap, het
„peter" zijn.
Vaddersche, znw. vr. Peetmoeder, doopmoeder.
Vaddich, bnw. Vadsig. — Vaddichelt.
Vaddine, znw. m. Halsketen.
Vadem, vademe, verdom, znw. m. 1) Vadem; de
uitgestrekte armen, ook als maat. 2) draad van
een vadem lengte; ook draad in het algemeen; de
rechtedraad in een weefsel.
Vademen, zw. ww. trans. In eene naald steken,
een draad.

Vademinge, znw. vr. Het spannen van een
draad, het omheinen van een terrein( ?).
Vader, vadere, vadre, znw. m. 1) Vader, eigenlijk.
2) overdrachtelijk. a) van God met betr. tot de
menschheid. b) van Adam. c) van de heiligen uit
het Oude Verbond. d) van den paus. e) van de eerste kluizenaars. f) van eerwaardige personen.
g) de, voorganger in iets. h) verbonden met een
genitief, oorsprong van iets; der avonturen v., eernaam van Walewein, het toonbeeld van een ridder.

Vaderboes, znw. m. en o. Het boek waarin het
leven der oudchristelijke kluizenaars is beschre-

ven.

Vaderen, zw., ww. trans. Het vaderschap erkennen.
Vadergoet, znw. o. Vaderlijk erfgoed.
Vaderlant, znw. o. De hemel.
Vaderlijs, (veder -, oostmnl.), -lic, -lec, -like,

bnw. Vaderlijk, van een vader, ook: als van een
vader.
Vaderlijs, -lic,

znw. o. Vaderlijk erfgoed.
Vaderlijehelt, -licheit, -lecheit, -hede. znw. vr.
1) De toestand van vader, het vader zijn; ook vaderlij ke liefde, vaderlijk gevoel. 2;) als eeretitel,
vooral van geestelijken.
Vaderiike, -lijc, -lic, -lec; bijw. 1) Vleeschelijk,
als vader. 2) op de wijze van een vader. — Vader
-lois.
-los,
Vaderrike, -rijc, znw. o. Het hemelsche vaderland.
Vaderslachter,

znw. m. Vadermoordenaar.
Vaderslachtich, -slechtich, bnw. Vadermoord ge-

pleegd hebbend.

Vaderslachticheit, -slechticheit, znw. Vadermoord.
Vadse, znw. m. Zoom, van kleederen.
Vaechlser, -user, znw. o. Een ijzer of mes dat tot
reiniging van iets dient.
Vaeehvier. Zie vage vier.
Vaec, vaeck, vake, znw. m. Vaak, slaperigheid.
Vael, bnw. Zie v a 1 e.
Vael, znw. o. Dal, valei.
Vael. Zie vole.
Vaelde, vaelt, valde, valt, znw. m. 1) Omheinde
ruimte of erf. 2) mestvaalt.
Vaelant, vaellant. Zie v a 1 i a n t.
Vaen, vangen, st. ww. trans. en intr. — I. Trans.
1) Vangen, gevangen nemen of zetten: ook iem. in
zijn macht brengen. 2) aangrijpen, aantasten. 3)
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aan zich verbinden. 4) vangen, een dier. 5) opvangen. 6) veroveren, eene stad. 7) bedwingen, het
gemoed. 8) boeien, den geest, 9) omvatten( ?), 10)
op zich zelf toepassen. 11) vasthouden. — II. Intr.
1) Grijpen; beetpakken; in bezit nemen; tot iets
overgaan; zich zetten tot; zich- wenden tot, zijn
toevlucht nemen tot. 2) met eene bep.. met ane,
zich voegen bij, iem. aanhangen; met eene bep.
met na, gelijken op.
Vaen, bnw. Ijdel.
Vaen. Zie vane.
Vaendel, znw. o. Vendel, afdeeling krijgsvolk.
Vaenden. Zie v a n d e n.
Vaendrager(e), vane-, vanen-, -dreger, znw. m.
Vaandeldrager, vaandrig.
Vaenkijn, vaenken, vaentgen, veenken, znw. o. 1)
Vaantje, wimpel. 2) vendel, afd. krijgsvolk.
Vaenleen, vane-, znw. o. Een door keizer of koning .aan een vorst gegeven leen met het recht een
eigen vaan te voeren.
Vaer, vair, vare, znw. m. en vr. 1) Arglistigheid
(alleen in het Nederrijnsch). 2) vrees, a) als subjectief begrip, een toestand van vrees, van angst;
die eeuwige v., de eeuwige benauwdheid, hellepijn;
in v. sijn; van vare, uit vrees, vreeselijk; met v.,
bevreesd; sonder v., onbevreesd. b) als objectief
begrip in de uitdr. (enen) v. doen (maken), vrees
aanjagen, in het nauw brengen; met vare, door
vreesaanjaging. 3) heilzame vrees voor het kwaad,
vrees voor het behoud der ziel. 4) schrik, afgrijzen.
5) gevaar.
Vaer, znw. m. Veergeld, tol, inkomende rechten.
Vaer, znw. Jonge stier. Zie v a r r e.
-veer, bnw. Geverfd; a p p e l v., g o u t v.
Vaer, znw. o.; ook vare, znw. vr. Verf, kleur.
Vaer, samentrekking van v a d e r.
Vaerbrasse. Bet. onbekend.
Vaerde. Zie v a e r t. Zie vrede.
Vaerde, eerde, znw. m. Reisgezel.
Vaerdelike, vardelike, ve(e)rdelike, bijw. Met snelheid, met vaart.
Vaerden, verre houden. Zie v e r r e n.
-vaerden. Zie aenvaerden.
-vaarder, in a a n v a e r d e r, hij die iets aantast.
-vaerdigen. Zie aenvaerdigen.

Vaerdieh, vairdich, verdich, vardich, veerdich,
veirdich, bnw. — A. Van levende wezens. 1) Reis-

vaardig. 2) vaardig, vlug in zijne bewegingen. 3).
handig, bekwaam. 4) door niets belemmerd, in
orde. — B. Van zaken. 1) Snel, vlug, 2) overijld. 3)
kortstondig. 4) snel werkend. 5) snel opschietend.
6) in behoorlijken staat. 7) onbelemmerd, van, eigendom en bezit, in de uitdr. vri ende v. 8) loslijvig;
v. lichame, door purgeermiddelen bevorderde spijs
-verting.

Vaerdicheit, verdich-, vardich, -veerdich-, veir-

dich-, znw. vr. 1) Vlugheid; met vaerdichede(n),
vlug. 2) bedrevenheid. 3) loslijvigheid.
Vaergelt, znw. o. Vracht, geld voor, het vervoer
per schip.
Vaerine. Zie v a r i n g e.
Vaerliede. Zie v a e r m a n.
Vaerlije, bnw. Gevaarlijk.
Vaerlijeheit, licheit, znw. vr. Gevaarlijkheid, gevaar.
Vaerman, znw. m., mv. vaerliede, -lude. 1) Varensgezel,matroos. 2) voetknecht.
Vaern, varen, znw. m. Gezwel aan den nek der
paarden.
Vaernekijn, -kin, znw. o. Een bewerkte steen of
daarvan vervaardigd voorwerp.
Vaernisse, vair(e)-, var-, -nesse, znw. vr. Weder
-varen,
lotgevallen, gebeurtenis.
Vaers. Zie v e r s.
Vaerschat, znw. m. Veergeld of vracht.
Vaerschip, var-, znw. o. Vrachtschip of veerschip( ?).
-
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Vaerse. Zie verse.
Vaersel, znw. Vleesch tot farceeren bestemd.
Vaersen, varsen, zw. ww. tr. Stoppen, opvullen, eene spijs met vleesch.
Vaersen. Zie v e r s e n.
Vaershuut. Zie v a r r e n h u u t.
Vaert, vaerd, vart, varde, vert; vaerde, var(d), vere,
verd(e), veerde, znw. m. en vr. — I. Van varen in
de bet. „gaan". 1) Het gaan, gang. 2) reis, tocht;
in (die) v., aen, an(e) die v., op reis. 3) in het bijzonder.. a) (pelgrims)tocht naar Rome. b) krijgstocht.
c) kruistocht. d) dienstreis. c) der menschen „reis"
naar de eeuwigheid, de dood. 4) weg, de door iem.
te volgen richting; mijnre (mire) v., -mijns weegs,
in enes vaerde comen, iem. in den weg komen; aen
(in) velde ende in vaerde sijn, op pad en weg, als
medeplichtige ergens bij tegenwoordig zijn. 5)
vaart, snelheid; succes; kracht. 6) wel op sine v.
sijn, in sine beste v. sijn, in een goeden toestand
verkeeren. 7) handelwijze. 8) keer, maal: 9) loslijvigheid. — II. Van varen, te water. 1) Het
varen; ook eene reis. 2) kanaal, sloot. — III. Van
varen, in de bet. „rijden". Hetgeen in één keer
tegelijk wordt vervoerd, vracht, voer.
Vaertgenoot, znw. m. Reisgezel.
Vaerteant, znw. m. Kant van eene vaart.
Vaertplate, znw. Bet. onzeker.
Vaertwel, -wael, imper. van w e l v a r e n.
Vaarwel.
Vaerwagen, znw. m. Vrachtwagen.
Vaerwe. Zie v a r u w e.
Vaerweeh, var-, znw. m., limb.. Rijweg.
Vaerweder, -weer, znw. o. Weersgesteldheid voor
een reis te maken. Ook noodweer(?)
Vaerwen, vaerwer, Zie v a ruw e n, v a r u w e r.
Vaesche, vaessche, veesche zw., Reehterschuinbalk in een wapen. Zie ook f a e s c h e.
Vaesche, vaessche, vasche, znw. vr. }ietz. woord
als het vorige. 1) Strook of band op kleedingstukken. 2) band op eene mouw, als kenteeken. 3) windselen van een zuigeling; verklw. veesken. 4) term in
de bouwkunde.
Vaet. Zie v a t.
Vaetgen, vaetk%jn. Zie bij v a t.
Vage, vaech, bnw. 1) Woest, onbebouwd, van
land. 2) stilstaand, van een werk.
Vage ,vaech, znw. vr. Weligheid van den grond,
groeikracht; goede toestand.
Vageline, znw. o. Opveegsel.
Vagen, zw. ww. trans. 1) Vegen, afvegen. 2) zuiveren, reinigen, pluimstrijken.
Vagere, znw. m. Hij die zuivert.

Vagevier, vaech-, ve(e)ch-, -vegh, -vuur, -vuyr,
vegevier, znw. o. Vagevuur.

Vaginge; znw. vr. Het schoonmaken.
Vaigdie, vaight. Zie v o g e d i e, v o g e t.
Vainge, znw. vr. Vangst.
Vac, vack, lack, znw. o. Vak, afdeeling, vooral

van deelen van een bouwwerk, ook dijkvak.
Vacantie, znw. m. Vacantie, vooral van recht.
Vake, naken, vaec, bijw. Vaak, dikwijls.
Vake. Zie v a e c.
Vaken, vaecken, zw. onpers. ww. Slaperig worden.
Vakerachtich, -echtig, bnw. Slaperig.
Valleien, vaeckeren, zw. ww. intr. Sluimeren.
Vakerheit, znw. vr. Slaperigheid.
Vakerich, vacrich, - ech(t),bnw. Slaperig. —Vake

-richet.
Vac-hure, -huur, znw. vr. Huur voor eene bep.

ruimte.

Vakich, bnw. Slaperig.
Vakinge, znw. vr. Vaak, slaapneiging.
Vaekele, znw. vr. Fakkel.
Vaekelen, vacklen, zw. ww. intr. Flikkeren.
Vacrech(t). Zie v a k e r i c h.
Val, valle, znw. m. 1) Val, het vallen. 2) val in
zedelijken zin. 3) toestand van ellende, achteruit-
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gang; nederlaag. 4) geval: bi val, misschien. 5) valstrik.
.Val, znw. m. Diepte.
Valachtich, bnw. Vervallen.
Valande, ook valange, znw. vr. Duivelin, feeks.
Valant, znw.m. Duivel, booze geest.
Valbedde, znw. o. Rooster(?).
Valbrugge, valle-, brucge-, -bregge, znw. vr. Ophaalbrug, valbrug.
Valderen, znw. o. limb. Sluitboom, hamei.
Valdore, znw. vr. Valluik, valdeur( ?).
Valdoregat, znw. o. De opening van een valluik.

rede vallen. 6) vallen met de stem. 7) komen in een
bep. (vooral minder gunstigen) toestand; v. in,
iets ondernemen. 8) v. van ere dinc, a) iets ontrouw
worden. b) iets niet nakomen, c) van iets afzien,
d) vervallen zijn van een recht, e) verliezen, eene
rechtszaak. 9) v. heeft meermalen de bet. van
• zijn". (vgl.: ik val wat ongeduldig). -- II. Met
eene zaak als ondw. 1) Vallen, aanvallen; van een
rivier, zich storten (in zee). 2) zakken, bedaren;
laten (doen) v., sussen. 3) plaats hebben, gebeuren;
met eene bep. met van, ten opzichte van, met. 4)
met een persoon in den 3den nv., gebeuren, geschieden aan iem. ; te beurt vallen, overkomen;
mi valt, mij overkomt; met een bep. met van, uit
iets voortkomen. 5) komen. 6) vervallen, .van renten. 7) uitvallen, een zeker (vooral een goed) gevolg hebben. 8) openvallen, open komen. 9) opkomen, in iemands gemoed. 10) met eene bep. met op
(en aen), neerkomen op. 11) v. komt voor, ook
met eene zaak (en het) als subject, in de bet. van
,,zijn".
Vallende. Zie bij vallen I, 1).
Vallach, fallich, -ech, bnw. Neiging tot vallen
hebbend; vallende.
Vallieheit, -echeit, znw. vr. Vervallen toestand.
Vallinge, znw. vr. (en m.?). Het vallen; een val.
Valmeduve, znw. vr. Boschduif, houtduif. —
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Vale, vael, valu, valeu, valuwe, vaelluwe, vaellewe,
veluwe, bnw. 1) Geelachtig, blond. 2) vaalbleek;

ook als benaming van een allegorisch paard, zinnebeeld van bedrog.
Vale, znw. vr. Vaalheid, vooral als ziekelijke
eigenschap.
Vale, vaele, znw. vr. Klimop.

Valeye, valleye, vallei, valaye, valeyde, vlaey,

znw. vr. Vallei; ook veld.
Valen, zw. ww. intr. Vaal worden, verflensen.
Valenschwerc, . znw. o. Naam van eene soort
aardewerk.
Valeriane, znw. vr. Valeriaan, geneeskr. plant.
Valeruggelde, bnw. Met een „valen" rug, van
koeien gezegd.
Valgant. Zie v a 1 i a n t.
Valge, znw. vr. Groote golf, baar.
Valge, znw. vr. Braakland, zaadveld.
Valhoet, znw. o. Hoofddeksel voor kinderen.

Valiant, vaeliant, valjant, valgant, vaelgant, vae-

lant, f aliant, f aeliant, f a (e) lgant, veliant bnw. —
A. Van personen. 1) Dapper, flink. 2) van vrouwen,
voortreffelijk, 3) als vereerende toevoeging van
hooggeplaatste lieden, edel. 4) ook als znw. in dez.
beteekenissen. 5) trotsch, laatdunkend. — B. Van
dieren, levendig. — C. Van zaken, deugdelijk.
Valiant, f aliant, het bnw. als znw. o. gebruikt,
in de bet. „waarde".
Valicheit, znw. vr. Vaalheid.
Valle, znw. vr. Hetz. als f a 1 i e, mantel.
Valcberch, znw. m. Het huis waar de valken geborgen en onderhouden worden.
Valke, valc, znw. m. en vr. Valk.
Valken(?) zw. ww. tr. Met valken jagen(?)
Valkenaer, -are, znw. m. De beambte belast met
de zorg der voor de jacht afgerichte valken.
Valkenaes, znw. o. Voeder voor een afgerichten
valk; naam van eene opbrengst in geld aan den
grootvalkenier van Vlaanderen. — Valkenhant-

schoe, Valkenhuus, valc-, huys, Valkenier.
Valkenre, znw. vr. Valkerij.
Valelegge, znw. vr. Plaats waar valken gevangen

worden; valkenvangst.
Valetersel, tarsel, znw. m. Mannetjesvalk.
Valevogel, znw. m. Valk, een tot een der verschillende valkensoorten behoorend exemplaar.
Valle. Zie v a 1.
Valle, val, znw. vr. 1) Val, valstrik. 2) valdeur of
valluik in een poort.
Vallebrugge. Zie v a l b r u g g é.
Vallen, st. ww. intr. — I. Met een levend wezen
als ondw. 1) Vallen, als uitdr. van eene onwillekeurige en ongewilde werking; vallende evel, val
ziekte. 2) in overdr. opvattingen, a) dalen-lend
uit een toestand van voorspoed. b) dalen uit een
zedelijk standpunt. c) vallen uit een betoog, eene
rol. 3) vallen als uitdr. van een bewuste werking,
zich werpen; v. aen, (op), aanvallen; v. vore, het
beleg slaan om; te gader (samen) v., handgemeen
worden; v. jeghen, vijandig gezind zijn tegen iem.;
enen in contrarie v., zich tegen iem. keeren; v. vore,
opkomen tegen iets; v. over, iem. tegengaan. 4)
vallen drukt ook, met verschillende voorzetsels
verbonden, welwillende gezindheid uit; vooral met
aen, zich wenden tot, iemands partij kiezen; ook
zich zetten tot iets. 5) in enes wonde v., iem in de
-

Valnet.
Valoor. Zie valuer.
Valporte, valle-, -poorte, znw. vr.. Schutpoort,

valdeur in•eene poort.
Valsch, valsk, vals, bnw. en bijw. — I. Van personen. 1) Valsch, onbetrouwbaar, 2) onecht, een bepaalden naam niet verdienende. 3) slecht, gemeen.
— II. Van zaken. 1) Van dezulke, waar uit de gemoedsaard bij I. beschreven, blijkt; van het gemoed, het karakter en de uitingen daarvan. 2) leugenachtig, onwaar. 3) op oneerlijke wijze verkregen. 4) gemeen, slecht. 5) ongerijmd( ?). 6) ver
onecht. 7) gebruikt als bijw.
-valscht,
Valsch, znw. m. (en o.?). 1) Valschheid, onbetrouwbaarheid. 2) boosaardigheid.. — Valschaert.
Valsche, znw. vr. Valschheid, bedrog.
Valschelije, valsce, bnw. Trouweloos( ?)
Valschelike, valske-, valsch-, -lijc, -lic, bijw. 1)
Op eene v3lsche, oneerlijke wijze. 2) op boosaardige wijze.
Valschen, valscen, valsen, velschen, zw. ww. tr.
1) Vervalschen; namaken. 2) bederven, onbruikbaar maken. 3) breken, niet nakomen, een belofte.
Valschemer, znw. m. Vervalscher, 'bep. van de
munt.
Valseher, valsscher, velscher, znw. m. 1) Valsehaard, bedrieger. 2) booswicht. 3) vervalscher, ook
van de munt; hij die iets namaakt.
Valseherie, velsch-, znw. vr. Valschheid.

Valsehheit, valscheid, valsheit, valscheheit, -bede,

znw. vr. 1) Valschheid, trouweloosheid; bedrog.
2) laaghartigheid, boosaardigheid. 3) vervalsching.
Valschmakinge, znw. vr. Vervalsching.
Valsehspreker(e), znw. m. Bedrieger.
Valt. Zie vaelde.
Valu. Zie v a 1 e.
Valuatie, -oratie, -acie, znw. vr. Waardebepaling
van de munt; ook. de . waarde ervan.
Valuë, valuwe, znw. vr. Waarde.
Valuer, valoor, znw. vr. Waarde, beteekenis;
aanzien.
Valuëren, valuweren, -eeren, zw. ww. trans. De
waarde van iets bepalen, schatten.
Valuwe. Zie v a 1 e.
Valuwen, valuën,zw. ww. intr. Vaalbleek worden.
Valvenster, znw. vr. Bet. onzeker.
Van, voorz. en bijw. — I. Als voorz. 1) Van,
verbonden met begrippen van plaats en ruimte,
ter aanduiding van het punt, van waar eene werking uitgaat; ter aanduiding van scheiding en ver-
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wijdering; comen van, ergens vandaan komen; van
ogen, afwezig; comen van hem selven, van zich zelf
vallen. 2) verbonden met tijdstippen, van, van -af;
van(dien)dat, sedert dat. 3) als uitdr. van herkomst
met betr. tot eene plaats .4) in de bet. van de zijde
van, van den kant van; bij begrippen van be-

Vangelije, -lic, bnw. v. sijn, gevangen genomen
mogende worden.
Vangen. Zie v a e n.
Vangen, deelw. znw. Gevangene.
Vangenhuus, znw. o. Gevangenis.
Vangenisbrake, vangenes-, znw. vr. en m. Het
uitbreken of ontsnappen uit de gevangenis.

hoeden, beschermen; ook uitsluiten: hoet u van
hem die. 5) als uitdr. van het komen of brengen
uit een zekeren toestand, vooral wanneer een andere er tegenovergesteld wordt : die van den watre
makede wijn. 6) ter uitdr. van de stof waaruit iets
bestaat; ook van de kleur, gezegd van een wapen.
7) als uitdr. van den persoon of de zaak, waaraan
men iets ontleent. 8) als uitdr. van het geheel,
waarvan een deel wordt genomen. 9) als omschrijving van den genit. part. 10) in een met een qualitatieven gen. gelijkstaande voorzetselbepaling:
het (paard) was root, van brunen benen. 11) een
voorz. bep. met van wordt ook gebruikt met verzwijging van een znw. waarvan zij afhangt, met de
bet. „waarde, gewicht ", enz.: niet van enen hare:
niet een haer. 12) als uitdr. van den handelenden
persoon bij een passief ww.; door. 13) ter uitdr.
van den inhoud van iets; als inhoudsopgave van
boeken. 14) bij tijdsbegrippen, ter aanduiding van
een onbepaald, binnen de grenzen ervan gelegen
punt: van den avonde, des avonds. 15) uit naam

van: ghebode die men houden soude van Gode. 16)
met betr. tot, ten opzichte van: van ouder hadde
hi menich jaer. 1.7) in verhouding tot; in vergelijking met. 18) als uitdrukking der causaliteit: uit,
van: helpt ons van minnen; ten gevolge van.: van
gewoonten, van naturen; uit hoofde van: hi berespedese van harre hartheit. 19) ter inleiding van eene
bep. bij een znw. of bnw.: die stat van Athenen;
out van dertich jaren. 20) een voorzetselbepaling
met van heeft de bet. van eene vergelijking: een
leeuwe van enen man. 21) van altemale, geheel en al;
van doen(e), noodig; van gheliken, eveneens. — II.
Als . vnw. bijw., in hiervan en daervan. — III. Als
bijw. 1) Weg. 2) met den datief, ver van. 3) met een
gen., zonder iets.

Van, vanne, znw. vr. of m. Hetz. als w a n n e.
Vandaer, bijw. Van daar, daar vandaan.
Vanden, vaenden, zw. ww. trans. en intr. 1) Beproeven; die wapenen v., de wapenen hanteeren.
2) vijandelijk aanvallen. 3) onderzoekend nagaan.
4) met een onbep. wijs verbonden, beproeven te,
gaan; vooral gebruikt in den imper.: vant mi horen.
5) iem. bezoeken die hulp, troost noodig heeft.
6) van bovenaardsche verschijningen, vooral met
God als ondw.: bezoeken, verschijnen aan. 7) beproeven, (den mensch) rampen toezenden, met
God als ondw.
Vandenisse, vannisse, -esse, znw. vr. en o. Bezoek.

Vanderhant, bvn. Afwezig.
Vandinge, -ing, znw. vr. 1) Bezoek, tot troost of
uit beleefdheid; ook van bovennatuurlijke verschijningen. 2) bezoeking, plaag.
Vandragen, st. ww. tr. Latijn tollere.
Vane, vaen, znw. m. en vr. 1) Vaandel, banier:
den v. ont f aen, als zinnebeeld van macht; enes v.
dragen, voor iem. strijden. 2) vendel, bende krijgsvolk. 3) naam van een maat, vooral voor bier. 4)
wam, kossem der koe.
Vaneel, vanneel, znw. m. Kieviet.
Vaneel, znw. m., of vanele, vr. Gootpan, zeskantige dekpan.
Vaneen, vanene, -enen, bijw. Vaneen, uiteen.
Vanegat, znw. De opening in de naald van een
toren, voor het uitsteken van een vlag.
Vanendrager. Zie v a e. n d r a g e r.
Vangaen, st. ww. intr. Weggaan.
Vangaerde, -garde, znw. vr. Voorhoede.
Vange, te-. Zie v a n c.
Vangebrief, znw. m. Schriftelijk bevel van de
rechtbank - tot - gevangenneming.
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Vangenisgelt, vangenes-, znw. o. Het geld, door
of voor een gevangene verschuldigd voor het opsluiten, het uitlaten of het onderhoud.
Vangenishouder, vangenes-, -nesse, -houd(e)re,
znw. m. Gevangenbewaarder.
Vangenismes, vangenes-, zwn. o. Een (bot ?) mes
zooals in de gev. gebruikt wordt.
Vangenisse, vanc-, venc-, vang-, veng-, -esse, -is,
znw. vr. en o. 1) (Krijgs)gedangenschap. 2) gevangenis, gevangenhuis; plaats waar iem. niet vandaan mag gaan. 3) gevangenneming. 4) opbrengst
van een vast goed. — Vangeniswaerder, vangenesse-,
-waerdere.

Vangensehap, -schap, ven(c)keschep, znw. vr. 1)
Gevangenschap. 2) gevangenneming. 3) gevangen huis.
Vanger, venger, -ere, znw. m. 1) Hij die het een of
andere dier vangt. 2) hij die iem. gevangen
neemt, vooral met de bet, van ambtenaar die met
het gevangennemen belast is; wettelijc v. sijn, het
recht hebben om iem. te vangen; ook, eene aanstelling als v. hebbende.
Vanginge, znw. vr. Het vangen van een dier; het
gevangennemen van een mensch.
Vanc, znw. m. 1) Het vangen; de vangst. 2) het
leggen van de hand aan iets, het in bezit nemen. 3)
oogst van een jaar(?), in t e v a n g h e.
Vanegelt, znw. o. Het geld, door een gevangene
te betalen ter bestrijding der kosten zijner gevangenneming.
Vaneheiligen, znw. Een eed met aanraking van
,,heiligen"; eed op het kruisbeeld.
Vanestoe, znw. m. Blok, strafwerktuig voor gevangenen.
Vanne. Zie v a n, znw.
Vannisse. Zie vandenisse.

Vans, mv. van van, wan(?)
Vanstaen, st. ww. intr. Op een afstand staan.
Vantateg, Bet. onbekend.
Vanvallen, st. ww. intr. Latijn decidere.
Vanwanen, -wane, -waen, bijw. Waarvandaan.
Vanware, znw. vr. Reis van eene terechtzitting.
Of onjuiste schrijfwijze vanvare, heenreisk ? )
Var, uit van met het lidw. der samengetrokken.
Var. Zie verre.
Var, stier. Zie v a r r e.
Varde. Zie vrede; vaert; verre.
Vardebrake. Zie v r e d e b r a k e.
Vardebreken. Zie v r e d e b r e k e n.
Vardebrief. Zie v r e debrief.
Vardelike. Zie v a e r d e l i k e.
Vardich. Zie v a e r d i c h.
Vardingsloot. Zie v e r d i n g s 1 o o t.
Vare, het gaan. Zie v a e r t.
Vare, jonge stier. Zie v a r r e.
Vare, znw. vr. Kleur.
Vare, reis, tocht. In v a n v a r e.
Vare, vaer, znw. m. of vr. Veer.
Vare, de plant. Zie v a r e n.
Vare,znw. vr., nederr. Straf.
Varejare(n). Zie v e r j a r e.
Varen, st. ww. intr. en trans. — I. Intr. A. Met
een levend wezen als ondw. 1) Gaan, reizen, zich
begeven; elc man vare op tsine, trekke naar zijn
eigen gebied; v. achter lande, een zwervend leven
leiden; v. ende keren, komen en gaan; siere weghen
v., zijns weegs gaan; v. kan worden verbonden met
een inf.: ic wille v. jaghen; v. wordt ook gebruikt
voor het zwemmen van visschen en het vliegen van
vogels en van de reis van den mensch naar de
eeuwigheid. 2) heengaan, vertrekken. 3) trekken,
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van gewapenden. 4) een verzwakking van de oor
in onmacht v., uut sinen sinnen v. en-spr.betin:
derg. 5) laten v., loslaten, vrijlaten. 6) rijden, te
paard of te wagen ergens heen gaan. 7) varen, per
schip. 8) handelen, te werk gaan; zich gedragen.
9) zich bevinden, het maken. 10) bij het bouwen,
met iets (een balk bijv.) ergens in een gebouw komen; beginnen aan (een vat wijn); in een huus v.,
een gehuurd huis betrekken. — B. Met eene
zaak als ondw. 1) Gaan, van eene rivier; ter see in
v., in zee uitstroomen; van een tijdstip, aangebroken zijn; met waer, blijven, heengaan; vaneen v.,
scheuren; te nie(u)te v., te niet gaan. 2) laten v., in
verschillende opvattingen: van iets afzien, van
zich afzetten, 3) een goeden of slechten uitslag
hebben. 4) gebeuren; voortgang hebben. — C. Met
het (dat) als ondw.; het vaert. 1) Het gaat, gebeurt. 2) het staat, de zaken zijn in een zekeren toestand. — II.Trans. 1) Per wagen vervoeren. 2) voeren, eene banier. 3) per schip vervoeren.
Varen, zw. ww. intr. onpers. en trans. — I. Intr.
Vreezen, bang zijn. — II. Onpers. 1) Een gevoel
van vrees hebben. 2) onaangenaam aandoen. —
III. Trans. 1) Vrees aanjagen. 2) lagen leggen aan
iem. 3) onaangenaam aandoen; schadelijk werken
op iemands lichaamsgestel.
Varen, vare, varent, yarn, oostmnl., znw. m. of
o. Varen, de plant.
Varen, znw. o. Slagboom of hek.
Varende, onvolt. deelw. van v a r e n, als bnw.
gebruikt. 1) Bij personen: v. man, (lude), rondreizende kunstenaar; v. wijf, vreemde vrouw, lichte
ook wervelwind. 2)-koi,bschgdntverk;
bij zaken: v. have, v. goet, roerend goed.
Vareneoutere, -coutre, znw. vr. (en m.) Een akker waar varens groeien.
Vareneruut, -cruyt, znw. o. Hetz. als v a r e n.
Varent, eerent, veerent, bijw. Verleden jaar.
Varent, de plant. Zie v a r e n.
Varleeren, zw. ww. trans. Afwisselen. Vooral in
de wapenkunde: gevarieert, met eene andere kleur
afgewisseld.

Varkensbas, verken-, znw. m. Varkenstrog.
Varkensbake, verken-, znw. m. Zijde spek.
Varkensbuue, verkensbuyc, znw. m. Buik van
een gemest varken,of dikke buik van, een mensch( ?)
Varkensshot, verken(s)-, znw. o. Varkenshok.
Varkensgelt, verken -. Zie v a r k e n g e 1 t.
Varkensgoet, verken-, znw. o. Hetz. als het mv.

Varinge, varinct, vaeringe, veringe, verinc, ve(e)renc, vierinc, varinc, naringen ; varincs. 1) Snel, als
bijw. van wijze. 2) spoedig, als bijw. van tijd, 3)
nabij, bijna.
Varinge, znw. vr. Het varen, reis of tocht te
water.

Varken, verken, verreken, veer/een, -ijn, -in, znw.

o., in samenst. ook verke. 1) Varken, zwijn. 2) isrijn verken, stekelvarken; wild zwijn. 3) naam
van de schapenvellen, die van elders dan uit den
stapel (te Calais) kwamen en op het vasteland ingekocht werden. 4) borstel.

Varkenbesiener, verken-, -besienre, -besiere, -besiender, znw. m. 1) De keurmeester belast met het

toezicht op den verkoop van varkens. 2) de ambtenaar belast met het toezicht op de vellen, die
„verken" heeten.
Varkenbrine, verken-, znw. m. Grasveld waar
varkens weiden.
Varkengelt, verken-, znw. o. Opbrengst in geld
voor het laten grazen van varkens in een bosch.
Varkenen, verkenen. Zie v e r k e n ij n.
Varkenharst, verken-, -horst, znw. m. en vr.; ook
verkensharst. Een stuk gebraden varkensvleesch.
Varkenherde, verke(ns)-, -hierde, oostmnl., znw.
m. Ook verkensherde. Zwijnenhoeder.
Varkenhoeder, verken-, znw. m. Hetz. als het
vorige woord.
Varkenhorst. Zie v a r k e n h a r s t.
Varkenijn, verkenen, bnw. Varken-, varkens-.
Varkenmarket, verke-, -marct, znw. vr. Varkensmarkt. — Varkenmarctdach.
Varkenmeester, verken-, 'meister, znw. m. Opzichter over de zwijnen.
Varkens-ate, verkens-, -aet, znw. vr. Varkens
-voer.

van varkensvel. Zievarkenswolle.
Varkensherde, verken-. Zie v a r k e n h e r d e.

- Varkenshuut, verken-.
Varkensijs, verken-, znw. m. Te Utrecht, accijns
betaald wegens den verkoop van varkens in de
stad.
Varkenseooye, verkenscoye, znw. v. Varkenshok.
Varkens-cot, verkens -cot, znw. o. Hetz. als v a rkenschot.
Varkenslager, ver(r)eke(n)-, -in, -sleger, znw. m.
Varkenslager.
Varkensluse, verkensluys, znw. vr. Varkensluis.
Varkensmalt. Zie v a r k e n s m out.
Varkensmeer, verken(s)-, -smere, znw. m. en o.
Varkensvet, reuzel.
Varkensmes, verkens-, -mess, znw. vr. Varkensmest.
Varkensmout, verken(s)-, -smalt, oostmnl.
Reuzel.
Varkensomp, verken-, -sump, znw. m. Varkenspoel.
Varkensquaet, verken-, znw. o. Varkensmest. —

Varkensrugge, verkens-, Varkenstal, verken(s)-,
znw. m.

Varkensteker, verken-,

znw. Hetz. als v a r-

k e n b e s i e n e r 2).

Varkensvel, verken-, znw. o. Vel waarvan „varkenswol" verkregen wordt.
Varkensvleeseh. Zie v a r k e n v l e e s c h.
Varkensweit, verkens-. znw. m. o. Weit voor varkensvoer gebruikt.
Varkenswolle, verkens-, znw. vr. Te Leiden, wol
van vellen die van elders dan uit den Engelschen
stapel (te Calais) kwamen en op het vasteland ingekocht werden.
Varkentuusseher, verkentuysscher, -ere, znw. m.
Varkenkooper.
Varkenverwarer, verken-, -verwaerre, znw. m.
Varkenhoeder. — Varkenvleeseh, verken(s)-,
-vleysch, Varkenwelde, vercken-.

Varmen. Zie v e r m e n.
-varmen. In ervarmen.
Varn. Zie varen.
Varnish, bnw., oostmnl. Met varens bezet.
Varre, verre, vare, vaer, znw. m.. (Jonge) stier.
Varre, ver. Zie v e r r e.
Var(r)enhuut, (verren-?), -huet; vaershuut, znw.
vr. Stierenhuid. — Varrenleder.
Varrenrompe, Varrenvleesch, varenvleysch.
Varresehoershuut, -huet, znw. v. Stierenhuid(?)
Varrich, bnw. Van een var of stier.
Varrijn, varrin, varren, verren, bnw. Van een var
of stier.

Vars. Zie vers.
Varsch. Zie v e r s c h.
Varsehine. Zie v e r s c h i n c.
Varse, (hiel). Zie v e r s e n e.
Varsen. Zie v a e r s e n.
Varst. Zie vorst, 3de art. en verste.
Varste. Zie verste.
Vart, bnw. Zie v o r t.
Vart, znw. Zie v a e r t.
Varuloos. Zie varuweloos.
Varuwe, varewe, vaerwe, varwe, ver(u)we, varuë,

voruë, vorve, veru, verve, znw. vr. 1) Kleur; stof van
eene bep. kleur. 2) in het bijzonder. a) Gelaatskleur
b) kleur van den wijn in verband met de bereiding:
v. houden, tegen eene proef bestand zijn; v. schieten,
van kleur veranderen, ook van olie gezegd. 3) verf,
kleurstof. 4) schoone schijn, glimp.

VARUWEBET.

Varuwebet, verwe-, veru-, znw. o.(?). Een stuk
overgeverfd laken.
Varuweketele, varwe-, verwe-, vaerwe-, ver f -, -ketel, znw. m. De ketel der lijnwaadververs.
Varuweeruut, varwecruyt, znw. o. Plant waarvan
verfstof verkregen wordt.

Varuweloos, varuë-, varu-, varwe-, vaerwe-, var-

wen-, verwe-. bnw. Zonder kleur.

Varuweloot, varrewe-, znw. o. Het lood of uittot het verven

wendige teeken, dat een stuk laken
wordt toegelaten.
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ker, stellig. 5) met ijver, aandrang; vast, diep, bij
slapen; met graagte, bij eten; innig, bij bidden,
danken; streng, bij bewaken. 6) zeer sterk, in hooge mate. 7) als tijdsbegrip, herhaaldelijk, voortdurend. 8) snel, met spoed; weldra.
Vaste. Zie v a s t e n e.

Vastelavont, vasten, vast-, -a(e)vend, znw. m.

Vastenavond. — Vastenavondspel, Vasteldaeh,

vast(en)-.

Vastelije, vast-, -lic, bnw. Tot de vasten behoo-

rende.

Varuwen, vaerwen, varwen, verwen, veruwen, vorwen, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans. 1) Verwen,
kleuren. 2) een schoonen schijn aan iets geven; ene
logene v., een leugen verzinnen. — II. Intr. Eene

Vastelike, vast-, lijc-, -lic, bijw. 1) Op vaste wijze.
2) met verzekerdheid. 3) bestendig, zonder onderbreken. 4) met kracht. 5) met snelheid.
Vastelspise, vasteltijt. Zie v a s t e n s p i s e,

kleur krijgen.

-tij t.

Varuwepoeder, varwe - , verw(e) - , - poeyer, znw. m.
Poeder om iets te kleuren, kleurstof.

Varuwer, vaerwer, varwer, veruwer, veerwer, ver-

wer, znw. m. Verver.

Varuwerie, vaerwer-, varwer-, verwen-, -veruwer-,
znw. vr. Ververij, werkplaats of bedrijf van den
verver.

Varuwersenape, znw. m. Verwersknecht.
Varuweslaeh, varu-, znw. m. Een op een stuk
laken gedrukte stempel,
geverfd worden.

ten teeken dat het mag

Varuwieh, vaerwich, varwich, verwich, bnw. Ge-

kleurd, kleurrijk.

Varuwinge, vaerw, -varw-, verw-, znw. vr. Het
kleuren of verven van iets.
Varwe, varwen, varwer, varwinge. Zie v a ruwe

enz.
Vas, znw. o. Hoofdhaar.
Vas, znw. o. Nekspier, nek.
Vasal. Zie vassael.
Vasche . Zie v a e s c h e.
Vase, znw. vr. Rafel van een kleedingstuk, ve-

zel: ook franje.
Vase, znw. Naam van eene bep. soort van gehouwen steenen.
Vase!, znw. m. Ongeboren vrucht. Komt alleen
voor in de samenstelling gevazelt, gespuis.
Vaselborse, znw. vr. Nageboorte.
Vaselen, zw. ww. intr. Vertaald met Latijn

agitare.

Vaseline, vaselinge?, znw. m. 1) Fijn deeltje van
2) hetz. als v a s e.
Vaselment . Zie f a c e l m e n t.
Vaselos, znw. m. Dekstier.

iets, vezel.

Vaselvarken, -verken, znw. m. Mannelijk varken,

de voortteling bestemd.
Vasemen. Zie v e s s e m e n.
Vassael, vasael, vasal, vasseel, znw. m. Leenman;
bij uitbr. ook gebruikt als term waarmede men
iem. zijn minderheid wil doen gevoelen.
voor

Vasseel, znw. o. Een vaatwerk.
Vast, fast, vaste, bnw. — I. Van zaken. 1) Vast in
elkaar zittend, stevig. 2) sterk, versterkt. 3) krachtig. 4) vast, aan iets anders verbonden; hierbij behooren ook samenst. als b a n c v a s t, b e d d ev a s t, e r t v a s t, enz. 5) stevig of vast gesloten.
6) hardlijvig. 7) bestendig, duurzaam; v. maken,
bevestigen. 8) bindend, van kracht. 9) waar men
op aan kan, zeker. 10) standvastig, onwrikbaar. —
I I. Van personen. 1) Sterk, weerstandsvermogen
hebbende. 2) sterk van geest, kloek. 3) ijverig, volhardend. 4) betrouwbaar. 5) bestendig. 6) zeker,
verzekerd. 7) gesloten van karakter.
Vastaen. Zie f u s t e i n.

Vastandicheit. Zie v a s t s t a n d i c h e i t.
Vastavond . Zie v a s t e l a v o n d.

Vastdach. Zie vasteldach.
Vaste, vast, vasten, bijw. 1) Vast, stevig, zoo,
dat iem. of iets vast in iets gesloten of besloten is,
niet van zijne plaats kan komen. 2) vast, zóó, dat
men op iets aan kan. 3) vast, met iets of iem. nauw
verbonden, dicht, in eigene. en overdr. zin. 4) ze-

Vastemommeeanse, vastmomcans, znw. vr.(?).

In de uitdr. v. werpen, dobbelen op vastenavond.
Vasten, zw. ww. intr. 1) Vasten, het zich onthouden van bep. spijzen op bep. dagen, volgens kerkelijk voorschrift; ene canine v., een tijd van veertig
dagen vasten. 2) geen eten gebruiken, als gezondomdat men het niet heeft.
-heidsmatrglof
Vasten, zw. ww. trans. 1) Vastmaken. 2) vestigen. 3) bindend verklaren, bekrachtigen.
Vasten, znw. Zie v a s t e n e.
Vastenavont. Zie vaste 1 a v o n t^

Vastendach. Zie v a s t e 1 d a c h.
Vastende, deelw. Nuchter.
Vasten, vastine, vasten, vaste, znw. vr. (en o?).
Het vasten; de tijd waarop gevast wordt.
Vastenisse, vastnisse, -esse, znw. vr. Bevestiging,

bekrachtiging.

Vastenspise, vastent-, vastel-, znw. vr. In de vasten geoorloofd voedsel. — Vastentijt, vastel-.
Vaster, znw. m. Hij die vast.

Vasteren, andere vorm van v a s t e n e n, mv.

van v a s t e n e. De vasten.
Vastevort, voort. bijw. Aan één stuk door.
Vastheit, znw. vr. 1) Stevigheid. 2) vastheid van
geest, volharding. 3) weerstandsvermogen. . 4)
-

zekerheid.

Vasthoudinge, znw. vr. Het vasthouden, stijf op
zijn stuk staan.

Vasthout, bnw. Vasthoudend.

Vasticheit, znw. vr. 1) Vastheid, stevigheid. 2)

zedelijke kracht. 3) onverzettelijkheid. 4) zekerheid die men geeft. 5) betrouwbaarheid, bekrachtiging. 6) verzekerdheid.
Vastigen, zw. ww. trans. 1) Vast of stevig maken. 2) sterk maken, naar den geest.

Vastinge, znw. vr. Het vasten, ook het niet ge-

bruiken van voedsel, uit andere dan godsdienstige
beweegredenen.
Vastinge, znw. vr. Bevestiging, bekrachtiging.
Vastmakinge, znw. vr. Bekrachtiging.
Vaststaen, st. ww. intr. Verbonden zijn, goed
zijn voor iets.

Vaststandieheit, vastandicheit, znw. vr. Stand-

vastigheid, volharding.

Vat, vadt, vaet, znw. o. 1) Ieder voorwerp (vaatwerk) waarin eene vloeibare of weeke stof kan moor den gedaan, ook spijs en drank, verklw. vaetken,.
-gen, vatelkijn, veetken. 2) naam van een voorwerp,
waarin andere dingen gedaan kunnen worden, dan
die bij 1) zijn genoemd. 3) vat als benaming van
eene maat en verpakking van natte en droge waren.
4) naam van het lichaam van den mensch, vooral
als bewaarplaats der ziel; vat met eene bep. wordt
ook gebruikt van den mensch in het algemeen en
van een bepaald persoon in het bijzonder.
Vat, znw. m. Plaats of gelegenheid om iem. of
iets aan te vatten.

Vatbinder, vate-, -bender, znw. m. Kuiper.
Vaten, vatten, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans;.
1) Aanvatten. 2) grijpen. 3) verkrijgen, zich vierwerven. 4) nemen, opvatten. 5) (in zich) opnemen.
a) met betr. tot het lichaam; coelheit v., een lueht-
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je scheppen. b) met het oor. c) met den geest; v.
ende vesten, in den geest opnemen en bewaren; ter
herten v., ter harte nemen. 6) aanvatten, ter hand
nemen. 7) in iets besluiten(?). 8) begrijpen. 9) pakken, opladen (oostmnl.). 10) vasthechten. — II.
Intr. 1) Vervat zijn in. 2) zich hechten aan iets,
vatten.
Vaten, zw. ww. trans. In het vat doen. — Vate-

wasscher.
Vatine, vaetinc, znw. m. Halsketting.
Vatmaker, -nekes, znw. m. Kuiper.
Vatmenger, znw. m. Koopman in vaten; in dez.
bet. Vatvercoper.
Vauden, vauder, Zie v o u d e n, v o u d e r.
Vaute, faute. Zie v o u t e.
Vauteren, -eeren. Zie v o u t e r e n.
Vavasoor, nave-, vavi-, -soy, znw. m. Achterleenman; edelman.
Ve. Zie v e e.
Vecht(e), znw. m. en o. Vechtpartij, twist.
Vechtboete, znw. vr. Boete door de overheid ge
vechten op straat.
-steldoph
Vechte. Zie vecht.
Vechteles, nicht-, lis, -lisse, znw. o. Hetz. als
v e c h t s e 1. Vechtpartij.
Veehtelije, vecht-, -lic, znw. o. en m. Vechtpartij.
Veehtelijc, bnw. 1) Waarmee men vechten kan.
2) tot eene vechtpartij behoorend; vechtelike sake,
dinc, vechtpartij. 3) aan een straatgevecht deelnemend. 4) vechtlustig.
Veehtelijcheit, licheit, znw. vr. Het hebben van
een vechtpartij.
Vechtelike, -lijc, -lic, bnw. Uit strijdlust.
Vechtement, znw. o. Vechtpartij.
Vechten, vichten, st. ww. intr. Vechten. a) in een
oorlog; sege v., de overwinning behalen. b) in een
tweekamp. c) in een twist. d) in een zedelijken
strijd. e) in den zin van tegenstand bieden aan.
f) sonder v., gewillig.
Veehtenderhant, bijw., Al vechtende.
Veehtenisse, znw. vr. Straatgevecht.
Vechter, vichter, -ere, znw.; l) Strij der, krijgsman;
een v. werden op enen, iem. beginnen te beoorlogen.
2) hij die in een tweegevecht kampt; vuistvechter.
3) aanvaller of deelnemer aan een vechtpartij; hij
die zich met geweld verzet tegen het gezag.
Veehthuus, znw. o. Bolwerk.
Vechtinge, znw. vr. Gevecht.
Vechtcore, -cuere, znw. vr. Boete gesteld op het
houden van eene vechtpartij.
Vechtsake, znw. vr., Vechtpartij, straatgevecht;
berechting eener vechtpartij.
Veehtsel, vechsel, znw. o. Vechtpartij; in dez.
bet. Vechtselgebaert.
Vechtspel, znw. o. Vechtpartij.
Vechtsteen, -stien, znw. m. Steen uit eene steenbakkerij aan de Vecht.
Vechvuur, -vuer. Zie v a g e v i e r.
Vedde, fedde, znw. vr. (In friesche streken). Vaderszuster.
Vedder, znw. m. (Vooral nederr.) 1) Oom van
vaders zijde. 2) oom van moederszijde. 3) zoon van
edeu broeder van vader of moeder.
Vede, veede, veide, veete, (oostmnl. vehede) 1)
Vijandschap, twist; daden van vijandschap; in ve`den liggen, staen, sijn, vijandelijkheden met iem.
:hebben; v. dragen, eene vijandelijke gezindheid
koesteren; enen v. opnemen, vijandelijkheden beginnen. 2) in het bijzonder:: vijandschap tegen iem.,
-veroorzaakt door eene misdaad die iem. het recht
geef t hem schade toe te brengen; ontsechde (ontseide, ontsachte) v., openlijk verklaarde vijand
-schap.
Vede, znw. m. De mannelijke roede.
Zie
v
e
e.
veede.
Vede,
Vedebrief, veede-, znw. m. „Ontsechbrief" waarin iem. vormelijk een „vede" wordt aangekondigd.
Vedehaar, znw. v. Schaamhaar.
-

VEEC(H)HEDE.

Vedel. Zie vede1e.
Vedelaer, -are, -ere, -er, znw. in. Vioolspeler.
Vrouwelijk Vedelerse.
Vedelboge, znw. m. Strijkstok.
Vedele, vedel, vele, veele, znw. vr., Viool.
Vedelen, zw. ww., intr. en trans. -- I. Intr. 1) Op
de viool spelen. 2) strijken, met iets heen en weer
gaan. — II. Trans. 1) Krassend langs iets gaan. 2)
enen in die oren v., iem. vermoeien door praatjes.
Vedelije, -lic, bnw. Betr. hebbend op eene
„vede" (twist) : vedelike sake, eene zaak waardoor
men het recht heeft om iem. een .,vede" aan te
zeggen.
Vedelman, znw. m. Vioolspeler.
Vedeloos, veede-, bnw. 1)Geen veete hebbend met
iem. 2) zonder dat men om eene daad met eene
„vede" mag worden vervolgd.
Vedelsage, znw. m. Afgezaagde viooldeun; onzin.

-Vedelsnare, Vedelspel, -spul.
Vedemen, zw. ww. trans.; in oost. tongvallen

hetz. als v a d e m e n; (een draad) in eene naald
steken.
Vedeminge, znw. vr. Hetz. als v a d e m i n g e.
Zie ald.
Veden, veeden, veh(e)den, zw. ww. intr. en trans.
— I. Intr. In vijandschap zijn riet iem. — II.
Trans. Vijandig behandelen; haten.
Vedere, veder, veider, veer, vege, znw. vr. 1) Veder,
veer, pen, verklw. vederkijn; niet ene v., niet in het
minste, in het minst niet. 2) schrijfpen. 3) dakspant, steunbalk, 4) pin, spie, bout. 5) naam van
een kort rokje. 6) voering.
Veder, onorg. vorm van v e e r, plaats van overvaart.

Vederen, veideren, vedderen, vidderen, vijdderen
(oostmnl.), zw. ww. trans. en intr. — I. Trans. 1)
Van veeren voorzien; ook van uit metaal of hout
nagemaakte veeren; sine boute v.., zijn pijlen in gereedheid brengen. 2) opsieren, een. leugen. — II.
Intr. Veeren krijgen.
Vederen. Zie vederij n.
Vedergelt, znw. o. Eene geldelijke bijdrage voor
een bonte voering, voor sommige ambtenaren.
Vederhelm, znw. m. Helm met vederbos.
Vederhuus, 'veedec-, znw. o. Huis waar de voor de
jacht afgerichte vogels gehouden worden(?)
Vederlere,znw. vr. Gordijn, misschien ook zonneblind of horretje.
Vederich, bnw. Hetz. als:
Vederijn, vederen, veeren, bnw .Veeren.
Vederfine, znw. m. Veder (aan een pijl).
Vederkijn .Zie bij v e d e r e.
Vederlijs. Zie vader 1 ij c.
Vederlisse, znw. vr.(?) Zilveren snoertje om pij len mee bijeen te houden( ?).
Vederloos, veer-, bnw. Zonder veeren
Vedermaker, znw. m. Hij die veeren gereed
maakt voor pijlen( ?).
Vederslaeh, znw. Het slaan met de vederen
(vleugels).
Vederspel, -spil, znw. o. 1) De tot vogeljacht afgerichte vogels. 2) de jacht met afgerichte vogels.
Vedervee, znw. o. Pluimvee.
Vederwage, znw. vr. Te Deventer weegschaal
waarop veeren gewogen werden.
Vedesehap, veet-, -schep, -schuil, znw. vr. Haat,
vijandschap.
Vee, ve(eh), vieh, vie, veede, vy(e) znw. o. en vr. 1)
Vee, als verzamelnaam; de tamme dieren. 2) een
stuk vee, een beest.
Vee, bnw. Hetz. als g e v e e, vijandig.
Vee, znw. vr. Vijandschap, strijd.
Veebrugge, -brigge, znw. vr. Naaam van eene brug
te Gent.
Veebh. Zie v e g e.
Veechmes. Zie v e g e m e s.
Veee(h)hede, znw. m. De toestand van den naderenden dood.

VEGEL.

VEECHSEL.
Veechsel, znw. o. Vuilnis.
Vechte, znw. vr. Hetz. als v e d e.
Veeehvuur. Zie vagevier.
Veede. Zie v e d e, le Art.
Veede. Zie v e e.
Veedrift, vehe-, znw. vr. Het drijven of weiden
van vee; ook het recht daartoe.
Veeh. Zie v e e.
Veeherde, znw. m. Veehoeder.
Veehof, vie-, znw. m. en o. Hoeve.
Veehuus, -hays, znw. o. Veestal.
Veel. Zie vele.
Veel, znw. Hetz. als v e i 1, klimop.
Veelal, bijw. Dikwijls.
Veelbosschich, vele-, -busschich. Boschrijk.
Veeldadicheit, znw. m. Woeligheid, onrust( ?).
Veele, vele. Zie v e d e l e.
Veele. Zie v e 1 e, znw.
Veelgoet, veleguet, bnw. Zeer goed(?)
Veelhandich, bnw. Veelzijdig.
Veelheit, vele-, znw. vr. Groot getal, menigte.
Veelije, ve-, vie-, vieh-, -lic, bnw. Dierlijk; ook
beestachtig.
Veelije, bnw. Hetz.als v e d e l ij c.
Veelijeheit, ve-, -lecheit-, znw. vr. Dierlijke
aard; ook beestachtigheid.
Veelike, -lijc, bijw. Als het redeloos vee.
Veellicht(e), vel-, voel-, voil-, bijw. Misschien.
Veellike, veelike, -lic, bijw. Op meer personen
toepasselijk.
Veelmael, -mail.
Veelmeer, bijw. Veeleer.
Veelna, vil -, velen, bijw. Bijna. In dez. bet.
—

Veelnaer, -nare.
Veelreder, vele-, znw. in. Babbelaar.
Veelrehande, -leye. Zie v e 1 e r h and e, -1 e y e.
Veelsilbieh, -sylbich, bnw. Veellettergrepig.
Veelsprekelijcheit, znw. vr. Gebabbel.
Veelsprekich, bnw. Woordenrijk.
Veelt. Hetz. als v e 1 t.
Veelte, znw. vr. Hoeveelheid. — Veelstemmich,
vele-, Veelvaruwieh, vele-, varwich-, -verwich.
Veelvoetieh, -voitich, Veelvormelije, vele-, - formelijc,
Veelvormich, vele -, -formich, Veelvoudich, -vuldich,
-

-voldich, -veldich.
Veelwivieh, vele-, bnw. Verscheidene vrouwen

hebbend.

Veelwoordich, bnw. Woordenrijk. — Veelwoordieheit, vele-, znw. vr.
Veem. Zie v e in e.
Veemarket, -marct, -merct. znw. m. en vr.; ook
veedemarct. Veemarkt.
Veemen. Zie v e m e n.
Veemnote, verre-, znw. m. Lid van een veemgericht.

Veemol, ve-, znw. m. Naam van een kever die in

den grond leeft.

Veemsehepen, vem(e)-, znw. m. Lid van een
veemstoel of veemgericht.
Veemwroegieh, bnw. Door een veemgericht te
berechten.
Veen, mv. van vee in de bet. „stuk vee".
Veen. Zie v e n e.
Veenaerde, znw. vr. Veenaarde.
Veenbaggaert, -baggert, znw. m. Veenbagger.
Veenherdester, vene-, -hierdester, znw. m. Herderin (of opzichteres?) in een veen.
Veenkel. Zie veneke1.
Veenman, znw. m. Veenman, turfboer.
Veenporte, znw. vr. Stadspoort toegang gevend
naar een veen.
Veensater, znw. m. Bewoner van een veen of
polder.
Veenschip, znw. o. Turfschip.
Veenster, Zie v e n s t e r e.
Veenvleet, vene-, znw. Bet. onbekend.
Veenwater, znw. o. Veenwater, veenplas.
Veenwit, znw. o.(?) Wol van eene bep. kleur(?).

Veer. Zie

645.

veder, verre, vere, ver,

vier.

Veerboom, verboom, znw .m. Vaarboom, schippersboom.

Veerboot, verboot, znw. m. (Roei)boot.
Veerde. Zie v a e r t, vierde.
Veerdel. Zie vierde 1.
Veerdelike. Zie v a e r d e l i k e.
Veerdich, -dieheit, -dichlike. Zie v a e r d i c h,

enz.

Veerene. Zie v a r i n g e.
Veerent, bijw. Verleden jaar.
Veergat, vergat, znw. o. Vaargat, opening waar-

door men in en uit kan varen.
Veergelt, ver-, znw. o. 1) Veergeld. 2) vaargeld,
vracht.
Veergen. Zie v e r g e n.
Veerheit. Zie verheit.
Veerhuus, znw. o. Veerhuis.
Veerjare. Zie v e r j are.
Veereade, znw. m. Kade vanwaar men overvaart
of afvaart.
Veerkin. Zie v a r k e n.
Veerliede, verliede. Zie v e e r m a n.
Veerloon, ver-, znw. m. Overzetgeld of vaarloon.
Veerloos, bnw. Zonder veeren.
Veerman, verman, znw. m., mv. veerliede. 1)
Schipper. 2) veerman, hij, die de lieden overzet.
Veerre, comp. van v e r r e.
Veers. Zie v e r s.
Veers. Van-. Van verre.
Veerseh, bnw. Te Veere gemaakt( ?).
Veerschat, verschat, znw. m. en o. 1) Vaargeld,
macht. 2) overzetgeld.
Veerscheit. Zie v e r s c h h e i t.
Veerschip, ver-, znw. o. Veerschip, dat den geregelden dienst tusschen twee plaatsen onderhoudt,
of waarmee men de lieden overzet.
Veerschip. Zie w e e r s c h a p.
Veerse, vaars. Zie v e r s e.
Veerse. Hetz. als v e r s t e, uitstel( ?)
Veersekijn. Verklw. van v e r s e (vaars) en van
vers (gedicht.)
Veersen, veerssen. Zie v e r s e n e.
Veerstal, ver-, znw. m. en o. Plaats waar men
wordt overgezet; ook veerhuis(?).
Veerstat, ver-, znw. (m. en) o. Hetz. als v e e rstal.
Veerste. Zie verste.
Veersten. Zie v e r s t e n.
Veert. Zie v e r t.
Veertach .Zie vier t i c h.
Veerte. Zie v i e r t e.
Veertel. Zie vierte1.
Veertich,veertien. Zie v i e r t i c h, v i e r
t i e n.
Veeseh, bnw. Als het vee, dierlijk.
Veesche, znw. vr. Hetz. als v a e s c h e.
Veeschore, -schoor, znw. o(?). Voorland met
moerassigen bodem, of vooruitstekend landpunt
in zee(?).
Veese. Zie v e s e.
Veest, znw. m. Wind. Niet een v., niet het
minste.
Veestal, vie-, znw. m. Veestal.
Veesten, zw. ww. intr. Veesten, een wind laten.
Veestrate, znw. vr. Weg voor veevervoer.
Veete. Zie v e t e.
Veeten. Zie v e t e n.
Veeter. Zie veter.
Veetkijn, -ken, verklw. van v a t.
Veetocht, znw. vr. Veeteelt(?)
Veetschap. Zie v e d e s c h a p.
Veetse, znw. vr.(?). 1) Boon. 2) pompoen.
Veeweeh, fie-, znw. m. Weg voor veevervoer.
Veeweide, znw. vr. Weiland.
Vege, veech. Zie v e i g e.
-vegel, bnw. Koppig(?)
-
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Vegelquaet, znw. o. Opgeveegd vuil.
Vegemes, veech-, vech-, znw. o. Veegmes, o.a. bij
hoefsmeden en leerlooiers in gebruik.
Vegen, zw. ww. trans. 1) Vegen, schoonmaken.
2) met veranderd object, het vuil van iets wegnemen; wieden.
Vegen, zw. ww. trans. Vijandig behandelen of
aantasten.
Veger, znw. m. Hij die iets veegt, reinigt.
Vegevier, Veghvuur, -vier, -voer. Zie v a g ev i e r.
Veginge, znw. m. Het vegen of schoonmaken.
Vehede. Zie v e d e.
Vehedrift. Zie veedrift.
Velchheit, veicheit, znw. vr. Doodsgevaar.
Velde. Zie v e d e, 1 e Art.
Veider, velderen. Zie veder, v e deren.
Veidstom. Zie v i t s d o m.
Veyersteen, znw. m.(?) en veyerwerc. Bet, onbekend.
Veige, vege, veich, veech, viege, bnw. Den dood
nabij.
Vetgen, vegen, zw. ww. trans. Doodelijk ver
wonden(?)
Veil, bnw. Zie veile.
Veil, bnw. Hetz. als v e i 1 i c h.
Veil, veel, veile, va(e)le, znw. o. Klimop.
Veile, veil, vele, bnw. Veil, te koop.
Veile. Zie v e 1 e.
Veilen, zw. ww. trans. Te koop aanbieden, ook in
openb. verkoop aan den meestbiedende.
Veilich, velich, bnw. 1) Veilig, zonder gevaar te
behoeven te vreezen, van personen. 2) veilig, waar
geen gevaar te duchten is, van plaatsen; waarmede geen gevaar verbonden is, van zaken.
Veilich. Zie v e l l i c h.
Veilieheit, velicheit, znw. vr. 1) De toestand van
veilig te zijn. 2) van eene plaats, veiligheid.
Veilieheit, znw. vr. Koopwaar, iets dat te koop,
„veil" is.
Velliehilke, -lic, bijw. Veilig.
Veiliehsbrief, -bree f , znw. m. Schriftelijk bewijs
van veiligheid; vrijgeleide.
Veiliehsman, veiliges-, znw. m. Geleider die voor
iemands veiligheid zorg draagt.
Veiligen, veligen, zw. ww. trans. Beveiligen,
voor iemands veiligheid zorgen, bepaaldelijk door
het geven van een vrijgeleide; ook met den acc.
der zaak, in veiligheid brengen, veilig vervoeren.
Veilinge, znw. vr. 1) Verkoop, misschien ook
openb. verkoop, veiling. 2) hetgeen men te koop
biedt, koopwaar.
Vein, veyn, vent, znw. m. Vent, kerel.
Veinays, znw. Naam van eene stof, laken(?)
Veinden. Zie v i n d e n.
Velnoot(schap). Zie v e n n o o t (s c h a p).
Veinsen. Zie v e n s e n.
Veinster. Zie venster.
Veint. Zie v e i n.
Veint(sehap). Zie v e n n o o t (s c h a p).
Veirdieh, -helt, -like. Zie v a e r d i c h, enz.
Vetsen,velsinge. Zie vensen, vensinge.
Veisken. Zie v a e s e h e.
Veisten(isse). Zie v e s t e n (i s s e).
Vetster. Zie venstere.
Veken, znw. o. Hek, sluitboom.
Veeke, znw. Bet. onbekend.
Veeture, znw. vr. Vervoer.
Vel, velle, znw. o. 1) Vel, huid, van den
mensch. 2) huid, van dieren. 3) ook van bep. deelen van het menschelijk en dierlijk lichaam. 4) het
vel van dieren gebruikt als kleedingstof; vacht,
bont. 5) het vel van sommige dieren, geschikt gemaakt om op te schrijven; perkament. 6) van andere dan dierlijke lichamen, van gewassen enz.,
vlies. 7) scheldwoord voor eene morsige vrouw.
Velachtich, bnw. Velachtig, vellig.
Velain. Zie v i 1 e i n.
-

Velassise. Zie velle-assise.
Velbloter. Zie v e l l e b l o t e r.
Veldam. Zie v e 1 t d a m.
Veldekijn, -ken. Verklw. van v e 1 t.
Veldich, bnw. Vlak, landelijk( ?).
Veldins, znw. m.( ?) Bet. onbekend.
Vele, veel, veile, vole, (vil ?), voel(e), (oostmnl.),
zelfst, onbep. telw., bnw. en bijw. -- A. Als zelfst.
onbep. telw. 1) Veel; so v. doen dat, bewerken,
maken dat; enen v. sijn, veel voor iemand zijn of
doen. 2) verbonden met een partit. genitief in het
mv. of enkv. ; v. dinges (dings, dincs), vele dingen. — B. Als bnw.; dikwijls wordt v. door weglating van den gen. uitgang tot bijw.; in velen, in
vele opzichten; in also velen, van also velen, voor
zoover; binnen velen, met eene ontkenning, bij
lange na niet. — C. Als bijw. 1) Veel, bij een intr.
ww. 2) in grooten getale. 3) voor een groot deel.
4) veelal. 5) dikwijls. 6) langen tijd. 7) in hooge
mate. a) bij eene werking. b) als bijes. van graad bij
den positief van een bnw. en bijw.
Vele, veele, znw. vr. Hetz. als v e e l h e i t,
groot getal, menigte.
Vele. Zie veileen vedele.
Veleheit. Zie v e e l h e i t.
Velein. Zie vilein.
Velen. Zie v o 1 e n.
Velen, tr. ww. Lijden, uitstaan.
Velena, bijw. Bijna.
Velerhande, veelre-, bnw. of soortgetal. Velerlei.
Velertiere, bnw. of soortgetal. Velerlei.
Velexeijs. Zie v e i l e-a s s i s e.
Velge, vellige, znw. vr. 1) Velg. 2) bep. soort
visschuit. 3) knieschijf(?).
Velgen, zw. ww. trans. Van velgen voorzien.
Vellant. Zie valiant.
Velich, znw. o. Andere schrijfwijze voor v e 1
-lich(?)
Velich(heit). Zie v e i i i c (h e i t).
Velicheit, znw. vr. Hetz. als v e: e 1 h e i t.
Velie, jonge hengst. Zie v o 1 i c.
Velke, znw. Waarsch. hetz. als v e 1 g e.
Veile. Zie v e 1.
Velle-assise, vel-, -exchijs, znw. m. Te Leiden,
de accijns betaald van van buiten ingevoerde vellen.
Vellebloter, vel-, znw. m. Hetz. als p 1 o t e r.
Velledeler, -deelre, znw. m. Vennoot, compagnon
met betr. tot den koop en de bewerking van vellen.

— Velledelinge.
Velleeoper, znw. m. Hetz. als v a c h t e c o p e r
— Velleloos.
Vellemaker, vellen-, makere, znw. Hij die het
-

perkament bereidt voor de „verluchters".
Velleman, znw. Vellenkooper.
Vellen, zw. ww. trans. — I. Met den acc. der
zaak. 1) Laten vallen, doen zakken. 2) met het
object „tale", staken. 3) neerhalen. 4) omverwer
pen op eene gewelddadige manier; verwoesten.
5) een einde aan iets maken, (een kwaad) te niet
doen; (een twist) beeindigen, beslechten. 6) (den
prijs) verlagen( ?). — H. Met een levend wezen als
object. 1) Op den grond gooien. 2) neervellen, dooden. 3) klein maken, vernederen; enen v. van ere
dins, iem van iets berooven.
Vellesehieter, znw. m. De werkman die de vellen
uitzoekt. — Vellewascher.
Vellich, velich(?), veilich, wellich, -ech, -eg, bnw.
1) Tot vallen geneigd, wankelend. 2) vallende, van
den waterspiegel. 3) vervallen, verschenen, van
eene rente. 4) te kort komende, in zedelijken zin.
5) vooral als rechtsterm. a) in gebreke. b) in het
ongelijk gesteld in rechte; met den gen. of eene
bep. met van (af), in het ongelijk gesteld met betr.
tot iets. 6) van goederen, v. werden, open komen,
geen eigenaar hebben.
Vellich, bnw. Vellig.
Vellieheit, znw. vr. 1) Het in gebreke zijn, in
rechte: weerspannigheid, verzet. 2) het in rechte

VELLIOHLIJO.
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in het ongelijk gesteld worden, veroordeeling.
Vellichlije, -lich, in noordoost. tongvallen. In
gebreke, (in rechte).
Vellichsehap, znw. v. Hetz. als . v e 11 i c h e i t.
Vellijc, vellic. Hetz. als v e 11 i c h.
Vellinge, fell-, znw. vr. 1) Overeenkomst, afspraak, complot. 2) boete, in noordoostelijk-friesche tongvallen.
Velm, vilm, znw. m. Vlies.
Velmieh, vilmich, bnw. Vliezig.
Vels, znw. m, Rots.
Velsehen. Zie v a 1 s c h e n.
Velseher. Zie v a l s c h e r.
Velspot, znw. o. Stuk vel.
Velt, veld, veelt, znw. o. 1) Veld, het vlakke veld;
akker: dat gebloeide v., het Paradijs. 2) veld, als
kampplaats en slagveld. 3) plein binnen eene stad.
4) eene kleine opene ruimte, bijv. om iets in te
schrijven, in een boek. 5) veld op het schaakbord.
6) het deel 'van het schildoppervlak, waarop de
stukken worden afgebeeld. 7) vak van een muur,
een gewelf en dgl.
Velt. Zie vilt.
Veltachtich, bnw. Landelijk.
Veltbloem(e), znw. vr. In het wild groeiende
bloem.
Veltbrant, znw. m. Heibrant.
Veltdam, veldam, znw. m. (Keer)dam, aarden
wal( ?).
Veltdorp, znw. o. Landelijk dorp.
Velten, veltin, veltijn. Zie v i 1 t ij n.
Velter. Zie v i l t e r.
Veltesel, znw. m. Wilde ezel.
Veltgange, bnw. Naar het land gaande, gezegd van. vee.
Veltheeke, znw. o. Sluitboom aan eene stadspoort.
Velthenne, -hinne, znw. vr. Veldhoen, patrijs.
Velthere, -heer, znw. m. Ambtenaar belast met
het toezicht op een veld of een bep. deel van het
platteland.
Velthoen, znw. o. Patrijs; fazant.
Velthovetman, znw. m. Veldheer.
Velthuus, -hues, znw. o. Veldhuis, landhuis.
Velteamp, znw. m. Een in het open veld gelegen
akker.
Velteoe, znw. vr. Wilde koe.
Veltlaehteke, znw. vr. Veldsla.
Veltlant, velts-, znw. o. Akkerland, bouwland(?)
Veltlatuwe, znw. v. Veltsla.
Veltmonie, znw. m. Bedelmonnik.
Veltman, znw. m. Landbouwer, boer.

deelen, dat door vrijen bezet wordt, en onder koningsban rechtspreekt in strafzaken. 2) te Amsterdam, handelsverbond, vennootschap.
Vemen, veemen, zw. ww. trans. Veroordeelen.
Vemenote, vemesehepen. Zie v e e m n o t e,
veemschepen.
Vemerdomme. Bet. onzeker.
Vemme. Zie v i m m e.
Verrol. Zie vee mol.
Ven. Zie v e n n e.
Vende, einde, vinne, znw. vr. Pion in het schaakspel, boer.
Vendose, znw. vr. Naam van een soort karper.
Vene, veen, znw. o. en m. Veengrond, turfgrond.
Venegen, f ene -, -gen, -giën,-diën, znw. vr. Venetië.
Venekel, veen -, venne-, -col, -cool, venkel, vinckel,
znw. m. Venkel.
Venekelsaet, venkel -, vennecol-, vennecool-, znw.
o. Venkelzaad.
Venekelstale, venecol-, venkel -, -stele, znw. m.
Venkeistengel. — Ven(e)kelwater, Venekelwortel(e), venkel -, vinkel-.
Venevleet. Bet. onbekend.
Venewaerts, bijw. In de richting van een veen.
Veng(e)nisse. Zie v a n g e n i s s e.
Venger. Zie v a n g e r.
Vence, veny, znw. vr. 1) Vergiffenis, van menschen, doch vooral van God. 2) hetz. als c n i e g ebede.
Veniën, zw. ww. intr. In knielende houding bidden.
Venigriee, - greec, znw. o. Fenegriek, naam van
een sterkriekend geneesk. kruid.
Venijn, venin, fenijn, venijnt, venijnd, znw. o. en
m. 1) Vergif. 2) zedelijk kwaad, duivelsche boosheid. 3) van een mensch gezegd, snoodaard. 4) iets
verderfelij ks.
Venijnaehtig, -echtich, bnw. Venijnig. — Venijnbereider, fenijn-.
Venljnd. Zie v e n ij n.
Venijnden. Hetz. als v e n i n e n, vergiftigen.
Venijndieheit, fenijn-, znw. vr. Vergiftigheid.

Veltmente, -minte, znw. vr. Akkermunt, eene
Veltmuus, -muys.
Veltos, -osse, znw. m. Wilde os.
Veltpert, znw. o. Akkerpaard.
Veltroof, znw. m. Roof gepleegd aan hetgeen op

plant. —

het veld staat.

Veltsehade, -scaide, znw. m. Schade aangericht
op iemands land.
Veltsiec, .bnw. Melaatsch.
Veltsieke, znw. vr. Geit (in 't algemeen) .
Veltslaeh, znw. m. Het „slaan" of doen grazen
van vee op de gemeene weide.
Veltslange, znw. vr. Benaming van een klein
stuk geschut.
Veltvluchtieh, bnw. De vlucht nemend, vooral
uit een gevecht.
Veltvoerder, znw. m. Veldheer(?).
Veltvorseh, znw. m. Eene soort van kleine kik
-vorsch.
Veltwijc, znw. vr.( ?). Woon- of wijkplaats op
het veld(?).
Veltwort, veld-, -woort, znw. o. Kletspraatjes.
Veluël, velueel, znw. o. Fluweel.
Veluwe. Zie v a 1 e.
Veluwe, Veluë, znw. vr. Veluwe.
Verne, veem, znw. vr. en o. 1) Gerecht van onder-
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— Venijndranc, Venljnlike, Venijnmaker.
Venijnre, venijnresehe. Zie v e n i n e r, v eninersche.

Venijnsehenker, - schinken, znw. m. Giftmenger.
Venijnt, venijnd, . f enijnt, deelw. bnw. 1) Vergiftig(d). 2) giftig, kwaadaardig. 3) verderfelijk.
Venijnt, venijnde. Zie v e n ij n.
Venijntheit, -hede, znw. vr. Vergiftigheid.
Venimeren, zw. ww. trans. Vergiftigen.
Veninen, f eninen, zw. ww. trans. Vergiftigen.
Veniner, venijnre, fenijnre, znw. m. Giftmenger.
Venineren, zw. ww. trans. Vergiftigen.
Veninersche, venijnre-, f enijn-, znw. vr. Giftmengster.
Veninich, feninich, bnw. 1) Vergiftig. 2) kwaad
-ardig.
Veninieheit, feninich-, znw. vr. Vergiftigheid.
enfin
-, -ing, znw. vr. Vergiftiging.
Venininge, f
Venisoen, verse-, -son, -soon, -zoen, znw. vr.
Jachtbuit, wild(braad).
Venit. Zie vennoot.
Venix, Fenix, znw. m. Naam van den bekenden
mythischen vogel.
Venkel. Zie v e n e k e 1.
Venekesehap. Zie v a n g n s c h a p.
Venne, ven, vinne, znw. vr. en o. 1) Veen(land).
2) waterig stuk land, weide.
Venne (vin). Zie v i n n e.
Venne, znw. Schade, nadeel(?)
Vennekel, -col, -cool. Zie v e n e k e 1.
Vennet. Zie v e n n o o t.
Vennicheit. Zie v i n n i c h e i t.
Vennoot, veynoot, veynout, vennit, vennet, veinet,
venit, znw. m. 1) Deelgenoot, compagnon. 2) in
bijz. opvattingen. a) Ambtgenoot. b) makker. c)

e
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medeplichtige. d) hij die met een ander strijdt of
in een gevecht gewikkeld wordt. e) lotgenoot. f)
handwerksgezel, varensgezel. 3) waar man, held.

namen van vrouwelijke dieren. e) :inde verbogen
naamvallen blijft ver óf onverbogen af de vorm
is vere, veren, varen.
Verabelen, zw. ww. trans. In „abelheit" of
schoonheid overtreffen.
Verabuseren, -eeren, zw. ww. trans. Misbruiken,
misbruik maken van iets.
Verachten, zw. ww. trans. Geringschatten.
Verachten, zw. ww. trans. Beramen, overleggen.
Verachten, zw. ww. trans. In den ban doen.
Verachteren, -afteren, (-echteren), zw. ww. trans.
en intr. — I. Trans. 1) Benadeelen. 2) belemmeren.
3) uitstellen. — II. Intr. 1) Achteruitgaan, nadeel
ondervinden. 2) achteraankomen.
Veraehteringe, -a f teringe, znw. vr.. 1) Benadeeling. 2) vertraging.
Verachtert, deelw. bnw. Ten achteren zijnde
met betr. tot het betalen eener schuld.
Verachtertheit, veraftert-, znw. vr., 1) Achteruitgang. 2) achterstallige schuld. — Verachtinge.
Verademen, zw. ww. intr. 1) Adem halen. 2) diep
ademen, naar adem hijgen. 3) op adem komen.
Veradroten, -aedroten, zw. ww. intr. Een weerzin
van iets hebben.
Veraerden, zw. ww. intr. en trans. -- I. Intr.
Van aard veranderen. — II. Trans. Van aard doen
veranderen.
Veraerden. Zie v e r h a r d e n.
Veraergen, veraergeren. Zie v e r a r g e n.
Verargeren.
Veraermoet. Deelw. Verarmd.
Veraest, deelw. bnw. Oververzadigd.
Veraet, znw. Zie v r a e t.
Veraetheit, verateit, znw. vr. Vraatzucht.
Veraffen, zw. ww. trans. Verschalken.
Veraccorderen, -acorderen, -eeren, zw. ww. intr.
en trans. — I. Intr. Het omtrent iets eens worden.
— II. Trans. 1) Met den acc. der zaak. Beslechten,
bijleggen. 2) met den acc. van den pers. Verzoenen.
Veraldert, -aldt. Deelw. Verouderd.
Veraliëneeren, zw. ww. trans. Vervreemden.
Verallenden. Zie v e r e 11 e n d e n.
Verameiden. Zie v e r h a m e i d e n.
. Veramelgeert, -iert, deelw. bnw. Geëmailleerd,
gebrandschilderd.
Veranderen, verhanderen, zw. ww. trans., wederk.
en intr. — I. Trans. 1) Veranderen. 2) verwisselen,
door iets anders vervangen. 3) vervalschen. 4) in
andere handen brengen, vervreemden, een goed.
— II. Wederk. 1) Anders worden. 2) veranderen
van staat, in het bijzonder van landheer; bij een
ander in dienst treden. 3) een huwelijk aangaan. —
III. Intr. 1) Anders worden. 2) veranderen van gelaatskleur, of van gemoedsstemming, van zijn
stuk geraken. 3) veranderen van dienstbetrekking.
4) afwijken in meening, geloof.
Veranderinge, znw. vr. — I. Van veranderen,
trans. 1) Het iets anders maken. 2) afwisseling. —
II. Van veranderen, intr. 1) Het anders worden,
2) gemoedsberoering. — Veranderlije, Verander-

Vennootschap, veinoot-, veinout-, venne(t)-, vein(e)t-, -schip, -schep(e), znw. vr. Compagnieschap.
Velnotinne, venot-, znw. vr. Vriendin, kameraad.
Vensachtich, vei(n)s-, -echtich, bnw. Onbetrouwbaar.

Vensdelike, vensedelike, bijw. Op onoprechte

wijze.

Venselije, veins-, bnw. Verzonnen of valsch.
Vensen, vinsen, vei(n)sen, zw. ww. trans. wederk.
en intr. — I. Trans. 1) Verzinnen. 2) voorwenden.
3) ontveinzen, doen alsof men de een of andere
meening of stemming niet heeft. — II. Wederk.
1) Absoluut gebruikt. Zich anders voordoen dan
men is, deelw. gevenst, huichelachtig. 2) hem v.
wordt verbonden. a) Met eene praedicatieve bep.,
zich voordoen als iets (iem.) anders te zijn. b) met
een bijzin; zich houden alsof. — III. Intr. Veinzen,
huichelen.
Venser, vei(n)ser, vinser, znw. m. Veinzer, huichelaar.
Vensinge, vei(n)singe, finsinge, znw. vr. 1) Het
verzinnen van iets. 2) veinzerij, geveinsdheid. 3)
bedrog, ontduiking.

Venstere, veinster(e), veenster(e), vinstere, veistere,
-stre, -ster, znw. vr. en o. 1) Venster, raam.
Vlaemsche v., halfvenster, venster eener lage verdieping; die v. van den gheboden, het openslaand
venster of het balkon aan een openb. gebouw. 2)
iets dat open en toe kan, klep. 3) kijkgat. — Ven-

sterbanc.
Vensterdicht, znw. Met goed sluitende vensters.
Vensteren, veinsteren, vinsteren, zw. ww. trans.
Van vensters voorzien.

Vensterhake, vinster-, -haec, znw. m. Haak
waarmee een venster wordt vastgezet.
Vensteriere, veinster-, znw. vr. Vensterbank( ?).
Venstercassine, -casijn, znw. vr. en o. Vensterkozijn.
Venstersleet, veinster-, znw. o. Gordijn; opengewerkte stof.
Vensterpael, znw. m. Vensterpost(?), uitstek
voor een venster.
Vensterstile, veinster-, -stijl, znw. vr., m. Kozijnstijl.
Vent, veyn(s)t, znw. m. Man.

Ventaelge, ventalie, ventaille, ventalgie, vinta(i)tie, znw. vr. Een met den „hersenier" verbonden
deel der wapenrusting, waarmee men kin en mond
bedekte.
Vente, vinte, znw. vr. 1) Verkoop; te(r) vente(n),
ten verkoop. 2) een halve marktdag. 3) aftrek, vertier; debiet.
Ventedach, znw. m. Verkoopdag, dag waarop
eene bep. waar mag worden verkocht.
Ventegoet, -guet, znw. o. Koopwaren die niet ten
verkoop naar de factorijen der Hanse worden gebracht.
Ventele, vintele, fintele, znw., gewoonlijk in het
mv. gebruikt. Sluis.
Ventelljc, bnw. Verkoopbaar.
Venten, zw. ww. tr. Verkoopen, te koop bieden.
Ventose, ventoyse, ventense, ventouse, znw. vr.
Kop, laatkop. Ook in de tautologische samenst.

ventosebusse.
Ventosen, ventoseren, zw. ww. intr. Koppen zetten. — Ventosinge.
Ventositeit, znw. vr. Opgeblazenheid.
Venus, znw. vr. De godin. — Venuspeer.
Ver. Zie v e r r e, bnw. en bijw.
Ver, veer, vere, (vore), znw. vr. Vrouwe, als be-

noeming en aanspraak. a) Oorspr. van aanzienlijke
vrouwen, ook met vrouwe verbonden; vrouwe ver.
b) voor namen van allegorische personen of als personen voorgestelde zaken. c) bij uitbreiding, tot
kringen der gezeten en der mindere burgerij. d) voor

g

lijeheit, licheit, Veranderlike, lijc, -lie,- -lec.
Verandernisse, znw. vr. 1) Verandering. 2) afwisseling.

Verandersatelije, -saetlijc, -lie, bnw. Veranderlijk.
Verandersaten, -saiten, zw. ww. trans. en wederk.

— I. Trans. 1) Veranderen. 2) vervangen door een
ander of iets anders. 3) in andere handen brengen,
een goed. — II. Wederk. Hertrouwen.
Verandersatinge, znw. vr. 1) Verandering: lotswisseling. 2) verwisseling. 3) het brengen van een
goed in andere handen. 4) staatsverandering, voor al een tweede huwelijk.
Verandertheit, verander-, znw. vr. Verandering;
veranderlijkheid.
Veranderwerven, zw. ww. tr. en wederk. — I.
Trans. Herhalen. — II Wederk. Hertrouwen.
Veranterden, veranteren. Zie v e r a n t w o r den.

VERANTWORDEN.

VERBEELDEN

Verantworden, verand-, -antwerden, -antworden,
- woorden, -woirden, -anterden,- anteren, zw. ww.

Bene bep. met van, als voogd iem. (een pupil) aan.
zijne goederen benadeelen; ook het goed van
zijne vrouw verkwisten; iem. van zijn voogdij ontzetten.
Verbaernen. Zie verbernen.
Verbaerster, znw. vr. Zij die openbaert.
Verbaest, verbaset, deelw. bnw. Verbijsterd, verbouwereerd; ook uitzinnig.
Verbaestheit, znw. m. Verbouwereerdheid.
Verbaffen, zw. ww. trans. In blaffen overtreffen,
door blaffen schrik aanjagen.
Verbagen, zw. ww. intr. en trans. — I. Intr. Zich
beroemen op. — II. Trans. Van zijn stuk brengen.
Verbager, znw. m. Bluffer. — Verbaging(e).
Verbalden. Zie v e r b o d e n, deelw. bnw.
Verbaitsehappen. Zie v e r b o o t s e h a p p e n..
Verbacken, zw. ww. trans. 1) Verbakken, voor
bakken (van brood) verbruiken. 2) overdrachtelijk, door den gloed (der liefde) een hart vormen
tot iets. 3) samenbakken; deelw. verstokt, onuitroeibaar.
Verbaellike, verbaelike, bij w. Mondeling.
Verbandinge, znw. vr. Samenbinding.
Verbandoenen, -dienen, zw. ww. trans. Verbinden, verpanden(?).
Verbannen, st. en zw. ww. trans. 1) Verbannen,
het verblijf aan iem. binnen een bepaald rechtsgebied ontzeggen. 2) in den kerkelijken ban doen;
met een land als object, ban of interdict er op leggen. 3) met God als ondw., met zijn wraak of straf
treffen, vervloeken: deelw. verbannen, vervloekt.
4) beboeten; enen v. opten dijc, iem. tot boete veroordeelen met betr. tot een dijk; enen dijc v., daarvoor boete opleggen. 5) dagen, oproepen.
Verbannenheit, znw. vr. De toestand van „verbannen" te zijn. — Verbanninge.
Verbant, verband, znw. o. 1) Verbintenis, overeenkomst, verbond. 2)verplichting, het tot iets verbonden zijn; van v., uit verplichting. 3) bepaling bij uitersten wil gemaakt omtrent het vererven van een vast goed, gedurende eenige geslachten, fideicommissair verband met verbod van
vervreemding.
Verbantbrief, znw. m. 1) Een geschreven stuk, inhoudende een met iemand gesloten verbond. 2)
schriftelijke bekentenis; ook schuldbekentenis. 3)
akte waarbij een fideleommis (zie v e r b a n t 3)
op een huis gevestigd wordt.
Verbar, verbarde. Praet. vormen van v e r b e rn e n, verbranden.
Verbaren, zw. ww. trans., wederk. en intr. — I.
Trans. Toonen, openbaren, door woorden en
daden. — H. Wederk. 1) Zich openbaren, verschijnen. 2) den schijn van iets aannemen. — III.
Intr. Hetz. als wederk. 1) Zich vertoonen; ook uit
den grond te voorschijn komen; uit iets voortspruiten. 2) voor iem. opdagen; zijn deel worden.
Verbaren. Zie v e r b o r e n.
Verbarginge. Zie v e r b e r g i n g e.
Verbaringe, znw. m. Openbaring, verlichting.
Verbarmelije, -lic, bnw. Beklagenswaardig.
Verbarmen, -bermen, zw. ww. wederk., intr. en
onpers. Medelijden hebben.
Verbarmenisse, -bermenisse, znw. vr.; ook Ver
znw. vr. Medelijden.
-barminge,
Verbarnen, verbarninge. Zie v e r b e r n e n,
verberninge.
Verbarteren, berteren, -eeren, zw. ww. trans.
Door ruilhandel omzetten, verruilen.
Verbauweert, deelw. bnw. Verbouwereerd.
Verbauwen. Zie v e r b o u w e n.
Verbedden, zw. ww. trans. Verbedden.
Verbeden. Zie v e r b e i d e n.
Verbeeldelije, bnw. Zinnebeeldig.
Verbeelden, verbe(i)lden, zw. ww. trans. en wederk. — I. Trans. 1) Iets uitbeelden. 2) een beeld of
voorstelling van iets geven, met den geest, het gemoed. 3) met zinnelijke beelden vervullen en daar-

intr., trans. en wederk. — I. Intr. Een antwoord op
iets geven. 2) verantwoording doen; de onbep. wijs
als znw. in de bet. verantwoording, verantwoordelijkheid. — II. Trans. A. Met den ace. der zaak.
1) Antwoorden. 2) verdedigen, ook in rechte. 3)
beschermen ; voor iemands belang opkomen. 4)
zich iets aantrekken, recht op iets beweren. 5)
verantwoording doen. 6) opkomen voor iets, de.
gevolgen van iets dragen. 7) reciproceeren. — B.
Met een pers. als object. 1) Beantwoorden; in het
passief, een antwoord ontvangen. 2) voor iem.
antwoorden in rechte, hem verdedigen; iem. helpen. 3) voor iem. opkomen in rechte; zich voor
iem. aansprakelijk stellen. — III. Wederk. 1) Zich
verdedigen, ook in rechte. 2) zich vrijpleiten. 3)
zich verantwoorden.
Verantworder, vor- (- noordoostmnl.), -woorden,
-woirder, znw. m. 1) Beklaagde, gedaagde. Vrouwelij k verantwordersche, -andwordsche, -antworsche. 2) hij die recht op iets beweert. 3) verdediger
in rechte, advocaat.

Verantwordinge, verand-, -antwerdinge, (-worde ? )
veranteringe, -ring, (in oostmnl. -onge). znw. vr. 1)
Antwoord, ook in rechte, verweer. 2) bescherming.
Verantworp, -woorp. Zie v e r a n w o r p.

Veranxten, zw. ww. trans. Angst aanjagen, be-

nauwen.

Veranworp, -antwo(o)rp, znw. o. Een lichamelijk

ongemak(?).

Verarbeiden, -erbeiden, zw. ww. trans. en wederk.
— I. Trans. Door arbeid, lijden, tot stand brengen.
2) door arbeid of oefening volmaken. 3) verwerken,
bewerken, koopmansgoederen, met de kraan. —II.
Wederk. Zich overwerken; deelw. bnw. verarbeidet,
afgesloofd.
Verardeert. Zie v e r h a r d e e r t.
Verargen, -aergen, -(h)ergen, zw. ww. trans.,
wederk. en intr. — I. Trans. A. Met den ace. der
zaak. Bederven. — B. Met den ace, van den pers.
a) bederven. b) boos maken. — II. Wederk. 1) Zich
ergeren; ook slecht worden(?). 2) zich boos maken.
— III. Intr. Slechter worden.
Verargeren, -aergeren, -ergeren, zw. ww., trans.,
wederk. en intr. — I. Trans. 1) Met den ace. der
zaak, bederven, beschadigen. 2) met den ace. van
den persoon, slechter maken. — II. Wederk. Zedelijk achteruit gaan. — III. Intr. Minder worden.
Verargeringe, znw. vr. Achteruitgang.
Verarmen, -aermen, -ermee, zw. ww. intr. en
trans. — I. Intr. Arm(er) worden. — II. Trans.
Arm maken.
Verarmoeden, -aermoeden, -ermu(e)den, zw. ww.

trans. Verarmen. Dlw. veraermoed, verarmd.
Verarren. Zie vererren.
Verarven. Zie v e r e r v e n.
Verasen, -azen, zw, wederk. ww. Hem v., zich
overeten.
Verassen, verrassen, zw. ww. trans. Van eene
nieuwe as voorzien.
Verassisen, -axisen, zw. ww. trans. Accijns betalen van iets.
Veratich, bnw. Vraatzuchtig, gulzig.
Veravereehten, zw. ww. trans. (Laken) scheren
op den verkeerden kant, aan de binnenzijde.
Veravert. Deelw., oostmnl. Veroverd.
Veraxisen. Zie ver assisen.
Verbabeert, verbabbeert, deelw. bnw. Verbouwereerd, verschrikt.
Verbaden. Zie v e r b o d e n, inf.
Verbaecht. Deelw. bnw. Van zijn stuk gebracht.
Verbaelgen, -bailgen, zw. ww. trans. 1) Versperren, afsluiten. 2) nieuwe baliën of leuningen maken
aan (eene brug).
Verbaelmonden, verbale-, zw. ww. trans. Als
voogd het goed van een onmondig kind slecht besturen, verkwisten. Met den ace. van den pers. en

-
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door onvatbaar maken voor het hoogere; bederven. 4) aan iets of iem. eene andere gedaante geven. — II. Wederk. 1) Van gedaante veranderen.
2) zich voorstellingen maken; ook daarin opgaan;
misschien ook zich er door benadeelen. 3) zich weerspiegelen of afspiegelen. — III. Intr. Zich weerspiegelen.
Verbeeldinge, verbeldinge, verbildinge, znw. vr.
Voorstellingsvermogen; ook zinnelijke voor
voorstelling of beeld dat slechts in de-steling
verbeelding bestaat.
Verbeelt, verbeeldet, deelw. bnw. Van zinnelijke
beelden vervuld en daardoor belemmerd in de
waarneming van het goddelijke.
Verbeeltheit, znw. vr. De toestand van .,ver
-belt."
Verbeenen. Zie verbenen.
Verbehendigen, -egen, zw. ww. trans. Verfijnen.
Verbeldelije, verbeiden-, bnw. Geduldig.
Verbeldelijeheit, verbeiden-, -lechede, znw. vr. Geduld.
Verbeldelike, bijw. Op eene geduldige wijze;
kalm.
Verbeiden, verbeden, verbeyen, zw. ww. intr. en
tr. — I. Intr. — A. Absoluut gebruikt. 1) Wachten; met eene zaak als ondw., blijven waar iets is;
uitgesteld worden; met mogen, (connen) en eene
ontkenning, niet kunnen wachten met iets. 2) geduldig zijn. 3) het uithouden. 4) talmen. -- B. Met
eene bep. in den genitief. 1) Wachten. 2) afwachten. 3) te wachten staan. 4) geduld hebben met
5) iem. ten dienste staan. — II. Trans. 1) Wachten
op. 2) verwachten, met verlangen uitzien naar
iem. 3) afwachten. 4) te wachten hebben. 5) te
wachten staan. 6) de bevelen afwachten van iem.
Verbeidende, deelw. bnw. Geduldig.
Verbeidenheit. Zie v e r b e i d e n t h e i t.
Verbeidenisse, znw. vr. Verwachting.
Verbeidenlijeheit. Zie v e r b e i d e l ij c h e i t.
Verbeidentheit, verbeiden-, verbedent-, -hede, znw.
m. Geduldigheid.
Verbeider, -ere, znw. m. Verbeider, troonopvolger.
Verbeidieh, bnw. Geduldig, lankmoedig.
Verbeidieheit, znw. vr. Geduld, lankmoedigheid.
Verbeidinge, znw. vr. 1) Het dralen met iets. 2)
verwachting; hoop.
Verbeyen. Zie v e r b e i d e n.
Verbelt, znw.- o. 1) Het dralen met iets. 2) verwachting, vooruitzicht. 3) geduld.
Verbelch, znw. o. Toorn, gramschap.
Verbelden. Zie verbeelden.
Verbeleidinge, -onge, znw. vr., oostmnl. Leiding, richting aan eene zaak gegeven( ?).
Verbelgen, verbolgen, st. en zw. ww. trans., wederk. en intr. — I. Trans. 1) Doen opzwellen. 2)
vertoornen. — II. Wederk. Zich boosmaken; ook
hem verbolgen, onstuimig zijn (water). — III. Intr.
Hetz. als Wederk.
Verbelginge, znw. vr. Toorn.
Verbeliven. Zie v e r b 1 i v e n.
Verbenden. Zie v e r b i n d e n.
Verbene, znw. vr. Naam van eene geneeskr.
plant. ook iserhart en isencruut geheeten.
Verbenen, -beenen, zw. ww. trans. 1) Verschalken; teleurstellen. 2) van zijne bezinning berooven; (verbeent, verbijsterd) ; iem .naar zijn hand
zetten. 3) beschimpen; smadelijk behandelen.
Verberderen, zw. ww. trans. Met planken, eene
lambriseering beschieten.
Verberen, zw. of st. ww. trans. Nalaten, niet in
praktijk brengen.
Verberchstede, verbargh-, znw. vr. Schuilplaats,
plaats waar men iets verstopt.
Verbergen, verborgen, st. en zw. ww. trans. en
wederk. — I. Trans. 1) Verbergen. 2) geheim
houden. — II. Wederk. Zich verbergen.
Verberger, znw. m. Hij die iets verbergt.

Verberginge, -barginge, znw. vr. Het verbergen
van iets.

Verbermen. Zie v e r b a r m e n.
Verbernen, -berrenen, - bannen, - baernen, -bare-

nen, -bonnen; ook -berren, -brennen, -brannen,
-brinnen, st. en zw. ww. trans. en intr. — I. Trans.

1) Verbranden, in het vuur werpen, een voorwerp; eenen v., iemands boedel, in brand steken.
2) branden, brandwonden aan iem. bezorgen. 3) in
brand steken om het te vernielen, een huis, stad,
enz. 4) verbranden, brand- en lichtstof. 5) van eene
spijs, roosteren. 6) van hetgeen met een vuurgloed
wordt vergeleken. a) verteren, door den gloed der
liefde. b) verteren, door een onzuiveren gloed. c)
vernietigen. — II. Wederk. 1) Zich verbranden.
2) zich branden. — III. Intr. Verbranden, door het
vuur vernield worden. 2) afbranden. 3) aanbranden, van een spijs. 4) verteerd worden (door liefde
enz.).
Verberner, -bernre, znw. m. Hij die iets verbrandt.

Verberninge, -barninge, -borninge, -berringe,
znw. vr. 1) Verbranding. 2) brandwond.

Verberninchout, -ber(r)inchout, znw. o. Brandhout.

Verbernlije, -barnlic, bnw. Brandbaar.
Verberntheit, -barntheit, -berrentheit, znw. vr. 1)

Het verbrand zijn. 2) brandwond. 3) hartstocht.
Verbesen, zw. ww. trans. Bezigen, gebruiken;
noodig hebben voor iets.
Verbesigen, -besegen, zw. ww. trans. Gebruiken;
verbruiken.
Verbesten, zw. ww. trans. Anders „besten", verrijgen.
Verbeten, deelw. bnw. 1) Woedend. 2) verdwenen, te niet gedaan.
Verbetenlike, bijw. Zoo, dat men de tanden samenklemt, zijn toorn tracht in te houden.
Verbeteraer, -terare, -terne, znw. in. Hij die iets
verbetert.
Verbeteren, verbetren, zw. trans. ww., wederk. en
intrans. — I. Trans. 1) Verbeteren, herstellen; de
onbep. wijs als znw. in de uitdr. opt (op een, int)
v. van, onder voorbehoud dat een ander
eene betere meening kan hebben. 2) overtreffen,
een beter exemplaar van iets maken of zich denken; iet (een) ne mach niet verbetert sijn, iets (iem.)
is onovertrefbaar. 3) schadeloosstelling geven voor
iets; een misdrijf goed maken. 4) in eenen beteren
(ook zedelijk beteren) toestand brengen, vooruit
brengen. — II. Wederk. Zich verbeteren. — III.
Intr. 1) Er op vooruit gaan. 2) een voordeeltje
hebben. 3) zedelijk beter worden.
Verbeteringe, znw. vr. Verbeternisse, znw. m.
Verbetering.
Verbetersehap, znw. vr. Hetz. als b e t e r s c h a p:
voordeel, winst; ook het bedrag waarmede gedurende den huurtijd de waarde van een verhuurd
goed is vermeerderd.
Verbeurnisse. Zie v e r b o o r n i s s e.
Verbeuren. Zie v e r b o r e n.
Verbeurte. Zie v e r b o o r t e.
Verbeven, zw. ww. intr. Beginnen te beven, beven. a) van den grond en hetgeen er op staat, ook
dreunen. v) van een mensch, trillen, sidderen. —

Verbevinge. Verbi. Zie v o r e b i en de samenstellingen.
Verbidden, st. ww. trans. -- I. Met ver- in de ver-

sterkende beteekenis. A. Met een persoon als
object. 1) Iem. om iets bidden of smeeken. 2) door
gebeden of dringende verzoeken ergens toe krijgen,
vooral tot hulp op een krijgstocht. -- B. Met een
zaak als object. 1) Voor iets bidden. 2) door bidden
verkrijgen. 3) door gebeden of dringende verzoeken
verwerven of gedaan krijgen. — II. Met ver- ter
uitdrukking van het begrip „afwending of afwering". A. Met den accus. der zaak. 1) Door gebeden
maken dat God eene ramp niet toezendt, eene
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schuld vergeeft. 2) enen ene taverne v., iem. (een
concurrent) door een verzoek of aandrang bewegen
om niet te tappen. B. Met den acc. van den persoon. 1) Iem. verbidden, iem. afbrengen van het
toepassen van eene straf. 2) iem. door zijne gebeden of door een voorspraak verlossen of redden.
Verbidder, -ere, znw. m. Hij die iets voor iem.
verbidt, hij die aan iem. zijne voorbidding verleent. Vr. verbiddersse, -eresse, verbidster. — Ver

houden. — II. Wederk. Zich verbijten, zich inhouden.
Verbitteren, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans.
1) Bitter maken, iets. 2) iem. verbitteren. — II.
Intr. 1) Bitter worden, van den smaak. 2) bitter
worden, van het gemoed.
Verbladen, zw. ww. trans. Met houten bladen
bekleeden, van eene lambrizeering voorzien.
Verblaken, zw. ww. intr. Gloeiend worden, in
gloed geraken.
Verblasen, st. ww. intr., trans. en wederk. — I.
Intr. 1) Gaan blazen, zich opblazen. 2) adem scheppen. — II. Trans. 1) Wegblazen. 2) melc v., melk
afroomen. — III. Wederk. Uitblazen, op adem
komen.
Verblasinge, znw. vr. Ademschepping, rust.
Verblauwen, -blaeuwen, zw. ww. trans. Misleiden(?).
Verblecht, niet zuiver mnl. vorm van v e rb 1 e k e n, in den zin van uitslijten, in kracht
verminderen.
Verbleeet, verbleyct, deelw. bnw. Bleek.
Verbleken, -bleeken, -bleycken, zw. ww. intr. en
trans. — I. Intr. Bleek worden. — II. Trans.
Bleek maken.
Verblenden. Zie v e r b l i n d e n.
Verblessehen, verblessen. Zie v e r b 1 u s s c h e n.
Verbliden, - blijden, zw. ww. tr. wederk. en intr.
— I. Trans. Verheugen, blij maken. — II. Wederk.
Zich verblijden, zoowel over een bep. feit als van
eene gemoedsstemming, vroolijk zijn; juichen. —
III. Intr. Hetz. als Wederk. — Met verschillende
bepalingen verbonden ter uitdr. van liet causaal
object. a) met een genitief. b) met vanaf), c) met
om(me). d) met in. e) met met. f) met op. g) de onbep.
wijs als znw., blijdschap, vreugde.
Verblidende, deelw. bnw. Verheugd, blijde.
Verblidet, verblijdt, verblijt, verblijd, deelw. bnw.
Verblijd, verheugd.
Verblidich, bnw. In de uitdr. v. werden, zich verheugen.
Verblidinge, znw. vr. Vreugde, genoegen.
Verblijf, znw. o. 1) Overschot, rest. 2) het aan
uitspraak;-nemvaschidrteljk
een v. aen enen doen, zich aan iemands scheidsr. uitspraak onderwerpen. 3) verblijf; ook plaats waar
men verblijft.
Verblijt, znw. o. Blijdschap.
Verblijt, bnw. Zie v e r b 1 i d e t.
Verbliken, st. en zw. ww. intr. en wederk. — I.
Intr. 1) Voor den dag komen; voelbaar worden. 2)
verbleeken, verschieten. — II. Wederk. Zich ver
-tone.
Verblieken zw. ww, intr. en wederk. — I. Intr.
Schitteren, glanzen. — II. Wederk. Zich vertoonen.
Verblinden, -blenden, zw. ww. trans. en intr. — I.
Trans. A. Met den acc. van den pers. 1) Verblinden, maken dat iem. niet ziet; in het verderf storten( ? ). 2) verblinden, als ethisch begrip, het oog
des geestes voor de waarneming van iets, onbruikbaar maken. 3) iem. een rad voor de oogen draaien,
hem misleiden. — B. Met eene zaak als object. 1)
In zijne werking belemmeren, krachteloos maken;
bederven. 2) verdonkeren, verduisteren. 3) dicht
maken, eene ruimte. — II. Intr. 1) Blind worden,
vooral met de oogen als ondw., verduisteren. 2)
zedelijk blind worden. 3) verduisteren, zijn glans
verliezen. 4) krachteloos worden.
Verblint, verblindet, verblent, deelw. bnw. 1) Verblind, in zedelijken zin. 2) blind, van hartstochten..
Verblintheit, verblent, -hede, znw. vr. Verblindheid ; blindheid in zedelijken zin.
Verblintster, verblijntster, znw. vr. Zij (een zonde,
hartstocht), die den mensch verblindt.
Verblischen, verblijschen, zw. ww. intr. en tr.
Verblijden.
Verbliven, -beliven, st. ww. intr. 1) Blijven, bij
voortduring zijn. 2) vertoeven, op dezelfde plaats

-bidnge.
Verbiden, st. ww. trans. Afwachten, wachten op.
Verbidster. Zie bij v e r b i d d e r.
Verbiedegelt, znw. o. Het geld, verschuldigd

voor eene oproeping, bekendmaking of dagvaarding(? ).
Verbieden, verbeden, oostmnl. verbeiden, st. ww.
trans. — I. Met ver- in de versterkende beteekenis.
1) Aankondigen, aanzeggen. 2) laten weten, op het
hart drukken. 3) openlijk afkondigen. — II. Met
ver- als uitdr. van het begrip „afwenden, afweren ".
1) Verbieden, niet willen hebben. 2) ook in gewijzigde opvattingen, a) verbieden uit te geven, eene
bep. munt. b) verbieden te betreden, eene bep.
plaats; enen een lant v. beteekent ook iem. ver
bieden er te landen. c)weigeren, een verzoek. d) ontzeggen, ook het gebruik van iets ontzeggen. e) tegengaan, doen ophouden. f) ontnemen. g) met rade
v., afraden. 3) met daden iets verhinderen of beletten. 4) verhoeden, met God als onderw.
Verbiedenisse, znw. vr. Verbod.
Verbiedinge, znw. vr. Verbod; openb. afkondiging, waarbij iets verboden wordt.
Verbijsteren, zw. ww. intr. en trans. — I. Intr.
1) Wegraken, verdwalen. 2) tot armoede vervallen.
— II. Trans. 1) Afhandig maken, vervreemden. 2)
te gronde richten, verderven; bederven. 3) verliezen, kwijtraken. 4) van den geest gezegd, in de war
brengen.
Verbilden, -inge. Zie verbeelden, -i n g e.
Verbinden, -benden, -binnen, st. ww. trans.,
wederk. en intr. — I. Trans. — A. Met den accus.
der zaak. 1) Vastbinden. 2) verbinden, .wonden. 3)
samenbinden, onderling verbinden, een vat; wijn
v., in vaten doen. 4) binden, inbinden, een boek,
wastafeltjes. 5) door een band bedekken, vooral
van de oogen. 6) een land, brengen onder eene bep.
heerschappij; (ver)binden onder, onderwerpen. 7)
vastzetten, een goed, eene rente. 8) in rechte, verbinden, een goed; het in zeker verband brengen,
waardoor men er de vrije beschikking over verliest; ook: bepalingen maken .betr. een vast goed,
waardoor de vrije vervreemding er van belemmerd
wordt. 9) eene bindende bepaling maken aangaande iets. — B. Met een persoon als object. 1) (Ver-)
binden, door een eed of belofte. 2) binden, verplichten aan zich. 3) verplichten, in rechte. — II.
Wederk. 1) Zich binden aan. 2) zich verbinden,
door eed, belofte. 3) zich vereenigen met. 4) eene
verbintenis aangaan. 5) zich verplichten tot. —
III. Intr. Hetz. als Wederk. 1) Een overeenkomst
sluiten. 2) zich verbinden tot iets.
Verbindenisse. Zie v e r b i n t e n i s s e.
Verbinder(e), znw. m. Hij die iets bindt of bijeenhoudt. Term, ontleend aan het ambacht van
den kuiper.
Verbindinge, -ing, znw. vr. 1) Het verbinden,
van wonden. 2) het toebinden van iets, in het bijz.
van de oogen. 3) verbintenis, ook in rechte.
Verbint, verbind(t), znw. 0.1) Verbond, verdrag.
2) verbintenis, verplichting.
-

Verbintenisse, verbentenisse, verbindenesse, -nisse

znw. vr. 1) Verbintenis, aangegane verplichting.
2) contract.
Verbiten, -bijten, st. ww. trans. en wederk. — I.
Trans. 1) Stuk bijten. 2) dood bijten, verscheuren,
een levend wezen. 3) bij uitbreiding, verderven, te
gronde richten. 4) verwijten( ?) . 5) verbijten, in-
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blijven. 3) het uithouden, een bep. tijdpunt overleven. 4) niet opkomen, van gewassen( ?). 5) zich
aan iemands scheidsrechterlijke uitspraak onderwerpen.
Verbiivinge, znw. vr. Het ergens vertoeven, verblijf.
Verblixemt, deelw. bijw. Door den bliksem getroffen.
Verbloden, -blooden, -bloeden, zw. ww. trans.
wederk. en intr. — I. Trans. Bloode maken, iem.
angstig maken, hem laten v., zich laten bang maken. — II. Wederk. hem v., bang worden. — III.
Intr. Hetz. als Wederk.
Verblodet, verbloot, deelw. bnw. Bang.
Verbloeden, -bloden, zw. ww. intr. Veel bloed
verliezen; dood bloeden.
Verbloemen, zw. ww. trans. Met bloemen versieren, ciseleeren, verschoonen (?) .
Verbloesemen, zw. ww. trans. Doen verdorren;
verzengen, gezegd van planten.
Verblonken, zw. ww. trans. Verstompen, afstompen.
Verbloot. Zie v e r b 1 o d e t.
Verbloten, zw. ww. trans. Ontblooten, ontdoen;
ook ontdoen van al het aardsche.
Verbluysteren, zw. ww. trans. Verzengen.
Verblusschen, -blesschen, - blessen, zw. ww. trans.
en intr. — I. Trans. 1) Uitblusschen, uitdooven,
gloed, glans. 2) overdr. a) uitdooven, vernietigen,
eene zaak. b) met den acc. van den pers., smoren,
verstikken; dooden. — II. Intr. Uitdooven, uitgaan.
Verboeh, znw. o.(?). Bluf, gepoch.
Verbode. Verkeerde lezing voor v o r e b o d e.
Verbodegelt, (vor-, oostmnl.), znw. o. Geld, verschuldigd voor het ontvangen van eene bekendmaking.
Verbodemen, bomen, -badomen (oostmnl.), zw.
ww. trans. 1) Een anderen bodem in iets (een vaatwerk) zetten. 2) van den bodem of grond van een
bepaald erf afbrengen. 3) overladen, verschepen.
4) geld (op een schip) opnemen op bodemerij.
Verboden, (verbaden, vorboden, oostmnl.), zw.
ww. trans. 1) Met' den acc. der zaak. Berichten,
eene tijding zenden. 2) met den acc. van den pers.
Oproepen, bep. tot eene ambtelijke of officieele
handeling, door middel van een bode.
Verboden, (verbaiden, oostmnl.). deeles. bnw.
Verboden, ongeoorloofd.
Verbodinge, (vor-, oostmnl.), -boding, znw. vr. 1)
Bericht, tijding. 2) oproeping.
Verboeren. Zie verb oren.
Verboeyen, verboyen, zw. ww. intr. (Ergens) vertoeven.
Verboem en verboen. Bet. onbekend.
Verboeten, verboten, zes. ww. trans. Aan of als
boete verbeuren.
Verboeten, verbueten, zes. ww. trans. 1) Verbeteren, herstellen. 2) genezen. 3) bevredigen. 4) verplanten.
Verboeven, -bouven, zw. ww. trans. Met spelen
verdoen, geld.
Verbogen, zw. ww. trans. en wederk. — I. Trans.
Verbuigen, doen doorbuigen, gezegd van een
paard. — II. Zich neerbuigen, zich verootmoedigen.
Verboisen. Zie v e r b o s e n.
Verboyten. Zie v e r b u t e n.
Verbolge, znw. vr. Toorn.
Verbolgen, deelw. bnw. 1) Toornig. 2) van water,
onstuimig. 3) ontzet, ontsteld.
Verbolgen, ww. Zie v e r b e 1 g e n.
Verbolgenheit, verbolgent-, znw. vr. Toorn; onstuimigheid.
Verbolgenisse, znw. m. Ergernis.
Verbolgenlije, verbolge-, znw. Boos, driftig.
-

Verbolgenlike, verbolgent-, verbolge-, -lijc, -lic,

bijw. Toornig, uit toorn.

Verbolgenschap, -schepe, znw. vr. en o. 1) Toorn.
2) ergernis.

Verbomen. Zie v e r b o d e m e n.
Verbondelijc, eerbont-, verbunt-, -lic, bnw. Verbonden met; bijw. verbuntlich, bij minnelijke
schikking.
Verbonden, verbunden, deelw. bnw. 1) Verbonden met; door een verbond, verdrag, afspraak tegenover iem. gebonden. 2) verplicht tot iets; zedelijk tot iets verplicht. 3) niet kunnende ontkomen
aan. 4) v. goet. Zie verbinden. 8).
Verbont, verbunt, znw. o. Verdrag, overeenkomst; bond.
Verbontbrief, znw. m. Schriftelijke overeenkomst, verdrag.
Verbontenisse, verbunt(e)-, verbont-, -nis, znw. vr.
1) Verbond, overeenkomst. 2) verbondenheid,
ondergeschiktheid.
Verbontmaker, verbuntmeker, znw. m. Hij die
een verbond sluit; ook hij die de daarbij gebruikelijke plechtigheden verricht.
Verboorden, zw. ww. tr. Een anderen boord of
rand zetten aan een kleedingstuk.

Verboornisse, verbore-, verbuer-, verbeur-, verbor-,
-nesse, -nis, znw. m.; ook verboortenisse, verbuerte-,
verbeurte-. 1) Vergrijp, het maken van inbreuk op
iemands recht; misdrijf. 2) boete; hetgeen iem.
heeft verbeurd. 3) verlies, het verbeuren van iets
door een vonnis.
Verboort, volt. deelw. Verbeurd verklaard.
Verboorte, verbuerte, verbeurte, znw. vr. 1) Mis drijf. 2) verbeurdverklaring. 3) boete; ook afkoopsom van een misdrijf of eener verbeurdverklaring.
4) verlies, het verbeuren van iets.
Verboost. Zie bij v e r b o s e n.
Verboot. Zie v e e r b o o t,
Verbootsehappen, verbait- (oostmnl.), -schapen,
-schepen, zw. ww. trans. (Door een boodschap of
een bode) berichten. — Verbootsehapper, verbot-.
Verbootschapping(e), verbot-, verbait (oostmnl.),
znw. vr. Aanzegging; bericht.
Verboren, verbaren (oostmnl.), deelw. bnw. Wedergeboren.

Verboren, -boeren, -bueren, -beuren, -buren, zw.

ww. intr. en tr. — I. Intr. Misdoen, zondigen; als
znw., schuld; sonder v., straffeloos, ongestraft. —
II. Trans. 1) Door zijn schuld, zonde, het recht
verliezen op iets; het v., voor iets boeten. 2) verdienen, eene straf, eene boete. 3) verliezen, in 't algemeen, niet uitsluitend als straf, maar als gevolg
van iets. 4) verbeurd verklaren; vooral verboort,
verbeurd verklaard.
Verboren, -boeren, -beuren, zw. ww. trans. Verbeuren, vertillen.
Verborent. Zie v e r b o r n e n.
Verborgen. Zie v e r b e r g e n.
Verborgen, verburgen, deelw. bnw. 1) Verborgen,
onzichtbaar. 2) geheim. 3) veilig.
Verborgen, verburgen, verboorgen, zw. ww. trans.
en wederk. 1) Absoluut (zonder naamval) gebruikt,
borgtocht stellen, borg zijn. 2) met den acc. van
den persoon, borg voor iem. zijn. 3) met den acc.
der zaak, borg stellen voor de nakoming eener verplichting; enen iet v., iem. iets onder borgstelling
verzekeren. 4) beschermen, behoeden.
Verborgenheit, verborgent-, verburgen(t)-, znw.
vr. Het verborgen zijn; mysterie.
Verborgenlije, verborgent-, -lic, bnw. Verborgen,
geheim, vooral met betr. tot het zieleleven.
Verborgenlike, verborge-, bijw. Zóó dat iets verborgen is.
Verborginge, znw. vr. Borgstelling.
Verbornen, -borenen, zw. ww. trans. Hetz. als
v e r b e r n e n. Deeles. verborent.
Verborren, zes. ww. trans. Hetz. als v e r b e r
-ne.
Verborst, verburst, verbost, deelw. bnw. Kwaadaardig, razend.
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Verborsten, verbursten, st. ww. trans. Verbitteren.
Verbosen, verboisen, verbozen, zw. ww. trans. en
wederk. — I. Trans. 1) Boos of slecht maken. 2)
benadeelen; deelw. verboost, bedorven. — II. Wederk. Boos of slecht worden, zondigen; deelw. verboost, als znw., verdorvene.
Verbot, verbod(t), znw. o. — I) Bekendmaking,
verordening. 2) verbod, doch niet alleen als negatief begrip maar ook als positief; bevel om iets
niet te doen. 3) beslag, arrest.
Verbouden, verbauden, zw. ww. trans., wederk.
en intr. — I. Trans. 1) Moed geven aan iem. ; hem
aanvuren; hem niet en laten v., zich niet door vrees
van iets laten afbrengen. — II. Wederk. 1) Zich
verstouten, moed grijpen; hem v. in sonden, verharden in het kwaad. 2) vertrouwen. 3) zich ver
zich verhoovaardigen. 4) ook in de bet. van-hefn,
Intr. 3). — III. Intr. 1) Hetz. als Wederk. 1), moed
krijgen. 2) trotsch of hoovaardig worden. 3) op
enen v., over iem. willen heerschen, stoutmoedig
op iem. losgaan(?).
• Verboudet, verbout, verbant, deelw. bnw. Krachtiger van moed; stoutmoedig; v. in quaetheit, verhard in de boosheid, brutaal( ?).
Verbouten, zw. ww. trans. Een anderen bout
,brengen in iets.
Verbouwen, zw. ww. trans. Verbouwen.
Verbouwen, bauwen, zw. ww. trans. Anders kneden, opnieuw met eene vloeistof aanmengen.
Verbracht. Zie v e r b r i n. g e n.
Verbraden, st. ww. trans. en intr. — I. Trans.
(Levend) verbranden. — II. Intr. Opbranden,
d Dor eene vlam verteerd worden.
Verbraemt, deelw. bnw. Met een „brame" versierd, gezegd van kleedingstukken.
Verbranden, brannen, (ook -brenden, oostmnl.)
zw. ww. trans. en intr. — I. Trans. Verbranden, in
brand steken, in het vuur werpen. — II. Intr. In
vlammen opgaan.
Verbrantheit, znw. vr. Het verbrand zijn.
Verbrassen, zw. ww. trans. Met brassen of slempen verteren.
Verbrauwen, braeuwen, -braven, zw. ww. tr. 1)
De oogleden verroeren, met de oogen knippen. 2)
verduisteren, verblinden.
Verbrauwen, zw. ww. trans. Opknappen, herstellen.
Verbreden. Zie verbreiden.
Verbreidelen, zw. ww. trans. Den breidel, het
bit in orde brengen, ook (een paard) een anderen
breidel aandoen.
Verbreiden, verbreden, zw. ww. trans. en intr. —
-

-

-

I. Trans. 1) Verbreeden, verwijderen. 2) vermeerde-

ren, ook van abstracte zaken. 3) verbreiden, bekend
maken. 4) in kracht of omvang doen toenemen. —
II. Intr. In kennisse v., in breedte of omvang van
kennis toenemen.
Verbreidinge, verbredinge, znw. vr. 1) Het breeder maken van iets. 2) het bekend maken of verbreiden van iets.
Verbree, znw. o. Het verbreken, tekortkoming
in eene verplichting.
Verbrekelije, -breclijc, bnw. In gebreke zijnde.
Verbreken, st. ww. trans., intr. en wederk. — I.
Trans. 1) Vernielen. 2) verbreken (bijv. de stilte),
een einde maken aan iets. 3) te niet doen, bederven. 4) verbreken, een gebod, bevel, voorschrift;
iet v., een misdrijf plegen dat bij de wet verboden
is, of dat men zich verbonden heeft niet te plegen;
enen iet v., zijne verplichtingen jegens iem. niet
nakomen. 5) van eene boete, moeten betalen, verbeuren. 6) iem. te kort doen. 7) iem. tot minder
edele gevoelens brengen. — II. Intr. 1) Breken,
stuk gaan. 2) een misdrijf plegen tegen eene verordening. 3) met eene bep. met te, veranderd worden
in (iets slechters). — III. Wederk. Hem v. 1) Zich
ergens toe zetten, brengen. 2) zich vergrijpen,
misdoen.
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Verbrekenisse, znw. vr. Steile plaats( ?).
Verbreelijc. Zie v e r b r e k e l ij c.
Verbrenden. Zie v e r b r a n d e n.
Verbrengen. Zie verbringen.
Verbrennen. Zie v e r b e r n e n.
Verbrieschen, zw. ww. intr. Uitbarsten in • een
schel geluid.

Verbrieven, zw. ww tr. In een „brief" (akte, oorkonde) opstellen; op schrift stellen, eene overeenkomst.
Verbrimmen, zw. ww. intr.Verontwaardigd zijn.
Verbringen, -brengen, zw. ww. onr. trans. 1)
Wegbrengen, wegvoeren; weghalen. 2) in andere
handen brengen, vervreemden. 3) doorbrengen. 4)
ten vervoer geven. 5) ook in de bet. van v o r (e)b r i n g e n. a) met een pers. als object, voorbrengen, een getuige. b) met een zaak als object, voor
den dag brengen, een woord; uitspreken; volt.
deelw. verbracht.
Verbrinnen. Zie v e r b e r n e n.
Verbroederen, zw. ww. trans. In de uitdr. ver
ende versustert werden, gezegd van een-broedt
leen, door uitsterven van br. en z. komen aan de
verdere verwanten.
Verbroeyen, -broyen, zw. ww. trans., wederk. en
intr. — I. Trans. Verbranden ,verschroeien. — II.
Wederk. Zich schroeien. — III. Intr. Verzengen.
Verbroeytheit, verbroyt-, znw. vr. Het verschroeid zijn.
Verbroken, -broeken, -broeken, zw. ww. trans. en
intr. — I. Intr. Misdoen. — II. Trans. 1) Het recht
verliezen op iets; het recht op iemands gunst verbeuren. 3) moeten betalen, eene boete. 4) aan boeten verliezen, door misdrijf verbeuren.
Verbrouwen, zw. en st. ww. trans. Met brouwen
verbruiken, graan.
Verbudelen, zw. ww. trans. Builen, zeven.
Verbueren. Zie v e r b o r e n.
Verbuernisse. Zie verb o o r n i s s e.
Verbuertenisse. Zie bij v e r b o o r n i s s e.
Verbuft, deelw. bnw. Verbluft, betooverd.
Verbugen, st. ww. (trans. en) intr. Tot iets overhellen, geneigd zijn.
Verbuyst, deelw. bv. van h e m v e r b u ys e n, zich bedrinken.
Verbulderen, zw. ww. trans. Intimideeren.
Verbunt. Zie v er b o n t.
Verbuntenisse. Zie v e r b o n t e n i s s e.
Verburgen. Zie v e r b o r g e n, 2e Art.
Verburgen(t)heit. Zie v e r b o r g e n h e i t.
Verburst. Zie v e r b o r s t.
Verbuten, -buyten, -beuyten, -boyten, zw. ww.

trans. Verruilen.

Verbuteren, -eeren, -ieren, zw. ww. trans. Ver-

ruilen. — Verbutinge.

Vercensen, verchensen, -cheinsen, -seinsen, -chynsen, -eisen, zw. ww. trans. 1) Cijns heffen van iets.

2) cijns, ook accijns, betalen van iets. 3) in cijns of
pacht uitgeven. 4) overdrachtelijk, van het hart,
ergens anders plaatsen. 5) pachter.
Verchier, verchieren, verchierheit. Zie v e rsier, versieren, -sierheit.
Versieren. Zie versieren.
Verchiesen. Zie v e r k i e s e n.
Verchs. Zie v e r s e h.
Verd. Zie v a e r t.
Verdacht. Zie v er d a gen. 1 ste art.
Verdacht, verdocht, deelw. bnw. — I. Actief. 1)Bedacht; v. sijn, ergens op bedacht zijn. 2) naden
gedachten verdiept; v. zijn, diep over-kend,i
iets nadenken. 3) argwanend, teruggetrokken. —
II. Passief, verdacht, onbetrouwbaar.
Verdaehtelike, bijw. Met voorbedachten rade.
Verdachtenisse, verdecht-, znw. vr. Verdenking, argwaan.
Verdachtheit, verdochtheit, znw. vr. Bedachtheid.
Verdachtich, bnw. Verdacht zijn op, strevende
naar.
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Verdachvaerden, - f aerden, zw. ww. trans. Dagvaarden, voor het gerecht dagen. — Verdaehvaer-

palen( ?). 4) veroordeelen in rechte; vervloeken. 5)
zich ongunstig over iem. uitlaten; met ere als object, beknibbelen. 6) enen iet v., door een vonnis
ontzeggen.
Verdeligelije, -delgelijc, bnw. Voor vernietiging
vatbaar.
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dinge.
Verdaehvaertbrief, znw. m. Schriftelijke dag

-varding.

Verdadinge, verdedinge, znw. vr. Eene bij onderling goedvinden vastgestelde bepaling.

Verdadingen, -dedingen, -degedingen, zw. ww.

trans. — I. Met den acc. der zaak. 1) Door eene
schikking of dading regelen. 2) bij onderling goedvinden bepalen. 3) voor iets opkomen. — II. Met
den acc. van den persoon. 1) Opkomen voor iem.,
zijne partij kiezen. 2) door onderhandelingen vrijmaken of loskoopen.
Verdaernt, zie:
Verdaert, verdart, deelw. bnw.; ook verdaernt,
verdar(e)nt. Verbijsterd, buiten zich zelf.
Verdaerntheit, verdar(e)nt-, znw. vr. Verbouwereerdheid.
Verdagen, zw. ww. intr. en trans. — I. Intr. 1)
Dag worden; van den dageraad gezegd, aanbreken. 2) verschijnen; verdaget (verdacht) sijn, opgedaagd zijn, bestaan hebben. 3) vertoeven, verblijven; talmen. — II. Trans. 1) Te lang op stal
doen staan, een paard; verdaget, te lang op stal
gestaan hebbend. 2) oproepen, bescheiden; in het
bijzonder, in rechte dagen, dagvaarden; enen iet v.,
iem. dagvaarden om zijn recht op iets te bewijzen.
3) op eene andere plaats, voor eene andere rechtbank dagvaarden. 4) uitstellen, verdagen.
Verdagen, -daigen, zw. ww. intr. 1) Door het
verstrijken van een bep. termijn rechtskracht verliezen of ongeldig worden; verjaren. 2) met een
persoon als ondw.; in ere dint (verjaert ende) verdaecht sijn, iets jaar en dag in eigendom gehad
hebben; metter eigenschap verf. ende verd. sijn, iets
jaar en dag na de gerechtelijke toewijzing van den
eigendom bezeten hebben.
Verdaget. Zie bij v e r d a ge n, trans. 1)
Verdaget, bnw. Meerderjarig( ?)
Verdammen, zw. ww. tr. Afdammen.
Verdarentheit, znw. vr. Verbouwereerdheid.
Verdarflije. Zie verderf 1 ij c.
Verdarnt, bnw. Verbouwereerd. — Verdarnheit.
Verdarven. Zie v e r d e r v e n.
Verdban. Zie v r e d e b a n.
Verde. Zie vaert; vrede; verre.
Verdeban, -brake. Zie v r e d e b a n, -b r a k e.
Verdedingen. Zie v e r d a d i n ge n.
Verdeel, znw. o. Verdeeling, bepaaldelijk van
een boedel.
Verdeel. Zie vierendeel.
Verdeelen, verdeelinge. Zie v e r d e 1 e n, v e r
delinge.
Verdeelt, verdeilt, deelw. bnw. 1) Verdeeld, oneenig. 2) verdeeld van zinnen; zich niet ten volle
aan iets wijdend( ?). 3) veroordeeld, door een vonnis ter dood verwezen.
-

Verdeemsteren, -deimsteren, -demsteren, zw. ww.

intr. Verduisteren. — Verdeemstert, deelw. bnw.
Verblind, in zedelijken zin.
Verdeerven. Zie verderven.
Verdegisel. Zie vredegise1.
Verdegrise. znw. vr. Kopergroen.
Verdee, znw. o. Dek of bedekking van iets.
Verdeeken, zw.ww. trans. 1) Bedekken, omhullen;
verdect hebben, in zich bevatten. 2) bedekken, bekleeden. 3) vermommen. 4) dekken, een bouwwerk
met riet, pannen, lei; ook voor dekken gebruiken.
5) bestrooien, een weg. 6) beschutten. 7) dekkend
over iets spannen. 8) geheim houden; verdect, verborgen, onbekend; verdecte neoorde, toespelingen.
9) opsporen, betrappen.
Verdeekinge, znw. vr. (Be) dekking.
Verdeesel, znw. o. Deksel, bedekking.
Verdelen, verdeelèn, verdeilen, zw. ww. trans. 1)
(In deelen) scheiden. 2) uiteenzetten. 3) ten uitvoer kunnen brengen, of tot in bijzonderheden be-

Verdeligen,j- dil(l)igen, -diligen, - delgen, verdeliën,

zw. ww. tr. — I. Met den acc. van de zaak. 1) Vernietigen, verwoesten. 2) te niet doen, delgen, eene
schuld; uitwisschen, zonden. — II. Met den acc.
van den pers. 1) Verdelgen, uitroeien. 2) te gronde
richten, ruineeren.
Verdeliger, -deleger, znw. m. Hij die verdelgt. —

Verdeliginge, -delegyng.
Verdelike. Zie v a e -r d e l i k e.
Verdelinge, -deelinge, -deylinge, znw. vr., ook
verdeylinc, znw. m. 1) Verdeeling, splitsing. 2) ver
3) laster, achterklap.

-ordeling.

Verdeluwelije, -delulec, bnw. Geschikt om uit te
delgen.

Verdeluwen, -delewen, -deluen, - deelwen, -dilwen,

zw. ww. intr. en trans. — I. Intr. 1) Vaal worden,
verflensen, verdorren, van bloemen en planten. 2)
overdr., vergaan, te niet gaan. — II. Trans. A. Met
eene zaak als obj. 1) Doen verdorren of verflensen.
2) vernietigen; uitroeien. 3) uitdelgen, uitwisschen,
eene schuld. — B. Met den acc. van den persoon.
1) Verdelgen, uitroeien. 2) verderven, te gronde
richten.
Verdelven, st. ww. trans. 1) Afgraven; door afgraving• onbruikbaar maken. 2) vergraven, door
graven uitdiepen.
Verdelvinge, znw. vr. Afgraving.
Verdemoedigen, -deemoedigen, zw. ww. trans.
Tot deemoed of ootmoed stemmen; vernederen.
Verdempen, zw. ww. trans. Verstikken.
Verdemsteren. Zie verdeemsteren.
Verden. Zie vredenen verren.
Verdend. Zie v e r d e n n e t.
Verdenen, -dennen, zw ww. trans. en wederk.
I. Trans. Uitspannen, doen zwellen. —II. Wederk.
Zich uit(st)rekken naar iets, naar iets streven.
Verdenen. Zie verdienen.
Verdengen. Zie v e r d i n g e n.
Verdenken, -dinken, -dencken, -dincken, zw. onr.
ww. trans. 1) Gedenken; aan iets indachtig zijn. 2)
bedenken, overdenken. 3) uitdenken. 4) vermoeden, verdenken.
Verdenkenisse, -nesse, -nis, znw. vr. en onz. 1)
Herdenking, herinnering. 2) overpeinzing.
Verdennen, ww. Bet. onzeker.
Verdennet, verde(e)nt, verdend, bnw. Met een
„denne" of verdek voorzien, een verdek hebbend.
Verder, vorder. Compar. van v e r r e.
Verderen. Zie vorderen.

Verderfelije, verdervelijc, verdorve-: verderf , verdart , -lic, bnw. 1) Vergankelijk. 2) aan bederf on-

-

derhevig; wat voor vernieling vatbaar is. 3) bedorven, onbruikbaar. 4) in het verderf gestort, ge
5) waaruit verderf of bederf voortvloeit;-ruined.
verderfelike schade, onherstelbare schade. 6) (zede
verdorven.
-lijk)

Verderfelïjeheit, verderflijc-, verdervelijc-, -hede,

znw. vr. Het aanrichten van groote schade; schade, als objectief begrip.

Verderfelike, verderf-, verdor/-, verderve-, -lijc,
-tic, bw. 1) Op eene verderflijke wijze; op zijn ver-

derf. 2) op eene wijze die van zedelijke verdorvenheid getuigt.
nesse, eerdar f -, -isse, znw.
Verderfenesse, verder /nesse,
vr. en o. 1) Verderf, ondergang. 2) het brengen van
verderf, het aanbrengen of veroorzaken van schade; verwoesting. 3) het bederven of verknoeien
van iets.
Verderfster, znw. vr. Het vrouwelijk van verder
Zij die aan iets een einde maakt.
-ver.
Verderft. Zie verdervet.
Verderst. Zie verdorst.
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Verderschen, zw. en st. ww. trans. Uitdorschen.
Verdervelije, verdervelijeheit. Zie v e r d e r f elijc, verderfelijcheit.

Verderven, -darven, -deernen, - daerven, -dorven,
st. en zw. ww. trans. en intr. — I. Intr. A. Met een
persoon als ondw. 1) Omkomen, op eene ongelukkige wijze den dood vinden. 2) te gronde gaan, vergaan; verdorven, in een treurigen lichamelijken
toestand verkeerend. — B. Met eene zaak als ondw.
1) Te niet gaan, vergaan. 2) bederven, onbruikbaar
worden, ook door uitdroging of verlamming. — II.
Trans. A . Met een levend wezen als object. 1) Van
het leven berooven, ombrengen. 2) in het verderf
storten, te gronde richten. 3) zedelijk bederven.
— B. Met eene zaak als object. 1) Te niet doen, een
einde aan iets maken, zoowel van eene gewenschte
als van eene ongewenschte zaak. 2) te gronde richten, verderven. 3) verwoesten, vernielen. 4) bederven, schade of nadeel aan iets toebrengen; enen
iet v., iets voor iem. bederven; ook in zedelijken
zin bederven. 4) doen verloren gaan, verspillen;
verdorven sijn, vergeefsch of onnut zijn.
Verderver, verdarver, verdaerver, -ere, znw. m. Hij
die verderft, bederft.
Verdervet, verder f t,deelw. bnw. l) Bedorven, niets
meer waard. 2) te gronde gericht, geruineerd. 3)
zedelijk slecht of verdorven.
Verdervinge, znw. vr. Het verderven of te gronde richten van iem., verderf; bederf.
Verdestrueren, -eeren, zw. ww. trans. Verwoesten; vernietigen.
Verdieh, verdieheit. Zie v a e r d i c h, v a e rdicheit.
Verdichten, zw. ww. trans. Vertellen, beschrijven.
Verdichten, zw. ww. trans. Dichtmaken(?)
Verdieden, zw. ww. wederk. Van staat of woonplaats veranderen( ?) ; deelw. verdiet, van elders
afkomstig(?).
Verdien, andere vorm van v e r d i e n e n. Ook
als znw. a) verdienste. b) schuld.
Verdiende. Hetz. als verdienste.
Verdienen, verdinen, verderven, zw. ww. trans. en
intr. — I. Trans. 1) Door de eene of andere dienstverrichting, of door voorbeeldig gedrag in eene
betrekking, aanspraak hebben op iets; goet(s) v.,
doget v., zich verdienstelijk maken; met eene bepaling met jegen, aan iem. iets verdienen. 2) verdienen, verwerven, inoogsten; met den dat. van den
pers., voor iem. verdienen. 3) zich iets waardig
maken door eene slechte daad; verdienen, eene
straf en dgl. 4) vergelden, beloonen. 5) bewerken,
tot stand brengen. 6) op het geweten hebben, op
zich laden, eene schuld. 7) bedienen, vooral in kerkelijken zin, den dienst verrichten — II. Intr.,
alleen door weglating van een object, bv. „goet",
zich verdienstelijk maken.
Verdiener, znw. m. 1) Hij die iets aan iets verdient. 2) vergelder, belooner. — Verdieninge.
Verdienlije, verdient(e)-, bnw. Nuttig, heilzaam,
verdienstelijk.
Verdienst, znw. o. en vr. (m.?); verdienste, znw.
vr. 1) Verdienste, vooral een in de oogen van God
goed werk. 2) hetgeen iem. verdiend heeft, belooning of straf. 3) vergelding, belooning.
Verdienstelije, -dienstlijc, bnw. Verdienstelijk.
Verdient, znw. o. en vr. 1) Verdienste, goed werk.
2) hetgeen iem. verdiend heeft door goede daden of
misdrijven; sonder v., zonder schuld.
Verdient, deelw. bnw. Verdiend.
Verdiente, znw. vr. (en o.?) 1) Verdienste; hetgeen iem. goeds of nuttigs gedaan heeft voor de,
menschen; Gode welgevallig werk. 2) hetgeen iem.
verdiend heeft; het geen hem toekomt als gevolg
van zijn daden.
Verdient(e)llje. Zie bij v e r d i e ni ij c.
Verdientlike, -lijc, -lic, bijw. Naar verdienste.
Verdiepen ,zw. ww. - trans. — I. Met den acc. der
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zaak. 1) Dieper maken. 2) peilen. 3) bij overdracht,
doorgronden. 4) doen zinken; deelw. verdiept, verzonken. — III. Met den acc. van den pers. 1)
Uitvorschen, uithooren. 2) oostmnl., benadeelen,
beetnemen(?).
Verdiepinge, vor-, znw. vr. 1) Het verdiepen of
uitdiepen van een water. 2) het zich verdiepen in
de dingen van den geest. 3) verdieping, fr. etage.
Verdiept, deelw. bnw. In zich zelven verzonken.
Verdieren, verdiren, verdu(e)ren, zw. ww. trans.,
wederk. en intr. — I. Trans. 1) Duurder maken,
eene waar: hooger maken, den prijs. 2) verhogen,
een bod. 3) enen v., iets te duur voor iem. maken,
iem. ruïneeren(?). — II. Wederk. Zijne waar op
geld houden, ongenaakbaar zijn. — III. Intr.
Duurder worden.
Verdierpenningen, znw. mv. Hoogpenningen.
Verdiersen, -dierzen, zw. ww. trans. en intr. — I.
Trans. Duurder maken. — II. Intr. Duurder worden.
Verdiersinge, znw. vr. Verhooging van een prijs.
Verdiet, deelw. bnw. Van elders afkomstig( ?) .
Verdietschen, zw. ww. trans. In het Dietsch of
(M )nl. vertalen.
Verdigen, vaerdigen, (oostmnl.), zw. ww. Trans.
Afzenden.
Verdiken, zw. ww. trans. 1) Bedijken, herdijken;
een dijk onderhouden. 2) aan dijkmaken besteden
of te koste leggen.
Verdieken, verdecken, zw. ww. trans. en intr. —
I. Trans. 1) Dik maken. 2) verveelvuldigen. — II.
Intr. 1) Dik worden. 2) sterk worden, van een abstract begrip.
Verdilgen, verdiligen. Zie v e r d e 1 i g e n.
Verdilten, zw. ww. tr. Van een hooizolder
voorzien.
Verdilwen. Zie v e r d e 1 u w e n.
Verding(e). Zie v e r d i n c.
Verdingen, verdengen, zw. en st. ww. trans. en
intr. — I. Trans. 1) Eene zaak in rechte behandelen. 2) (bij verdrag) iets vaststellen, regelen. 3) bij
overeenkomst een bep. werk aan iem. opdragen,
bepaaldelijk aanbesteden; ook aannemen bij een
bep. accoord. 4) over den prijs van iets onderhandelen; tegen een bep. prijs te koop aanbieden. 5)
vrijpleiten; met eene bep. met van, vrijspreken. 6)
door pleiten of ook bij overeenkomst verwerven;
ook voor iem. anders verwerven. 7) verlossen, bevrijden. 8) loskoopen. 9) afkoopen, plundering,
brandstichting e.a.; iem. brandschatten. 10) af
(vooral geldelijke) verplichting; een-kopen,
ronde som als belasting, boete, betalen; invoerrecht van iets betalen. 11) beschermen, voor iem.
opkomen. — II. Intr. 1) Eene overeenkomst of
transactie met iem. sluiten, transigeeren. 2) bepaaldelijk eene geldelijke overeenkomst sluiten om
aan eene veroordeeling te ontkomen, het leven te
redden; ergens af komen. 3) plundering en brandschatting afkoopen. 4) sonder v., zonder complimenten; onvoorwaardelijk.
Verdinger, -ere, znw. Hij die voor iem. pleit,
voorspraak, vr. verdingster.
Verdingsloot, yarding-, znw. vr. en m. Vaartsloot,
sloot, bevaarbaar met schuiten.
Verdine, verding(e), znw. o. (en m.?). 1) Vrijspraak, vrijstelling. 2) verdrag, overeenkomst. 3)
in het bijzonder. a) contract, bijv. betreffende
de uitvoering van een aangenomen werk, b) geldelijke overeenkomst, transactie, bepaaldelijk tot afkoop van eene verplichting. c) afkoop van brandschatting. 4) in het dij krecht : het aanbestede dij kvak, de som waarvoor het werd aanbesteed, de
aanbesteding.
Verdinken. Zie verdenken en verdunk e n.
Verdinegelt, vending-, znw. o. Hetz. als v e rdinc.
Verdinemeester, znw. m. Te Utrecht, een ambte-

VERDINNEN.
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naar die met de ingezetenen handelde over het afkoopen van brandstichting enz.
Verdinnen. Zie verdunnen.
Verdobbelen, dubbelen, zw. ww. trans. Aan
dobbelen besteden, met dobbelen verspelen.
Verdocht. Zie v e r d a c h t.
Verdoehtheid. Zie v e r d a c h t h e i t.
Verdoden, zw. ww. trans. en intr. I. Trans. Geheel dooden; te niet doen. — II. Intr. Afsterven,
versterven.
Verdoef(t). Zie v e r d o o f d.
Verdoeyen. Zie v e r d o o y e n.
Verdoelen, verdoelt. Zie v e r d o 1 e n, v e rd o o 1 t.

teren, verbergen. 5) stilletjes en wederrechtelijk
wegnemen. 6) krachteloos maken. — II. Wederk.
Donker worden, gezegd van den dag en het daglicht. — III. Intr. 1) Duister worden. a) van iets dat
licht is. b) van het gezichtsvermogen. 2) duister
worden, overdrachtelijk. a) van iets dat licht is. b)
van het geestelijk oog en hetgeen daarmede wordt
vergeleken. 3) verduisteren, zijn glans verliezen.
4) onduidelik worden.
Verdonkernisse, znw. vr. 1) Verduistering, van
het gezicht. 2) het onduidelijk maken van iets.
Verdonkert, deelw. bnw. 1) Duister, eigenlijk en
overdrachtelijk. 2) verblind, het gezichtsvermogen
van het geestelijk oog missend. 3) verborgen. 4) onduidelijk.
Verdonkertheit, znw. vr. Onduidelijkheid.
Verdooft. Zie v e r d o v e t.
Verdooyen, eerdoyen, verdoeyen, zw. ww. intr.
1) Versmelten, wegsmelten; wegdooien. 2) verkwijnen.
Verdoolt, verdoelt, deelw. bnw. 1) Verdwaald;
ook afgedwaald, in zedelijken zin. 2) in de war(?).
3) verbijsterd, versuft.
Verdoort, verdort, verdoret, deeles. bnw. 1) Verdwaald; waanzinnig. Afl. verdoortheid. 2) verbijsterd.
Verdopen, zw. ww. trans. Opnieuw doopen.
Verdoren, verdoor(r)en, verdoeren, zes. ww. trans.
en intr. — I. Trans. 1) Dwaas maken, van ver
hem laten v., zich van de wijs laten-standberov;
brengen. 2) misleiden, bedriegen. 3) bespotten,
hoonen. — II. Intr. 1) Dwaas of onzinnig worden,
bezinning verliezen. 2) buiten zich zelf geraken.
Verdoringe, znw. vr. Bedrog, misleiding.
Verdornen, zw. ww. trans. Met doornen of doornstruiken afzetten.
Verdorperen, zes. ww. wederk. Zich gedragen als
een „dorper ".
Verdorren, verduer(r)en, zw. ww. intr. en trans.
— I. Intr. 1) Verdorren, van gewassen. 2) overdrachtelijk, uitteren, verschrompelen. — II. Trans.
Doen verdorren.
Verdorringe, znw. vr. Verdorring; verlamming.
Verdorst, verdurst, deelw. bnw. 1) Van dorst
versmachtend. 2) sterk naar iets verlangend.
Verdorst(?), verderst, znw. m. Groote of brandende dorst.
Verdorsten, verdursten, zw. ww. intr. Versmachten van dorst.
Verdorvelije. Zie v e r d e r f e 1 ij c.
Verdorven, deelw. bnw. 1) Van liet lichaam gezegd, verstorven, in een ellendigen toestand verkeerend. 2) van den geest, verdorven.
Verdorven, andere vorm van v e r d e r v e n,
intr. en trans.
Verdorvenheit, verdorven-, znw. vr. 1) Ellendige
toestand van het lichaam, onmacht. 2) verdorvenheid van het gemoed.
Verdossen, zw. ww. tr. Aan iem. (als boete)
zijn opperste kleed ontnemen.
Verdotelen, zw. ww. intr. Suffen.
Verdouwen, zw. ww. intr. en tr. I. Intr. 1) Wegsmelten, wegkwijnen. — II. Trans. Verteren, gezegd van de spijs in het lichaam.
Verdouwst. Bet. onbekend.
Verdoven, verdooven, zw. ww. trans. en intr. —
I. Trans. Iem. van zijn bewustzijn berooven, bedwelmen. 2) verdwazen, het hoofd op hol brengen;
verstompen, de vermogens van den geest. 3) iem.
doof maken. 4) krachteloos maken. — II. Intr. Zijn
bewustzijn verliezen; bedwelmd worden; doof
worden.
Verdovet, verdooft, verdoe f (t), deelw. bnw. 1) Bedwelmd, in onmacht. 2) buiten zich zelf; dwaas. 3)
suf, versuft. 4) bedorven, rampzalig.
Verdrach(t), znw. o. -- I. Van verdragen, Trans.
1) Vrijstelling, kwijtschelding: gratie: enen des v.
doen, iem. van iets vrijstellen; sondes v., zonder
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Verdoemelije, verdome-, verdume-, verdoem-, -lic,

bnw. Verdoemelijk, veroordeelenswaard.

Verdoemen, -domen, -dommen, -dzuemen, -dumen,
-duymen, zw.ww. trans. 1) Veroordeelen, in en bui-

ten rechte; ook terechtstellen. 2) vervloeken, verfoeien, deelw. verdoemt, vloekwaardig. 3) schande
over iem. spreken. 4) ongelukkig maken, verderven; deeles. verdoemt, verloren. 5) vernietigen ,te
niet doen.

Verdoemenisse, verdome-, verdueme-, verdomme -,
verdum-, -nesse, -nis, znw. vr. 1) Veroordeeling;
verdoemenis. 2) vervloeking. 3) het iem. te schande maken. 4) verderf, ellende.
Verdoemer, verduemer, -ere, znw. 1) Veroordeelaar. 2) hij die vervloekt. 3) doorbrenger.
Verdoeminge, -dominge, znw. vr. Veroordeeling;
vervloeking.
Verdoemt, deeles. bnw.; zie verdoemen;
vervloekt, ellendig.
Verdoemtheit, verdoomt-, znw. vr. — 1) Het veroordeeld zijn, of worden; oordeel. 2) doemwaardig
gedrag.
Verdoen, verdoin, st. onr. ww. trans. I. Met den
acc. der zaak. 1) Besteden; gebruiken voor een bep.
doel. 2) verteren, voor eigen gebruik aanwenden;
verkwisten. 3) verwoesten, te niet doen. 4) overdoen, herhalen. 5) uitgeven, verpachten. — II. Met
den acc. van' een levend wezen, vooral een mensch.
1) Dooden, uit den weg ruimen; wederk., zich van
kant maken. 2) terechtstellen, dooden krachtens
een vonnis. 3) verteren, met een gloed.
Verdoen, .znw. o. De onbep. wijs van het ww. als
znw. gebruikt. 1) Het besteden van iets, bep. van
geld. 2) vertering, mondkost. 3) gebruik, vrije beschikking. 4) te sinen verdoene, zoor zich.
Verdoeninge, znw. vr. Het zich van kant maken
van iem.; in dez. bet.:
Verdoenisse, verdoen-, -esse, znw. vr.
Verdoenlije, bnw. Groote verteringen makend,
verkwistend.
Verdoeselt. Zie v e r d u s e l t.
Verdogen, zw. ww. trans. Verduren, dulden( ?)
Verdoyen. Zie v e r d o o y e n.
Verdolen, doelen), zw. ww. intr. Verdolen, verdwalen.
Verdolen, zw. ww. tr. Verduren, uitstaan.
Verdollet, verdolt. Zie v e r d u 11 e t.
Verdomen. Zie v e r d o e m e n.
Verdompelen, -duinpelen, zw. ww. trans. Geheim houden.
Verdompen, -dumpen, zw. ww. trans. Verstikken.
Verdonderen, zw. ww. intr. en tr. — I. Intr. Daveren, weergalmen. — II. Trans. Neersmakken; in
liet passief, ten gevolge van boos weer vergaan.
Verdonen, zw. ww. intr. Weergalmen, dreunen.
(-

Verdonkelen, verdunkelen, verdonclen, zw. ww.

tr. en intr. — I. Trans. Duister maken. — II.
Intr. Duister, verduisterd, worden.
Verdonkeren, verdonckeren, zw. ww. trans.; wederk. en intr. — I. Trans. Verduisteren, duister
maken. a) iets dat licht is. b) het oog. 2) verduisteren, overdi. a) iets dat licht is. b) het geestelijk oog,
en hetgeen daarmee vergeleken wordt. 3) verduisteren, onkenbaar of onduidelijk maken. 4) verduis-

VE RDRACHLI JC.

VERDROEVEN.

pardon. 2) uitstel; sonder v., zonder uitstel. 3) het
verdragen van iets, het zich in iets schikken. 4) geduld, lijdzaamheid. 5) hetgeen men te dragen heeft,
leed, rouw. 6) het vermogen om iets uit te houden.
7) gebrek aan iets. — II. Van verdragen, Intr. 1)
Duur van een bep. termijn, duur (van het menschelijk leven). 2) verpoozing, verademing. 3) rust.
4) verdrag, overeenkomst. 5) gedrang(?)

nood; moeilijke strijd. 4) zedelijk kwaad. 5) ziekte,
kwaal, pijn. 6) geweeklaag, misbaar. 7) als objectief begrip, verdriet, last, iem. aangedaan; onrecht
jegens iem. gepleegd.
Verdrietel, bnw. Droef te moede.
Verdrietelije, verdrietlijc, bnw. 1) Met een persoon als subj., gemelijk; lastig in den omgang. 2)
met eene zaak als ondw., lastig, onaangenaam.
Verdrietelijcheit, znw. vr. Gemelijkheid, ver
-veling.
Verdrietelike, - liken, -lijc, -lic, -lec, bijw. Met
tegenzin, tot zijn verdriet.
Verdrieten, verdriten, st. ww. onpers. en intr. —
I. Onpers. Onaangenaam gestemd zijn over iets,
een weerzin in iets hebben. — II. Intr. Met een
pers. als subj. en den gen. der zaak. 1) Hetz. als
Onpers. 2) traag zijn.
Verdrietich, bnw. 1) Met een pers. als ondw., gemelijk, zich vervelend. 2) met eene zaak als ondw.,
vervelend, lastig.
Verdrietinge, znw. vr. Leedgevoel, tegenzin.
Verdrift(e), znw. vr. Verdrijving, uitbanning uit
de stad; iets dat voorbijgaat(?).
Verdrijf, znw. o. Dat wat verdrijft.
Verdrijfster(e), znw. vr. Zij die verdrijft.
Verdringen, st ww. trans. 1) Met den acc. van
den pers., wegdringen, aan zich onderwerpen. 2)
met eene zaak als obj., krenken, in zijne werking
belemmeren.
Verdrinken, verdrenken, verdronken, st. en zw.
ww. intr. en tr. — I. Intr. 1) Verdrinken, in het
water den dood vinden. 2) van schepen, zinken. 3)
van land, gebouwen, onderloopen, overstroomd
worden. 4) overdr., verzinken in iets. 5) doornat
zijn, 6) kou vatten ten gevolge van het drinken
van koud water(?) . — II. Trans. 1) Verdrinken, in
het water den dood doen vinden. 2) eene stad, een
land, doen onderloopen. 3) drenken, doorweeken.
3) met drinken opmaken, opdrinken; iem. de
volle laag geven. 5) met het obj. van den pers. a)
ter eere van iem. een drinkgelag houden. b) op
iemands kosten drinken. 6) te gronde gaan.
Verdrinkenisse, znw. vr. Verdrinking.
Verdriven, st. ww. trans. en intr. — I. Trans. A.
Met een pers. als obj. 1) Drijven in iets, maken dat
iem. in iets terecht komt. 2) iem. tot iets drijven,
dwingen. 3) verdrijven, verjagen. 4) verstooten, afwijzen. 5) verwijderen, van zich laten gaan, ook
zonder het denkbeeld van eene onwelwillende gezindheid. 6) te gronde richten; op den achtergrond
dringen. — B. Met eene zaak als object. 1) Drijven,
sturen, met geweld ergens brengen, een schip. 2)
verdrijven, verwijderen, ook uit het lichaam en het
gemoed. 3) - verjagen; in het bijzonder met een
tijdsbegrip als object, verdrijven; den tijd korten.
4) brengen tot een zeker punt. 5) te niet doen, een
einde aan iets maken. —Al. Intr. A. Met eene
zaak als object. 1) Afdrijven, van zijn plaats drijven. 2) wegdrijven. 3) verzeilen, drijvende verloren
gaan, van schepen. 4) te niet gaan, een einde nemen.
— B. Met een persoon als subject. 1) Verzeilen, uit
den koers drijven. 2) verzeilen, belanden.
Verdriver(e), znw. m. 1) Hij die iem. verdrijft.
2) hij die iets verdrijft of doet ophouden.
Verdrivinge, znw. vr. 1) Verdrijving, verstooting. 2) het doen ophouden van iets.
Verdroefenisse, verdroe f nis, znw. vr. Droefheid,
droefenis.
Verdroeflije, bnw. Bedroevend: verderfelijc.

Verdraehlije, verdragelijc, verdrachelijc, verdrag

bnw. 1) Verdraagzaam, lank--chelij,vrd
moedig, zacht. 2) geduldig, lijdzaam. 3) in passieve
opvatting, verdraaglijk.

Verdraehlijeheit, verdrachelijc-, verdragelijc-,
znw. vr. 1) Verdraagzaamheid, zachtheid. 2) geduld, lijdzaamheid. 3) verdraagbaarheid.
Verdraehlike, verdragelike, -liken, bijw. Op lankmoedige, geduldige wijze.
Verdraehnisse, znw. vr. Verdraagzaamheid, geduld.
Verdracht, znw. vr.(?) Kwijtschelding, vrijstelling.
Verdraehtelije, bnw. Lijdzaam.
Verdraeyen, verdrayen, verdreyen, zw. ww. trans.
en intr. — I. Trans. 1) Verdraaien, door draaien afsluiten; een ader. 2) door draaien bederven. 3) op
een dwaalspoor brengen. 4) weigeren om iets te
doen. — II. Intr. 1) Met eene zaak als ondw., inde
war raken, bederven. 2) met een pers. als ondw., op
een dwaalspoor geraken, slecht worden.
Verdraeyt, verdrayt, verdreyt, deelw. bnw. — I.
Van zaken. Verkeerd. — II. Van personen. 1) Inde
war, op een dwaalspoor. 2) zonder bezinning. 3)
verlegen.
Verdragen, vis -, st. ww. trans., wederk. en intr.
— I. Trans. A. Met den acc. der zaak. 1) Verdragen, transporteeren. 2) oplichten. 3) dragen in de
plaats van iets anders. 4) vertrekken, het gelaat,
den mond. 5) wegnemen, verwijderen; enen iet v.,
iem. iets ontnemen. 6) van de hand wijzen, weigeren. 7) uitstellen, verschuiven, sonder v., onverwijld. 8) kwijtschelden; niet van iem. vorderen,
een schuld; enen recht, rechtvorderinge v., een proces
tegen iem. opgeven; sonder v., zonder pardon; ook
zonder mankeeren. 9) verdragen, doorstaan, verduren. 10) dulden, zich schikken. 11) sparen, ontzien. 12) sinen sin v., zijne kalmte bewaren( ?). —
B. Met den acc. van den pers. 1) Vervoeren, aan
zichzelf ontvoeren. 2) vrijstellen, ontslaan. 3) ontzetten, berooven, van iets dat voor iem. aangenaam
is. 4) verschoonen,sparen. 5) in het leven laten of
sparen. 6) iem. verdragen, genoegen nemen met
hetgeen hij doet. — II. Wederk. 1) Zich verplaatsen. 2) met een pers. als onderw., instormen op. 3)
zich voeden, onderhouden. 4) van eene tijdruimte,
verloopen. 5) zich onthouden van, zich wachten
voor. 6) zich onttrekken aan iets. 7) afstand doen
van. 8) zich in iets schikken. 9) overeenkomen of
strooken met. — III: Intr. 1) Overhellen, geneigd
zijn. 2) van eene tijdruimte, duren. 3) minder zijn
in gewicht; in mindering komen, van eene geldsom. 4) overeenkomen, een verdrag sluiten.
Verdrager(e), znw. m. Zachtmoedige.
Verdraginge, znw. vr. Het verdragen of lijden
van iets; het lijden.
Verdrayen, verdrayt. Zie v e r d r a e y e n,
verdraeyt.
Verdrapeneren, - ieren, zw. ww. trans. Met lakenweven gebruiken.
Verdrauwet. Zie v e r d r o u w e t.
Verdrenken, -drinken, zw. ww. trans. — I. Drenken, laven. 2) dronken maken. 3) verdrinken. 4)
doornat maken, doorweeken.
Verdreven, deelw. bnw. Verbannen.
Verdriegen, verdrigen, st. ww. trans. Hetz. als
b e d r i e g e n.
Verdriesten, zw. ww. wederk. Zich verstouten.
Verdriet, znw. o. en m. 1) Wrevel, weerzin. 2)
zielesmart, leed. 3) ongelukkige toestand, kommer,
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Verdroeven, -drovers, -drouven, -drueven, zw.

ww. trans., wederk. en intr. — I. Trans. 1) In verwarring brengen; troebel maken. 2) droevig stemmen , kwellen, den geest. 3) met God als ondw.,
droefheid over iem. brengen; vervloeken. — II.
Wederk. Zich bedroeven: deelw. als bnw. verdroevet, verdroe f t, droef te moede, bedroefd. — III.
Intr. Droevig gestemd worden of zijn.
42

VERDROEVET.

VERDWESCHEN.

Verdroevet, verdroeft, bijw. Bedroefd; als bijw.
van graad, bijzonder, in hooge mate.
Verdrogen, verdrugen, zw. ww. intr. en tr. -- I.
Intr. A . Met eene zaak als ondw. 1) Verdrogen, uit
iets dat vochtig is. 2) verdrogen, van-drogen,va
gewassen. 3) van lichaamsdeelen, verlammen. 2)
verteren, te niet gaan. B. Met een levend wezen als
ondw. 1) Een drooge keel hebben, van dorst versmachten. 2) uitdrogen, zijn levenskracht verliezen; als znw. „schandjongen ", hij die zich leent tot
tegennatuurlijken wellust. — II. Trans. 1) Doen
verdrogen of uitdrogen. 2) verzengen. 3) doen ver
4) doen te niet gaan.
-doren.
Verdroginge, znw. vr. Het verdrogen, uitdroging.
Verdroeken. Zie v e r d r u c k e n.
Verdronken. Zie v e r d r i n k e n.
Verdrooehtheid, znw. vr. Uitgedroogdheid, dorheid.
Verdropen. D eelw. bnw. van v e r. d r u p e n.
Verdrot, nw. m. of o., nederrijnsch. Hetz. als
verdriet.
Verdroten, deelw. bnw. van v e r d r i e t e n.
Verdroten, zw. ww. intr. Vervelen.
Verdrotsam, bnw. Verdrietig, een weerzin hebbend.
Verdrouwet, verdrauwet, deelw. bnw. Verdraaid.
Verdrugen. Zie v e r d r o g e n.
Verdrucken, verdrocken, zw. ww. trans. 1) Drukken, benauwen; verstikken, eene plant. 2)belemmeren, beletten. 3) ter neder drukken, eene zaak. 4)
verdrukken, iem. die men in zijn macht heeft;
onderdrukken.
Verdruckenisse, znw. vr. Verdrukking.
Verdrucker, znw. m. Hij die iem. kwelt of verdrukt. — Verdruckinge.
Verdrupen, st. ww. intr. Van iets afdruipen.
Verdrussinge, znw. vr. Traagheid.
Verdubbelen, zw. ww. intr. Tweemaal grooter
maken.
Verduchten, zw. ww. trans. en wederk. Duchten,
vreezen.
Verduemere. Zie v e r d o e m e r.
Verduenesse. Zie v e r d o e n i s s e.
Verdueren. Zie verduren.
Verduerren. Zie verdorren.
Verdues(s)elt. Zie v e r d u s e 1 t.
Verduyselt. Zie v e r d u s e l t.
Verduysemt. Zie v e r d u s e m t.
Verduken, st. ww. trans. Ontschuilen, door duiken ontgaan.
Verduldelike, -lijc, bijw. Geduldig; met geestkracht.
Verdulden, zw. ww. trans. Dulden.
Verduldieh, bnw. Geduldig, zachtmoedig.
Verduldieheit, -decheit, -hede, znw. vr. Geduld,
lijdzaamheid.
Verduldiehlike, verduldech-, -lijc, -liken. Hetz.
als verduldelike.
Verdullen, verdollen, zw. ww. trans. — I.Trans. 1)
Met den acc. van den persoon. 1) Dol maken, van
zijne bezinning berooven, bedriegen. 2) met eene
zaak als object, verbeuzelen, bederven. — II. We
derk. Zichzelf op een dwaalspoor brengen. — III.
Intr. Dwaas worden.
Verdullet, verdult, verdollet, verdolt, deelw. bnw.
Op een dwaalspoor zijnd; uitzinnig.
Verdult, verduld, znw. vr. en o. Geduld,
lijdzaamheid.
Verdumnesse. Zie verdoemenisse.
Verdunkelen. Zie v e r d o n k e 1 e n.
Verdunken, verdenken, zw. onr. ww. onpers.,
intr., trans. en wederk. — I. Onpers. 1) Hetz. als
d u n k e n, goeddunken. 2) niet goeddunken, mishagen; ook absoluut gebruikt, verdrietig gestemd
zijn. 3) medelijden gevoelen met iem. of iets. — II.
Intr. 1) Bevreemden, vreemd voorkomen. 2) mishagen, onaangenaam zijn, hinderen. 3) medelijden
inboezemen; of met veranderd ondw., medelijden

hebben. — III. Trans. Vermoeden. — IV. Wederk.
Zich bedenken( ?).
Verdunnen, verdinnen, zw. ww. trans. en intr.
-- I. Trans. Dun maken. — II. Intr. Dun worden.
Verdure, verduere, znw. vr. Het groen in de natuur.
Verduren. Zie v e r d i e r e n.
Verduren, -dueren, zw. ww. trans. en intr. — I.
Trans. 1) Afwachten; rusteloos najagen( ?). 2)
verduren, doorstaan. — II. Intr., 1) Volharden.
2) te gronde richten( ?).
Verduren, zw. ww. trans. Beweenen, betreuren.
Verdurich, verduerich, bnw. Duurzaam,blijvend.
Verdurst. Zie v e r d o r s t.
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Verduselt, verduesselt, verducelt, verduyselt,
(verdoeselt?), deelw. bnw. Duizelig ,verdoofd.
Verdusemt, verdusimpt, verduysemt, deelw. bnw.
Verdoofd, bedwelmd.
Verdut, deelw. bnw. Suf; dom; kindsch.

Verduusteren, verduesteren, verduysteren, zw.

ww. trans. en intr. — I. Trans. 1) Verduisteren,
duister maken, iets dat licht geeft of is. 2) verduisteren, overdrachtelijk. 3) geheim houden, verbergen. 4) onkenbaar maken, door vlekken of smetten;
overdr., bekladden. 5) krachteloos maken, belemmeren. — II. Intr. 1) Donker worden. 2) onduidelij k worden.
Verduustert, verduystert, deelw. bnw. 1) Donker.
2) met betr. tot den geest, de ziel, in duisternis
verkeerend, blind voor geestelijk licht. 3) met betr.
tot het gemoed, zwart, boos.
Verduusteringe, verduyster-, znw. vr. (en m.).
Verduistering.

Verduutsehen, -duytschen, -duyschen, zw. ww.
tr. In het (M)nl. vertalen.
Verduvelt, deelw. bnw. Van den duivel bezeten;
verdorven.
Verduwariën, zw. ww. trans. Een lijftocht of
duwarie op iem. vastzetten.
Verduwelije, bnw. Verteerbaar.
Verduwelijeheit, znw. vr. Het vermogen om te
verteren.
Verduwen, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans.
Verteren, spijs door de maag; als znw. spijsvertering of verteerde spijs. — II. Intr. Verteerd worden.
Verduwen, zw. (en st.) ww. trans. — I. Met een
pers. als obj. 1) Verdrukken, kwellen. 2) vernietigen, te gronde richten. 3) naar beneden duwen.
4) wegstooten; verwijten tot iem. richten( ?) . —
II. Met den acc. der zaak. 1) Vernietigen, bederven;
verteren, opmaken. 2) verdrijven, tegengaan. 3)
verjagen. 4) van zich afzetten. 5) verstikken, platdrukken.
Verduwenisse, verduwinge, znw. vr. Vertering,
van de spijs in de maag.
Verdwaelt, deelw. bnw. 1) Verdwaald; van den
rechten weg af zijnde. 2) verward, verstrikt in iets.
3) verlegen.
Verdwaen, st. ww. trans. Overwasschen, opnieuw
wasschen.
Verdwaest, deelw. bnw. Verdwaasd, dwaas.
Verdwalen, zw. ww. intr., verdwelen (oostmnl.),
st. en zw. ww. intr. 1) Met een pers. als ondw., verdwalen, afdwalen. 2) met eene zaak als ondw.,
krachteloos worden, in onbruik geraken.
Verdwasen, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans.
1) Met een pers. als obj. Van zijn verstand of zelf
2) verschalken, bedriegen.-bewusthidrovn.
3) vernietigen; verteren, opmaken. — II. Intr. 1)
Dwaas worden. 2) te niet gaan.
Verdwelen. Zie v e r d w a 1 e n.
Verdwelmt, deelw. bnw. Als van zijn verstand
beroofd, verbijsterd.
Verdwelt, deelw. bw. Duizelig, in onmacht.
Verdwenen, zw. ww. intr. Wegkwijnen.
Verdwerelt, -dwerlt, deelw. bnw. Onbetrouwba*.
Verdweschen. Zie verdwischen.

VERDWIJN.
Verdwijn, znw. m. Verkwijning, wegkwijning.
Verdwinen, st. (en zw.) ww. intr. en tr. — I.

VERENIGET.
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Vereigenenen, zw. ww. trans. 1) In eigendom
toewijzen. 2) deelw. bnw. vereigent, afhankelijk.
Verenen, -einigen enz. Zie v e r e n e n, enz.
Vereisch, znw. m. Bewering, verdediging( ?).

Intr. A . Met een levend wezen als ondw. Afnemen
of verminderen in omvang, wegteren. — B. Met
eene zaak als ondw. 1) Weggaan, te niet gaan.—
II. Trans. 1) Doen wegkwijnen. 2) doen verdwijnen.
Verdwingen, st. ww. trans. en wederk. — I.
Trans. Bedwingen. — II. Wederk. Zich iets opleggen.
Verdwisehen, verdweschen, zw. ww. trans. Blusschen.
Vere. Zie ver, (vrouw) ; verre; v e d e r e;
v i e r.
Vere, veer, fri. f ere, feire, znw. o. en vr. Veer,
plaats van overvaart.
Vere, veer, veyr, limb. vehre; oostmnl. veher;
znw. m. Veerman, schipper.
Verebben, verhebben, zw. ww. intr. Bij eb op het
strand achterblijven.
Verebben. Zie v e r r e b b e n.
Verechteren. Zie v e r a c h t e r e n.
Veredelen, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans.
1) Met een pers. als obj., edel of aanzienlijk
maken. 2) met een zaak als obj., in waarde ver
doen ontaarden. — II. Intr. 1) Met een-hogen.3)
pers. als ondw. 1) Edeler worden, in stand vooruitgaan. 2) met eene zaak als ondw.; fijner of edeler worden.
Vereden, vereeden, vereiden, zw. ww. trans. Door
een eed binden, een eed laten doen; een nieuwen
eed van iem. vergen; veredet, beëedigd.
Verederieken, -ederecken, zw. ww. trans. Overpeinzen.
Verediken, -edeken, zw. ww. trans. Verzuren.
Vereeliken, zw. ww. trans. Uithuwen.
Vereenachticheit, veren-, znw. vr. Vereeniging(?)
Vereenbaren, zw. ww. trans. Verzoenen, eendrachtig maken.
Vereenen. Zie verenen.
Vereenieheit. Zie v e r e n i c h e i t.
Vereenigen, vereeniginge. Zie v e r e n i g e n,
ve ren igin ge.
Vereenpassen, verein-, zw. ww. intr. Verharden,
van het gemoed.
Vereensen, vereinsen, verheinsen, zw. ww. intr.
Verschrikken van, een afschuw hebben van.
Vereensen, vereinsen, zw. ww. intr. en trans. —
I. Intr. Van personen, het met iem. eens worden,
een vergelijk treffen. 2) van zaken, onderling gelijk zijn. — II. Trans. Verzoenen.
Vereent, verheent, deelw. bnw. 1) V. met, één met
iets. 2) des v., het over iets met zich zelf eens.
Vereent, verheent, deelw. bnw. Verschrikt, onthutst.
Vereeren. Zie vereren.
Vereert. Zie v e r e r r e t.
Vereesehen. Zie v e r e i s c h e n.
Vereeuwigen, zw. ww. trans. Onsterfelijk maken;
deelw. bnw. vereewicht, onsterfelijk, gelukzalig( ?).
Vereffen. Zie vereffenen.
Vereffenaer, verhe f f enger, znw. m. Bemiddelaar.

Trans. A. Met een pers. als obj. 1) Vereenigen, bij-eenbrengen. 2) onderling verbinden, door een geestelijken band. 3) met een ander verzoenen. 4) iem.
iets deelachtig maken. B. Met den acc. der zaak.
1) Tot één .geheel maken. 2) in overeenstemming
brengen. 3) iets aan zich verbinden. — II. Wederk. 1) Zich vereenigen; a) te hoop loopen. b) eene
overeenkomst sluiten. 2) zich vereenigen met iem.,
zich aan iem. hechten. 3) zich met elkander verstaan. — III. Intr. A. Met een pers. als ondw. 1)
Samenkomen. 2) zich één gevoelen met iem. 3) één
worden met iem., in het bijzonder met God. 4) zich
met iem. verzoenen. 5) zich hechten aan iem. of iets.
B. Met eene zaak als ondw. 1) Met iets verbonden
zijn. 2) passen bij iets.
Verenen, vereenen, verheenen, zw. ww. onpers.
wederk. en intr. Een gevoel van huivering hebben,
ten gevolge van eenzaamheid; gruwen, in het algemeen.
Verenicheit, vereenicheit, znw. vr., waarsch. op te
vatten als veren i c h t hei t. 1) Overeenkomst,
verbond. 2) geestelijke gemeenschap; liefde.

ww. trans. en intr. — I. Trans. 1) Met een pers. als
obj. Verzoenen; ook scheiden, partijen door eene
uitspraak. 2) met eene zaak als object. a) (een geschil), vereffenen, bijleggen. b) (eene rekening) vereffenen. -- II. Intr. 1) Een vergelijk of schikking
treffen, zich met elkaar verzoenen. 2) eene verzoening tot stand brengen.
Vereffeninge, verefTinge, znw. vr. Het tot stand
brengen van een zoen of vergelijk; ook scheiding
van partijen door eene uitspraak.
Veregenen. Zie v e r h e g e n e n.
Vereggelen, zw. ww. Stomp worden, van tanden
door zuur.
Vereggen, zw. ww. trans. (Laken) slecht scheren
op de eggen of zelfkant.

trans., wederk. en intr. — I. Trans. A. Met den
acc. van den pers. 1) Vereenigen, één maken. 2)
verzoenen, in goede verstandhouding brengen. B.
Met den acc. der zaak. 1) Eén maken met iets anders. 2) bijleggen, vereffenen, geschillen. — II.
Wederk. 1) Zich aan iem. verbinden door een geestelijken band. 2) van eene rivier, vloeien in. 3) het
met iem. over iets eens worden. — III. Intr. 1) Zich
vereenigen door een geestelijken band. 2) samenkomen, eene eenheid vormen. 3) het met iem. eens
worden.
Verenigen, zw. ww. wederk. Zich afzonderen.
Vereniget, venenicht, deelw. bnw. 1) Innig met
iem. of iets verbonden; 2) eensgezind; verzoend;

Vereffenen, verf f f enen, vereffen; verhe f f enen, zw.

Vereisehen, veneeschen, vereschen, vreeschen, ver

en-heiscn,vr hescn,vr zw.
st. ww. trans. en intr. 1) Vernemen of vragen naar
iets, onderzoeken; ook vragen naar. 2) door vragen
vernemen, hooren of te weten komen : ook zonder
het bijbegrip „door vragen". 3) vernemen met een
ander zintuig dan met het oor: a) zien, bespeuren,
ook met het geestesoog. b) inzien, begrijpen. c) met
den acc. van den persoon, vinden. d) gewaar worden met het reukorgaan. e) vereescht sijn, zijn. 4)
noodig hebben; een vereischte voor iem. zijn. 5)
eischen(?).
Vereischen, zw. ww. intr. Den omslag wijzigen
of vernieuwen.
Vereisen, vereesen, zw. ww. onpers., wederk. en
intr. — I. Onpers. Schrikken van iets; afschuw van
iets hebben. — II. Wederk. Hetz. als Onpers. —
III. Intr. 1) Absoluut: ijzen, rillen van angst, gruwen. 2) met een bijw. accusatief : afschuw hebben
van.
Vereisinge, verheisinge, znw. vr. Afschuw; ook
voorwerp van afschuw.
Verect, bnw. Van een schild gezegd, waarvan
hoeken of stukken ontbreken, gehavend.

Verdienden, -etenden, - hellenden, -allenden, -ellinden, zw. ww. trans. Uit het land jagen, verban-

nen. In dez. bet. verellendigen.
Veren. Hetz. als v a r e n 1 ste Art.
Veren, zw. ww. trans. (Ver)voeren; hanteeren, in
beoefening brengen, omgaan met.
Veren. Zie v e r, vrouwe.
Verendeel. Zie vierend eel.
Verenden, -einden, zw. ww. trans. Ten einde
brengen, volvoeren.

Verenen, vereenen, venienen, vereinen, vereynen,
verheenen, zw. ww. trans., wederk. en intr. — I.

Verenigen, -eenigen, -eynigen, -egen, zw. ww.
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ook eenstemmig met een slecht oogmerk of in het
geheim.
Vereniginge, -eeninge, -eyniginge, znw. vr. Overeenkomst, verdrag.
Vereninge, vereeninge, vereyninge, znw. vr. 1) Innige verbinding met iem. door een geestelijken
band. 2) overeenkomst, verdrag.
Verent, bijw. Zie v a r e n t.
Verenten. Zie v e r i n t e n.
Vererden, verherden, zw. ww. trans. (Wol)
opnieuw met volaarde van vetdeelen zuiveren.
Vereren, vereeren, zw. ww. trans. Iem. iets ten
geschenke geven.
Vererfpaehten, zw. ww. trans. In erfpacht geven.
Verergen. Zie v e r a r g e n.
Verergen. Zie v e r h e r en, 2e Art.
Verergeren. Zie v e r a r g e r e n.
Vereringe, znw. vr. oostmnl. Geschenk.
Verermen. Zie v e r a r m e n.
Verermoeden, -ermueden. Zie v e r a r m o ed e n.
Vererren, verarren, zw. ww. trans. wederk., en
intr. — I. Trans. 1) Op een dwaalspoor brengen.
2) vertoornen. — II. Wederk. Zich boos maken.—
III. Intr. Van den rechten weg af raken, vooral in
zedelijken zin. 2) boos, ontstemd worden .
Vererret, verarret, verherret, ver(e)ert, deelw.
bnw. Boos, ontstemd.
Vererringe, znw. vr. Het boos maken van iem.
Vererven, verarven, zw. ww. trans. en intr. — I.
Trans. 1) Met den acc. van den pers. Aan iem. iets
bij erfenis nalaten; verervet, in het bezit eener erfenis zijnde. 2) wegens den dood van iem. „versterf"
(eene bep. uitkeering) geven aan den heer. 3) met
den acc. der zaak; krachtens erfrecht nalaten aan
iem., een goed. — II. Intr. 1) Vererven, door erfenis overgaan aan iem. 2) „versterf" verschuldigd
zijn aan den heer.
Vereschen. Zie v e r e i s c h e n.
Vereten, st. ww. trans. Opeten; verslinden.
Verevelen, -euvelen, -oevelen, zw. ww. intr. Verminderen; slechter worden.
Verevelhelt, znw. vr. Slechtheid, misdadigheid.
Vereveren, zw. ww. trans. Andere vorm voor
ver eve! e n, in waarde verminderen( ?)
Verexeisen, zw. ww. trans. Onderwerpen aan het
betalen van accijns.
Verexuwen, veryssuwen, veriss- zw. ww. intr. Het
recht, genaamd „exue" betalen.
Vertelt, andere vorm voor f o r f e i t.
elt,
Verfellen, zw. ww. intr. Fel worden( ?) ; vertelt,

vuil( ?).

Verfiën, vertfiën, zw. ww. trans. Verfoeien.
Verfier, znw. o. of m. Trots, verzet tegen de ge-

stelde machten.
Verfieren, zw. ww. trans., wederk. en intr. — I.
Trans. 1) Fier, trotsch maken. 2) in trotschheid
overtreffen. 3) op trotsche wijze behandelen( ?). —
II. Wederk. 1) Zich verhoovaardigen; moedig worden; wild worden; verfiert, trotsch. 2) trotsch worden of zijn tegenover iem.; met betr. tot God, tegen God opstaan. — III. Intr. Hetz. als Wederk.,
trotsch of fier zijn of worden, zoowel in goeden als
in ongunstigen zin.
Verflersen, zw. ww. intr. Wvlaamsche bijvorm
van verfieren. Fier zijn.
Verfketele. Zie varuweketele.
Verflauwen, verflouwen, zw. ww. intr. Zwak,
krachteloos worden.
Verfoeyen, zw. ww. trans. Verfoeien, verafschuwen.
Verfoiren. Zie vervoeren.
Verfokerden, zw. ww. trans. Iem. het zijne afhandig maken( ?) .
Verfoleh. Zie v e r v o l c h.
Verfortsen, verforsen, zw. ww. trans. Geweld
aandoen.
Verfraeyen, -frayen, zw. ww. trans. — I. Trans.

VERGANISSE.
Vervroolijken. — II. Wederk. Zich verheugen;

verfraeit, verheugd. — III. Intr. Hetz. als Wederk.

Verfringen, zw. ww. trans. Met nieuwe franje af-

zetten.

Verfronsen, zw. ww. intr. Rimpelen, rimpels
hebben.

Vergaden, zw. ww. trans. In het oostmnl. of ne
Huwen.

-derijnsch.

Vergadereer, vergaderer, vergaderre, znw. m. Hij
die vergadert, inzamelt.

Vergaderen, vergadren, verged(e)ren, oostmnl.
ook vergadderen; vergaren, verge(e)ren, zw. ww.
trans., wederk. en intr. — I. Trans. A . Met een
mv. voorwerp of een collectief .begrip, van levende
wezens. 1) Bijeenbrengen, verzamelen. 2) vereenigen, tot elkaar brengen. B. Met eene zaak als obj.1) Bijeenbrengen, vergaderen. 2) vereenigen, tot
één geheel maken. 3) samenvoegen; vasthechten;
een huwelijc v., een huw. sluiten, inzegenen. — II.
Wederk. 1) Vergaderen. 2) zich vereenigen. 3)
handgemeen worden. — II. Intr. A . Met een pers.
als ondw. 1) Samenkomen, ook van twee personen;
v. aen, in aanraking komen met, ook van één pers.
in betr. tot een ander. 2) bij elkander komen in eene
echtverbintenis. 3) met elkaar in vijandelijke aanraking komen; handgemeen worden. 4) overeenkomen. — B. Met eene zaak als ondw. 1) Samen
komen, ineenlopen; laten v., zich laten ophoopen.
2) tot één worden, zich vereenigen. 3) heet worden, zich aaneenvoegen, van gebroken of gescheiden deelen van een geheel.
Vergaderinge, vergederinge, vergadringe, verga

znw. vr. — I. Van vergaderen, trans. 1) Het-ringe,
verzamelen van iets. 2) vereeniging; optelling. —II.
Van vergaderen, intr. 1) Bijeenkomst, ook van twee
personen; vergadering; oploop; feestelijke of
plechtige bijeenkomst. 2) vereeniging. 3) huwelijks
lijfsgemeenschap. 4) het samenkomen-vernig,
van twee personen of legers met eene vijandelijke
bedoeling. 5) van levenlooze voorwerpen, groep.
6) van water, samenvloeiing. 7)samenvoeging, verbinding. 8) eindpunt( ?).
Vergaderlijs, bnw. Hetgeen vergaderd kan worden.
Vergaderlike, -lec, bijw. Opgehoopt, bijeen.
Vergadernisse, vergeder-, -nesse, znw. vr. Hetz.
als vergaderinge. 1) Verzameling, het verzamelen. 2) samenkomst. 3) overeenkomst. 4) sa
verbinding.
-menvogi,
Vergadert, deelw. bnw. Bijeen zijnde.
Vergadertheit, znw. vr. 1). Het met anderen te
zamen zijn, het zich verbonden gevoelen aan anderen. 2) verbondenheid, samenhang..
Vergaen, vergingen, st. ww. intr., wederk. en
trans. — I. Intr. A. 1) Met een zaak als subject.
Vergaan, te niet gaan, eindigen. 2) van dingen en
voorwerpen, te niet gaan, vergaan. 3) van zon en
maan, verduisteren. 4) van de krachten en vermogens van het lichaam, verloren gaan, bezwijken.
5) een zekeren loop nemen, afloopen. 6) gaan of
vergaan met iem. of iets, gebeuren, uitvallen. 7)"
verloopen, van den tijd. — B. Met een pers. als
onderw.) Vergaan, te gronde gaan. 2) geruineerd
worden. 3) zwak, krachteloos worden. 4) er op uit
gaan, zich vertreden. — II. Trans. 1) Voorbijgaan,
achter zich laten. 2) verloopen, verzuimen. — III.
Wederk. Er op uitgaan, zich vertreden( ?) ; zich vrij
bewegen(?).
Vergaende, deelw. bnw.Vergankelijk; wereldsch,
ijdel.
Vergallen, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans.
Vergallen, bederven; benadeelen. — II. Intr.
Bitter worden.
Vergangelije. Zie v e r g a n k e 1 ij c.
Vergangen. Zie v e r g a e n.
Vergangenesse. Zie v e r g a n k e n i s s e.
Verganisse, znw. vr. Hetz. als v e r g a n g en i s s e. Verderf, ondergang.

VERGANC.
Vergane, znw. m. en o. 1) Einde, het eindigen of
ophouden van iets. 2) het te niet gaan, verslijten
van iets. 3) verduistering, van zon en maan.
Vergankel, bnw. Vergankelijk; aardsch.
Vergankelije, vergange-, verganc-, vergenc-, bnw.
1) Vergankelijk, aardsch. 2) voorbijgaande, kort
van duur. 3) V. werden, bederven, achteruitgaan.

— Vergankelijcheit, vergangelijc-, verganclijc-.
Vergangenisse, -nesse, vergankenisse, znw. vr. 1)

Vergankelijkheid; iets dat spoedig voorbijgaat. 2)
verderf, ondergang.
Vergansinge, znw. vr. Het opnemen van iem.
als een nieuw lid in eene vereeniging; inauguratie.
Vergaat, waarschijnlijk onorg. vorm van v e rg o n n e n, (iem.) wangunst toedragen.
Vergaren, vergaringe. Zie v e r g a d e r e n,
vergad erin ge.
Vergasten, zw. ww. trans. (Eene zaak) sierlijk
bekleeden.
Vergauwelosen, gaweloosen, zw. ww. trans.
Door onachtzaamheid of zorgeloosheid doen te
loor gaan; wederk., zich in het verderf storten.
Vergecht. Zie v e r g i c h t.
Vergederen. Zie v e r g a d e r e n.
Vergeeflije, vergef f elijc, vergevelijc, bnw. 1) Nutteloos, overbodig. 2) vergeeflijk, waarvoor vergeving
is.
Vergeefs. Zie v e r g e v e s.
Vergeefslije. Zie v e r g e v e s l ij c.
Vergeeren, vergeren, zw. ww. intr. Samengetr.
vormvan vergederen.Zie vergaderen.
Vergees, verges, te-, Zie v e r g e v e s.
Vergeetachtig, vergetechtich, bnw. Vergeetachtig.
Vergeffelije. Zie v e r g e e f1 ij c.
Vergef(fe)nisse. Zie v e r g i f f e n i s s e.
Vergeeken, zw. ww. intr. Gek, dwaas, worden;
vergect, gek of dwaas geworden; vergect op, verzot
op.
Vergelden, vergilden, st. ww. trans. — I. Met den
acc. der zaak. 1) Betalen, afdoen hetgeen men
schuldig is. 2) terugbetalen. 3) vergelden, iem. iets
met gelijke munt betalen. a) eene goede daad. b)
een kwaad. 4) ontgelden. -- II. Met den acc. van
den persoon. 1) Voldoen, zijne (geldelijke) verplichtingen jegens iem. nakomen. 2) vergelden,
zoowel iem. voor iets (goeds) beloonen, als iem.
iets kwaads betaald zetten.
Vergeldenisse, znw. vr. Vergelding, belooning.
Vergeldinge, znw. vr. 1) Betaling. 2) vergelding,
het iem. betalen met gelijke munt, van goede en
kwade handelingen.
Vergelewen. Zie v e r g e 1 u w e n.
-

Vergeliken, vergelijcken, zw. ww. trans. en intr.

1) Tot overeenstemming brengen, verzoenen. 2) uit
den weg ruimen, vereffenen (geschillen).
Vergeloven, zw. ww. trans. Toewijden( ?).
Vergelpen, st. ww. intr. Schreeuwen, gillen.
Vergelt. Zie v e e r g e l t.
Vergelt, vergeld, znw. o. 1) Betaling, uitbetaling.
2) vergelding.
Vergelt, weergelt, znw. m. Vrije grond bezittende
boer( ?).
Vergeluwen, vergelewen, zw. ww. intr. Geel worden.
Vergen, (veergen), zw. ww. trans. en intr. — I.
Trans. 1) Met aandrang vragen, iets van iem. vergen. 2) iem. iets voorstellen of voorleggen; ook aanbieden. — II. Intr. Vragen.
Vergenkelije, vergenclic. Zie v e r g a n k e 1 ij c.
Vergenoyeert, deelw. bnw. Renegaat, afvallig
van het christelijk geloof.
Verger(e), znw. m. Onderzoeker.
Vergeren. Zie vergaderen.
Vergeren, zw. ww. trans. In een punt doen uit
-lopenf
geren.
Vergerer. Zie v e r g i e r e r.
Verges. Te-. Zie v e r g e v e s.
Vergeselsehappen, zw. ww. trans. Vergezellen.

VERGIEN.
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Vergessen, onzuivere vorm van mal. v e r g et e n.

Verget, znw. o. of m. Sondes v., zonder (iets)
te vergeten.
Vergetel, bnw. Vergeetachtig.
Vergetelheid, vergetelt-, znw. vr. 1) Vergeetachtigheid. 2) het vergeten worden.
Vergetelije, vergeten-, -lie, -lee, bnw. 1) Vergeetachtig. 2) in een toestand van bewusteloosheid
verkeerende. 3) onopgemerkt, vergeten.
Vergetelijcheit, znw. vr. Vergeetachtigheid.
Vergeteltheit. Zie vergetelheid.
Vergeten, vergeiten, st. ww. trans. en intr., wederk. en onpers. — I. Intr. Met den gen. van den
persoon en der zaak. 1) Als negatief begrip. vergeten, niet denken aan. 2) als positief begrip. a)
buiten rekening laten. b) nalaten. c) achterlaten.
3) zich ontspannen, vertreden. — II. Trans. 1) Als
negatief begrip. Met den acc. van den pers. en der
zaak. Vergeten, niet denken aan; den tijt v., zich
vermaken. 2) als positief begrip. a) nalaten. b) achterlaten. c) verwaarloozen. — II. Onpers. Mi is
(hevet) vergeten, ik ben vergeten. 2) verzuimen. —
IV. Wederk. 1) Vergeten wat men aan zichzelf verplicht is. 2) geen bewustheid hebben, buiten zich,
zelf zijn. 3) zich ontspannen.
Vergeten, deelw. bnw. 1) Vergeetachtig. 2) zich
vergeten hebbend, zonder bewustzijn.
Vergetenheit, vergetentheit, znw. vr. 1) Vergeetachtigheid, onnadenkendheid. 2) bewusteloosheid.
Vergetenisse, (vergett-, limb.), -esse, znw. vr. 1)
Het vergeten. 2) het vergeten worden. 3) vergeet
-achtiged.
Vergetenlije. Zie verge t e l ij c.
Vergetentheit. Zie v e r g e t e n h e i t.
Vergetich, bnw. Vergeetachtig.
Vergetinge, znw. vr. 1) Het vergeten; het doen
vergeten van iets. 2) vergeetachtigheid.
Vergetten, zw. ww. trans. (Limb.). Doen vergeten.
Vergevelije. Zie v e r g e e f l ij c.
Vergeven, st. ww. trans. — I. Met den acc. der
zaak. 1) Weggeven, schenken. 2) geven. 3) kwijtschelden. 4) vergiffenis schenken voor. 5) afstand
doen van iets. — II. Met den acc. van den persoon.
1) Begiftigen. 2) overleveren (aan den vijand,) vert
raden( ?) 3) vergiftigen.
Vergevenisse. Zie v e r g i f f e n i s s e.
Vergever, -ere, znw. m. 1) Hij die iets vergeeft,
vergiffenis voor iets schenkt. 2) gif tmenger.
Vergeverse, -sche, znw. vr. Giftmengster.
,

Vergeves, verge(e)fs, vergifs, verg(e)es; ook te ver=
geves (enz.). bnw. en bijw. — I. Als bnw. Ijdel,

vergeefsch, onnut. — II. Als bijw. 1) Tevergeefs,
zonder nut. 2) op ijdele of nuttelooze wijze. 3) voor
niet, gratis. 4) zonder belooning, voor iets goeds of
iets kwaads.
Vergeveslije, vergeefs-, bnw. Vergeefsch.
Vergevinge, znw. vr. 1) Vergeving, vergiffenis.
2) vergiftiging.

Vergicht, vergiecht, vergecht, verjicht, verjecht,
verjucht, vergichtet, deelw. bnw. Door jicht ver-

lamd, aan jicht lijdend.
Vergichten. Zie vergiften.

Vergiehten, vergiechten, vergechten, verjechten,

zw. ww. intr. Door jicht lam worden, aan jicht
lijden.
Vergichtet. Zie v e r g i c h t.
Vergichtich. Hetz. als v er g i c h t.
Vergichtigheid, znw. vr. Verlamming (door
jicht).
Vergiehtinge, vergiechtinge, znw. vr. Verlamming.
Vergien, zw. ww. trans. en wederk. — I. Trans.
Ook met een gen. In rechte erkennen of verklaren.
— IL Wederk. Hetz. als Trans.; ook buiten rechte,
ergens openlijk voor uitkomen.
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Vergier, virgier, znw. m. en o. Boomgaard, lusthof, tuin.

Vergier. Zie vergierer.
Vergieren, zw. ww. intr. Haken ot verlangen

naar, belust zijn op.

Vergieren, zw. ww. trans. Meten met de „roede ",

nl. wijn; roeien, peilen; ook (vaten) meten, ijken.

Vergierer, vergerer, vergierre, vergierdere, vergier,
znw. m. Wijnroeier, - peiler.
Vergieringe, znw. vr. Het meten of roeien van
wijn in het vat; ook het meten of ijken van de
vaten zelve.

Vergierroede, znw. vr. Peilroede van wijn.
Vergiersel, znw. o. De van wege de stad gedane
ijk of vastgestelde maat.
Vergiert, bnw. Dol, razend.
Vergieten, st. ww. trans. 1) Vergieten, uitgieten. 2) overgieten. 3) gietend verbruiken, gezegd

van lood en tin; smelten. 4) hergieten.
Vergif, znw. o. Vergiffenis.
enisse, vergef Vergiffenisse, vergif nisse, vergeffenisse,
nisse, vergevenisse, -esse, znw. vr. 1) Vergiffenis,
kwijtschelding van straf. 2) het toedienen van vergif t; vergiftiging. 3) vergift, venijn.
Vergiflijc, . bnw. Vergiftig.
Vergift, znw. o. Vergif.
Vergift, deelw. bnw. Aan God gewijd.
Vergiften, zw. ww. trans. Vergiftigen, vergeven.
Vergiften, vergichten, zw. ww. trans. en intr. — I.,
Trans. 1) Met den acc. der zaak. Schenken, geven.
2) met den acc. van den persoon, begiftigen. 3) van
giften, 2), met den acc. der zaak, (een onroerend goed) aan een ander overdragen. 4) van
giften. 2), met den acc. van den pers.: enen in
een erf v., iem. door wettige overdracht in het bezit
stellen van een onroerend goed. 5) met den dat.
van God of een heilige, en den acc. van den pers.
en der zaak, iem. of iets aan de bescherming van
God of dien heilige opdragen. 6) vervloeken, met
den banvloek treffen. — II. Intr. Een vloek of
verwensching uiten.
Vergifter, znw. m. Giftmenger, vr. Vergifterse,
-sche, Vergiftich, Vergiftigen.
Vergiftinge, znw. vr. Vergiftiging.
Vergilden. Zie vergelden.
Vergingen, zw. ww. intr. Te niet gaan(?)
Vergiselen, zw. ww. trans. 1) Tot gijzelaar maken. 2) door gijzelaars zich verzekeren van de onderwerping van (een land) of de betaling van
brandschatting.
Vergiselsehap, znw. vr. Het nemen van gijzelaars.

Vergisen, zw. ww. trans. Verkleeden(?)
Verglasen, zw. ww. trans. 1) Van glazen of glas ruiten voorzien. 2) met glazuur bedekken.
Vergilden, st ww. intr. 1) Langzaam wegglijden.
2) ongemerkt verloopen. 3) verslijten, eig. en
overdr.; achteruitgaan.
Vergloriëren, -eerera, zw. ww. intr. en wederk.
Zich verlustigen.

Verglorifiëren, zw. ww. intr. Hetz.

als het vorige

woord.

Vergodeshelderen. Hetz. als:
Vergodespenningen, vergo(o)ds-, zw. ww. trans.
Door een godspenning bekrachtigen, eene overeenkomst, eene trouwbelofte.
Vergoden, zw. ww. trans. Als God vereeren.
Vergoeden, verguden, zw. ww. trans. Weder goed
maken, eene schade.
Vergoedinge, vergu(e)dinge, znw. vr. Uitkeering
uit een boedel.

Vergoet, dial, vorm van v e r w o e t, dol.
Vergoliasen, - guliasen, zw. ww. trans. Verbrassen.
Vergolsen, (- gulsen). zw. ww. trans. Door de
kiel jagen, verbrassen.

Vergomen, zw. ww. trans. Verzuimen, laten loopen.

Vergonnen, vergunnen, onr. ww. trans. en intr.
1) Misgunnen. 2) onwelwillend gezind zijn jegens

iem.
Vergonner, vergunner, -re, znw. m. Benijder,
afgunstige.

Vergonste, znw. vr. Wangunst.
Vergorden, zw. ww. trans. 1) Den buikriem vaster aanhalen, van een paard. 2) vastbinden(?).
Vergoren, zw. ww. intr. Goor worden, ook van
melk.

Vergouden, vergulden; (oostmnl.) vergolden, zw.
ww. trans. Vergulden.
Vergouden, deelw. van v e r g e l d e n.
Vergramen, vergrammen, zw. ww. trans., wederk.
en intr. — I. Trans. Boos, nijdig maken. — II. We
derk. Zich boos maken; deelw. bnw. vergra(e)mt,
vergramd. — III. Intr. Hetz. als Wederk.
Vergraset, deelw. bnw. van v e r g r a s e n, met
gras begroeien.
Vergraven, st. ww. trans. 1) Uitgraven, afgraven, veen. 2) door graven onbruikbaar maken, versperren. 3) met een gracht omgeven.
Vergraveren, -eeren, zw. ww. trans. Opnieuw

graveeren.
Vergrellen, st. ww. trans. Boos maken, treiteren.
Vergremen, zw. ww., (trans en) wederk. Hetz.
als vergramen.
Vergremmen. Zie v e r gr i m m e n.
Vergresen, vergreysen, zw. ww. intr. en trans. I. Intr. IJzen, een afschuw hebben van. — II.
Trans. Neerslingeren(?).
Vergrimmen, vergremmen, zw. (en st.?) ww.
trans., wederk. en intr. — I.Trans. Vertoornen. —
II. Wederk. Toornig zijn. — III. Intr. Toornig
worden.

Vergripen, st. ww. trans. en wederk. — I. Trans.
Vervroegen, verkorten( ?). — II. Wederk. Zich
vergrijpen, eene misgreep doen; zich vergissen, in
woorden.
Vergroeyen, vergroyen,

Z.

ww. intr. en wederk.

1) Op nieuw groeien; weer opleven. 2) toegroeien,
begroeien. 3) onbruikbaar worden.

Vergroenen, zw. ww. intr. en trans. — I. Intr.
— II. Trans. Groen maken.
Vergroetinge. Zie v e r g r o t i n g e.
Vergrommen ,zw. ww. wederk. Uit zijn humeur

Groen worden.

zijn( ?).

Vergronden, vergruisden, zw. ww. trans. Den

grond peilen of raken.
Vergroten, zw. ww.

trans. en wederk. — I.
Trans. Vergrooten. — II. Wederk. Trotsch
zijn op.
Vergrotinge, - groetinge, znw. vr. Vergrooting.
Vergrouwen.Zie vergrovenen vergr uw en.
Vergroven, vergrouven, zw. ww. trans. en intr.
— I. Trans. Grof of grover maken. — II. Intr. Grof
of grover worden.
Vergruten, zw. ww. trans. Het g r u u t g e 1 t
betalen (van bier).
Vergrunden. Zie v e r g r o n d e n.
Vergruwen, vergrouwen, zw. ww. intr. IJzen, rillen van angst; een afschuw hebben van.
Verguden, vergueden. Zie v e r g o e d e n.
Vergudinge. Zie v e r g o e d i n g e.
Verguffen, zw. ww. trans. Doorbrengen, verkwisten.
Vergulden. Zie v e r g o u d e n.
Verguliasen. Zie v e r g o l i a s e n.
Vergult, deelw. bnw. 1) Verguld. 2) opgewonden,
dronken.
Vergulsen. Zie v e r g o l s e n.
Vergunnen. Zie v e r g o n n e n.
Vergutsen, zw. ww. trans. Vergelden.
Vergusen, zw. ww. trans. Te schande maken.
Verguus, verguys. Zie ver j u u s.
Verhachten, zw. w-w. trans. 1) In het nauw brengen. 2) verplichten.

VERHAEYEN.
Verhaeyen, verhayen, zw. ww. trans. Naar iem.
verlangen.

Verhael, verhal(e), znw. o. 1) Herhaling van iets;
ook in rechte, het recht om als men eene fout maakt
iets nog eens te doen of te zeggen; het recht bedingen om het geding te hervatten op een anderen
tijd. 2) schadevergoeding; ook eisch tot schadeloosstelling; sonder veel (verder) v., zonder dat er
iets aan te doen is. 3) herstel van geleden schade,
redres in het algemeen. 4) het herkrijgen van fris
kracht. 5) in het oostmnl., het geven van aan--sche
leiding tot een gevecht of scheldpartij, het beginnen met een vijandelijken aanval van een persoon.
6) des es goet v., iets is gemakkelijk te krijgen.
Verhaelbrief, verhal-, znw. m. De akte waarbij
het recht van „verhaal" aan iem. wordt toegekend; een schrift, verklaring waarbij aan iem. vergund wordt geleden schade aan een schuldenaar te
verhalen.
Verhaent, bnw. Een verhaende capoen, bedorven
of gesneden haan geworden (?)
Verhaerden, verhaart. Zie v e r h a r d e n, v e rhart.
Verhaerden, zw. ww. intr. Vertrekken, zich verspreiden(?).
Verhaertsteden, verhairt-, zw. ww. intr. Nieuwe
haardsteden maken of de haardsteden herstellen.
Verhaesten, zw. ww. trans., wederk. en intr. —1.
Trans. A. Met eene zaak als voorwerp. 1) Verhaasten, vervroegen. 2) door overhaasting of onnadenkendheid bederven. B. Met den acc. van den persoon, overrompelen, overvallen. — II. Wederk.
1) Zich haasten. 2) zich overhaasten, overijld handelen. 3) door overijling of onnadenkendheid misdoen. — III. Intr.; hetz. als Wederk. 1) Zich haasten, 2) zich overhaasten.
Verhaestigen, zw. ww. trans. en wederk. — I.
Trans. Overvallen, overrompelen; vóór den tijd
ten grave sleepen. — II. Wederk. Zich overhaasten.
Verhaet. Zie bij v e r h a t e n.
Verhaeut. Bet. onbekend.
Verhagen, zw. ww. trans. Met een (doornen)
haag laten begroeien.
Verhal, verhalbrief. Zie v e r h a e 1, v e r h a e 1brief.
Verhalden, oostmnl. Zie v e r h o u d e n.
Verhale. Zie v e r h a e 1.
Verhalen, verhaelen, st. ww. trans. en wederk.
— I. Trans. (Diep) ademhalen. 2) vertrekken, de
oogen, den mond, die varuwe v., van kleur veranderen. 3) zich op den hals halen, zich berokkenen.
4) ophalen, er bij halen. 5) verslag van iets geven,
mededeeling van iets doen, ook in schrift; ook
samenvatten, resumeeren. 6) herhalen. 7) achterhalen, inhalen. 8) achterhalen, betrappen.
9) hervatten, voortzetten, een gesprek, een
verhaal. 10) bereiken, verwerven. 11) terugkrijgen. 12) met het begrip, „schade" als object,
herstellen, inhalen, (het verlorene) terugwinnen;
het v. op, aanleiding tot iets geven. 13) een verzuim, herstellen, goedmaken; het verzuimde, inhalen. 14) herstellen, in orde brengen. 15) terugnemen, herroepen, hetgeen men gezegd heeft. 16) terughalen, in: a) sinen loop, sine vaert v., een eind
terug gaan om een aanloop te nemen. b) enen slaeh
v., een slag van onderen ophalen, om hem met des
te meer hevigheid te doen neerkomen. 17) zacht
glooiend maken, de helling van eene hooge brug. —
II. Wederk. 1) Zich herstellen, weer op adem komen. 2) herhalen hetgeen men eens gedaan of gezegd heeft met het doel om een fout te herstellen;
ook (een geding) hervatten. 3) zich schadeloos stellen of schadeloos gesteld worden; zijne schade verhalen aan (iets) ; eene schuldvordering uit zeker
goed doen delgen.
Verhalinge, znw. vr. 1) Herhaling. 2) in oost-
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mnl., de aanleiding tot een twist, het beginnen van
eene vechtpartij ; aanvallen van iem.
Verhallinge ? Bet. onbekend.
Verhalmen, verhalmeren, zw. ww. trans. Op
plechtige wijze afstand van iets doen.
Verhalsen, zw. ww. trans. Een nieuwen hals aanbrengen.
Verhamelden, -hameden, -ameiden, zw. ww. trans.
Met een „hameide" of slagboom afsluiten of versperren.
Verhandelen, -hendelen, zw. ww. trans. 1) Behandelen, door de handen doen gaan, met de handen vasthouden of betasten. 2) bespreken. 3) aan
het oog onttrekken.
Verhandelinge, vor-, (oostmnl.), znw. vr. 1) Behandeling, bespreking. 2) het brengen van iets in
andere handen.
Verhanderen. Zie veranderen.
Verhangen, st. ww. trans., wederk. en intr. — I.
Trans. 1) Met eene zaak als object. Anders hangen;
opnieuw ophangen. 2) met den acc. van den persoon, ophangen, aan eene galg of door ophanging
op andere wijze van het leven berooven. 3) iem.
ophouden; in gespannen verwachting houden. —
II. Wederk. 1) Zich ophangen. 2) zich hechten aan,
met het bijdenkbeeld, dat de verbintenis beneden
iem. is; zich verslingeren, zich vergooien. — III.
Intr. 1) Opgehangen zijn, hangen (aan een kruis of
galg). 2) zich uitstrekken naar iets ,sterk naar iets
verlangen: als znw., vurig verlangen.
Verhangenisse, znw. vr. Ophanging.
Verhansen, verhensen, zw. ww. intr. Zich in een
handelsgezelschap laten opnemen(?)
Verhanteren, - teren, -ieren, zw. ww. trans. en
intr. — I. Trans. Verhandelen, van de hand doen.
— II. Intr. Handel drijven.
Verhantplichten, zw. ww. trans. Van iets als
eigenaar of rechthebbende gebruik maken.
Verhantreiken, zw. ww. trans. Overhandigen,
leveren.
Verhardeert, verardeert, deelw. bnw. Verhard.
Verharden, -herden, -(h)aerden, zw. ww. trans.
I. Trans. 1) Hard maken. 2) verharden, onvatbaar
of ontoegankelijk maken voor goede indrukken..
3) versterken. 4) met den acc. van den persoon,
iem. de baas zijn. 5) in het oostmnl., zich tegen iets
verzetten. — II. Intr. 1) Verharden, ook van de
huid. 2) verharden, van het gemoed.
Verharden, verherden, zw. ww. trans. en intr. —
I. Trans. Verduren. — II. Intr. Volharden.
Verhardenisse, znw. vr. Volharding.
Verharder, znw. m. Hij die in iets verhardt.
Verharderen, verherderen, -eeren, zw. ww. intr.,
Hetz. als v e r h a r d e n. Deelw. bnw. verhardeert, hard, bitter.
Verhardieheit, znw. vr. Hetz. als v e r h a r theit.
Verhardigen, verherdigen, zw. ww. intr. Hetz. als
v e r h a r d e n. Deelw. bnw. verhardicht, hard,
ontoegankelijk voor genade.
Verhardinge, verherdinge, znw. vr. 1) Verharding, het hard maken of worden. 2) verharding van
het gemoed, hardnekkigheid.
Verhardinge, verherdinge, znw. vr. Volharding.
Verharren, zw. ww. intr. Te sterk, te machtig
zijn of worden.

Verhart, verhardet, verhaerdet, verherdet, verhert,
verhaert, verheert, deelw. bnw. 1) Verhard, hard ge-

worden. 2) hard, bitter. 3) verhard van gemoed,
verstokt.
Verhartheit, verhert-, verhaert- znw. vr. en o. 1)
Verharding. 2) verbittering. 3) verstoktheid.
Verhateilke, -lijc, -lic, -lec, bijw. Zoo dat iem. of
iets gehaat is(?j Op hatelijke wijze( ?)
Verhaten, zw. ww. trans. 1) Vervolgen, uitroeien.
2) haat tegen iem. opvatten. 3) haat koesteren jegens ; afkeer koesteren van. Deelw. verhaet, gehaat.
-
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Verhatinge, znw. vr. Hatelijkheid, reden om te
haten.

Verhauden. Zie v e r h o u d e n.
Verhauderen. Zie v e r o u d e r e n.
Verhauteit. Zie veroutheit.
Verhauwen. Zie v e r h o u w e n.
Verhauwen, verhawen, zw. ww. trans. Verhalen,
nl. schade.
Verhaven. Zie v e r h e v e n.
Verhavenheit. Zie v e r h e v e n h e i t.
Verhawen. Zie v e r h a u w e n.
Verhebben. Zie v e r e b b e n.
Verheehten, zw. ww. trans. Verbinden, ver
-enig.
Verheelen, verheilen, zw. ww. trans. en intr. -- I.
Trans. 1) Vereenigen, een geheel maken met iets
anders; tot één geheel vereenigen. 2) genezen, een
wond. — II. Intr. 1) Een worden met iets anders;
vastgroeien. 2) met iets anders vereenigd zijn, eene
eenheid vormen. 3) een worden met iem., naar den
geest; verheelt met, één met; verheelt helt, eenheid.
Verheenen. Zie v e r e n e n.
Verheent. Zie vereent.
Verheerdelije e verherdelijc, bnw. Voor verwoesting of vernieling vatbaar.
Verheerden, verheiden, zw. ww. trans., neder
1) Met den acc. van den persoon, ver--rijnsch.
moeien, uitputten. 2) vernielen. 3) er door lappen,
verzwelgen.
Verheerder, verherder, znw. m. Verwoester.
Verheeren. Zie v e r h e r e n.

Verheergewaden, -hergewaden, -hargewaden, -gewe(i)den; verhe(e)rweden, - weiden; verheerwaerden,
-vaerden, -waden, zw. ww. trans. Een leen v., eene

uitkeering doen aan den leenheer bij het „verheffen" van een leen, telkens wanneer een nieuwe
leenvolger optreedt.
Verheerre. Zie verherer.
Verheert. Deelw. van v e r h e r e n, verwoesten.
Verheert, verhe(e)rdt, deelw. bnw. Afgemat, vermoeid.
Verheervaerden, -waden, -weden, -weiden. Zie
v e r h e e r g e w a d e n.
Verheeschen. Zie v e r e i s c h e n.
Verheesen, zw. ww. intr. Heesch worden.
Verheeten, verheiten, (verheten ? ), zw. ww. tr. en
intr. — I. Trans. Heet maken. — II Intr. Heet
worden.
Verheffellje, verhe f lijc, -lic, bnw. Iem. in de hoogte stekende.
Verheffelike, -lijc, -lic, bijw. Met zelfverheffing,
op hoogmoedige wijze.
Verheffen, oostmnl. ook verheven, st. ww.
trans., wederk. en intr. — I. Trans. A. Met een persoon als obj. 1) Optillen, ook in speciale opvatting. a) een zieke van het bed tillen. b) op het paard
helpen. c) aan den kruisarm tillen. d) op het schild
in de hoogte heffen. 2) in den hemel opnemen. 3)
medenemen, oplichten; v. ute, bevrijden uit. 4)
vooruitbrengen, bevorderen; iem. verheffen tot
uitverkorene. 5) het gebeente (van een overleden
vrome) overbrengen naar een waardiger plaats.
6) in de hoogte steken, iemands lof verkondigen. —
B. Met den acc. der zaak. 1) Optillen; ook met het
obj. slach, toebrengen, met het opgeheven zwaard.
2) lichten, wegnemen. 3) verheffen, tot eer, bloei
brengen. 4) verheffen, het oog; het naar boven
richten. 5) verheffen, de stem. 6) verheffen, het gemoed, den geest. 7) doen rijzen, hooger optrekken,
een bouwwerk. 8) verheffen, het gemoed, 9) roemen; eves prijs v., iemands roem verbreiden. 10)
een leen v., hetz. als verheergewaden, de
leenroerigheid van een leen erkennen door eene
uitkeering aan den leenheer bij de aanvaarding er
van. 11) met iets beginnen; ene vaert v. een krijgs•
tocht ondernemen; sinen loop v., op den loop gaan.
12) invoeren, in gebruik brengen; ook oprichten,
instellen. 13) doen opkomen bij zichzelf, eene stem-

VERHENGENISSE.
ming, en die doen gevoelen aan een ander. 14) opwerken, ophoogen. 15) verbeuren, verliezen. — II.
Wederk. 1) Zich verheffen, van onstuimig water.
2) opstaan. 3) met eene bepaling reet van, ergens
vandaan gaan. 4) zich verheffen, van den geest.
5) vooruitgaan, in macht, aanzien, toenemen. 6)
zich verheffen, trotsch worden. 7) opstaan tegen.
iem. 8) toenemen, sterker worden.. — III. Intr.
Hetz. als Wederk. 1) Hooger komen; van een gezwel, verheven liggen, uitpuilen. 2) zich verheffen
boven het aardsche. 3) trotsch zijn. 4) opstaan tegen iem. 5) toenemen in macht, kracht. 6) sterker
worden, van eene gemoedsaandoening. 7) met
kracht) beginnen.
Verheffenaer. Zie v e r e f f e n a e r.
Verheffenen. Zie vereffenen.
Verheffeninge. Andere vorm van v e r h e ffin ge.
Verheffinge, oostmnl. ook verhevinge, znw.
vr. — I. Van verheffen, trans. 1) Verhooging,
ophooging. 2) het optillen of in de hoogte brengen
van iets. 3) verheffing, van de stem. 4) het verheffen van iem.; verheffing tot een waardigheid, ambt
of bediening. 5) verheffing, gezegd van een leen: de
erkenning van den leenheer door den leenman, de
uitkeering door den leenman aan den leenheer gedaan bij het „verheffen" van het leen, telkens wanneer een nieuwe leenopvolger optreedt. — II. Van
verheffen, wederk. of intr. 1) Het zich verheffen of
naar de hoogte gaan; stijging. 2) het zich verheffen, hoogmoed.
Verheffinge, znw. m. Hetz. als v e r e f f e n i ng e.
Verhegenen, veregenen, zw. ww. trans. Schoonmaken, opknappen.
Verheimeliken, zw. ww. trans. Geheim houden.
Verheinst, deelw. Zie v e r e e n s e n.
Verheischen. Zie v e r e i s c h e n.
Verheisinge. Zie v e r e i s i n g e.
Verheit, deelw. bnw. Verhit, ook door hartstocht.
Verheit, (veer-) znw. vr. Vèrheid, groote afstand.
Verheiten. Zie v e r h e e t e n.
Verhekelen, zw. ww. trans. Opnieuw of beter hekelen, gezegd van vlas en hennip.
Verhelen, st. ww. trans. en wederk. — I. Trans.
1) Verbergen, geheim houden; zoowel een voorwerp als een feit. 2) verzwijgen. -- II. Wederk.
Met eene ontkenning, niet kunnen zwijgen, een geheim niet kunnen bewaren.
Verheler, znw. m. Hij die iets verbergt, ontveinst.
Verhellenden. Zie v e r e 11 e n d e n.
Verhelligen, verhilligen, zw. ww. trans. Afmatten, afjakkeren.
Verhelpen, zw. ww. trans., in het oostmnl. der
16e eeuw. Voorthelpen, expedieeren.
Verhemelen, zw. ww. trans. Van een gewelf, zoldering of plafond voorzien; in het alg., bedekken.
Verhemelen, zw. ww. trans. Schoonmaken, opknappen.
Verhemelhout, znw. o. Hout voor een zoldering
of plafond.
Verhemelinge, znw. v. Zoldering houten plafonneering.
Verhemelt(e), znw. o. Zoldering, plafond.
Verhemeltheit. Hetz. als v e r h e m e 1 i n g e.
Verhendelen, verstoppen. Zie v e r h a n d e1 e n.
Verhenen, verheenen. Zie v e r e n e n.
Verhengen, verhingen, zw. ww. trans. 1) Gedoogen, toelaten, met God als ondw. 2) eveneens met
God als ondw., iets over of voor iem. beschikken.
3) met een mensch als ondw., toestaan. 4) met eene
zaak als ondw. , gedooggin.
;

Verhengenisse, verhingenisse, verhencnisse, - nesse,

-nis, znw. vr. 1) Van God, gehenging, toelating .
2) van menschen,. vergunning.

VERHOLENLIJC.

VERHENGINGE.

Verhenginge, znw. vr. Toelating, verlof.
Verhenk(e)nisse. Zie v e r h e n g e n i s s e.
Verherden. Zie verheerden, verharden en vererden.

Verheren, verheer(r)en, zw. ww. trans. Beheer schen, heerschen over; den baas spelen over iem.
Verheren, verheeren, verheerjen, verhe(e)rgen, ver

trans. Met-heriën,v() gezw.
een leger doortrekken, verwoesten; misschien ook
onderwerpen.
Verherer, verheerre, znw. m. Heerscher.
Verhergen. Zie v e r h e r e n. 2e Art. en v e r
a r g e n.
Verheriën. Zie v e r h e r e n. 2e Art.
Verheringe, znw. vr. Heerschappij.
Verheringe, znw. vr. Verwoesting(?).
Verherren, vererren. Zie v e r h e r e n, 2e Art.
Verherret. Zie v e r e r r e t.
Verherweden. Zie verheergewaden.
Verheten. Zie verhee ten.
Verhetten. Zie verhitten.
Verheugen. Zie v e r h o g e n.
Verheven, verhaven, deelw. bnw. — I. Van ver
en. 1) In hoog aanzien staande, invloedrijk. 2)
heffen.
van voorwerpen, hoog. 3) opgewerkt, en relief aangebracht. 4) van het gemoed, naar boven, op het
goddelijke gericht. — II. Van hem verheffen, 1)
Hoog, hoogdravend. 2) trotsch, overmoedig.
Verheven, st. ww. tr. en intr. Hetz. als v e r
h effen.
Verheven, bijw. Bij uitstek( ?).
Verhevenheit, verhevent-, verhaven-, znw. vr. 1)
Het zich verheffen boven het aardsche. 2) trotschheid. 3) grootheid, eer, aanzien.
Verhevinge, znw. vr. 1) Verheffing, bevordering
tot een zekere waardigheid. 2) onstuimigheid (van
golven) . 3) trotschheid.
Verhiesch. Verl. tijd 3e ps. enkv. van vereischen.
Verhijt, deelw. bnw. Vervloekt.
Verhiliken, -hilicken, zw. ww. wederk. Hertrouwen.
Verhilligen. Zie v e r h e l l i g e n.
Verhinderen, zw. ww. trans. Verhinderen.
Verhingen. Zie v e r h e n g e n.
Verhine, znw. o. Verlof(?)
Verhisschen, verhischen, verisschen, zw. ww. intr.
Naar adem snakken; den hik hebben.
Verhit, deelw. bnw. — A. van personen. 1) Verhit, door de warmte bevangen.2) door hartstocht
verhit. — B. Van zaken. 1) Heet, eene der eigenschappen der kruiden. 2) van graan, door droogte
of broeien bedorven.
Verhitelike, verhitelijc, bijw. Op eene beroerde
manier, ellendig.
Verhitheid, znw. vr. De toestand van verhit te
zijn; ook als benaming eener ziekelijke aandoening.
Verhitsen, verhetsen, zw. ww. trans., oost- mnl.
Doen gloeien.
Verhitten, verhetten, zw. ww. trans., wederk. en
intr. — I. Trans. —. 1) Heet maken, verwarmen.
2) doen gloeien van hartstocht. 3) ontgloeien, aanvuren. — II. Wederk. 1) Zich verhitten of hinderlij k verwarmen; zich in het zweet werken. 2) van
begeerte of hartstocht branden. — III. Intr. 1)
Warm of heet worden. 2) gloeien doer hartstocht.
3) ontgloeien in eene edele aandrift.
Verhittentheit, verhettentheit, znw. vr. Gloed
van den hartstocht.
-

-

-

Verhoeden, verhoden, verhueden, verhoeden, zw.

ww. trans. en wederk. — I. Trans. A. Met ver- in de
versterkende beteekenis. 1) Beschermen, bewaken,
bewaren. 2) letten op, passen op. 3) orde op iets
stellen, beschikken. — B. Met ver- ter uitdr. van
het begrip „afwending of afwering". 1) Voorkomen, beletten, zorgen dat iets niet gebeurt. 2) afweren, van iem. afhouden. 3) verbieden; verhoet
vleesch, verboden _ vleesch.. 4) : vermjden.. — II.
Wederk. I) Zich in acht nemen, op zijn hoede zijn.
-
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2) oppassen, op iets letten. 3) op iets verdacht zijn,
iets vermoeden.
Verhoedinge, znw. vr. Vrijwaring, het keeren
van een ramp ; voorbehoed-, redmiddel.
Verhoeken, zw. ww. trans. In het klein verkoopen of slijten.
Verhoen. Hetz. als v e r ho e d e n, voorkomen.
Verhoepen, zw. ww. trans. Nieuwe hoepels leggen om iets.
Verhoeren, verhueren, zw. ww. trans. en intr. —
I. Trans. 1) Tot hoer maken, onteeren, eene
vrouw. 2) eveneens met den acc. eener vrouw, in
hare rechten treden. 3) met den acc. van den man,
hem door echtbreuk te schande maken. 4) met
hoeren doorbrengen. — II. Intr. Overspel plegen.
Verhoert, deelw. bnw. Overspelig.
Verhoet, verhoedet, deelw. bnw. Voorzichtig, bedachtzaam.
Verhoet, znw. o. Verbod.
Verhogegelt, vor- (oostmnl.) ; verhogen-, -geelt.
znw. o. Strijkgeld, premie bij het verhoogen van een
bod bij een openbaren verkoop of verpachting.
Verhogen, verhoogen, zw. ww. tr. en intr. — I.
Trans. A. Met een zaak als object. 1) Verhoogen,
ophoogen. 2) verhoogen, een bod, een prijs. 3) hooger maken, een gebouw. 4) verhoogen, verheffen,.
groot maken. 5) te boven gaan, overtreffen. 6) heffen, eene belasting en dgl. 7) de hoogte van iets
bepalen of afmeten met het oog. — B. Met een
persoon als object. 1) Verhoogen, verheffen tot een
rang of waardigheid of eer. 2) overtreffen, overvleugelen. — II. Intr. 1) Verheven worden, vooruitgaan in eer of aanzien. 2) vermeerderen, toenemen.
Verhogen, verhuegen, verheugen, zw. ww. trans.,
wederk. en intr., — I. Trans. Verheugen, verblij den. — II. Wederk. Zich verheugen, vroolijk gestemd zijn. — III. Intr. Hetz. als Wederk.
Verhogen, znw. o. Geheugen.
Verhogenisse, znw. vr. Hetz. als v e r h o g i ng e.

Verhogenisse, verhoochnisse, verheuch-, -nis.

Znw. vr. 1) Het geheugen. 2) herinnering; nagedachtenis van een afgestorvene.
Verhogentheit. Hetz. als v o o r o g e n t h e i t.
Zie voreogenheit.
Verhoger, znw. m. Hij die een bod verhoogt.

Verhoget, verhoeget, verhoocht, verhueget, ver-

huecht, verheuget, verheucht, deelw. bnw. Verheugd; opgewekt gestemd.
Verhoginge, znw. vr. 1) Verhooging, vergrooting,
vermeerdering. 2) verhooging van een bod, bij eene
veiling; bij uitbreiding, openb. verkooping of ver-

pachting.

Verhoginge, verhueginge, verheuginge, znw. vr..
Verheuging, blijdschap.
Verholen, deelw. bnw. en bijw. — I. Als bnw..
1) Geheim, verborgen, aan anderen onbekend. 2)
geheim, verborgen, gezegd van feiten. 3) voor het.
verstand verborgen of onbegrijpelijk. 4) geheim,
vertrouwd. 5) onser (liever) vrouwen dach verholen,.
benaming van den gedenkdag der onbevlekte ontvangenis. 6) stilzwijgend, zwijgzaam. — II. Als
bijw. Stilletjes, in het geheim.
Verholenheit, verholent-, verhoolne-, verholn(e)-,,
verkool-, -hede, znw. vr. 1) Het verborgen zijn, ver-

borgenheid; verborgen plaats. 2) geheim; het geheimste van iets; eene zaak die men in 't geheim
verricht. 3) geheimenis, mysterie. 4) hetz. als.
stille, het oogenblik in de Mis, waarin het mysterie der transsubstantiatie plaats heeft, ook ver
5) stilzwijgendheid, ge--holenicd,vr
-slotenhidva
karakter.
Verholeniehede, verhoolnechede. Zie bij v e r ho1enheit.
Verholenisse, verhoolnisse, -nesse, znw. vr. Geheimenis, mysterie.
Verholenlije, verhool(n)-, bnw. 1) Geheim, ver --
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borgen, aan het oog onttrokken. 2) geheim, hetgeen aan anderen onbekend moet blijven. 3) boven natuurlij k.
Verholenlijeheit, znw. vr. 1) Verborgenheid, afgezonderde plaats. 2) mysterie.

Verholenlike, verholent-, verhool, -verho-, -lijc,
bijw. 1) In het geheim. 2) op eene geheimzinnige,
bovennatuurlijke wijze. 3) stilzwijgend, zonder dat
men aan iets uiting geeft.
Verholentheit, -lijn, -like. Zie v e r h o 1 e ne i t, enz.
Verholike. Zie verholenlike.
Verholicheit, znw. vr. Geheimenis, mysterie.
Verholn(h)ede. Zie verholenheit.
Verholsteren. Zie verhulsteren.
Verhomoeden. Zie v e r h o m o e d i g e n.

Verhomoedigen, -homodigen, -homudigen; ver

trans. Zich tegen iets (een ge -hom-edn,zw.
ƒechtelijk voorschrift) verzetten, het uit trotsch,eid in den wind slaan.
Verhonderden, zw. ww. intr. De schatting ver
-.nder
Verhonen, verhoonen, zw. ww. trans. 1) Met den
smaden.
2)
met
den
hoonen,
pers.,
cc. van den
acc. der zaak, benadeelen, bederven.
Verhongeren, hungeren), zw. ww. trans. en
-jntr. — I. Trans. Uithongeren. — II. Intr. Honger
lijden.
Verhooehsel, -hoich'sel, znw. o. Hetz. als v e rh o g i n g e. 1). Ook in de bet. kringloop der
planeten.
Verhooijen, verheyen, zw. ww. intr. Tot hooi worden, uitdrogen.
Verhoollije. Zie v er h o 1 e n 1 ij c.
Verhoolnechede, verhoolnichede. Benaming van
,de Openbaring van Johannes.
Verhoolnisse. Zie v e r h o l e n i s s e.
Verhoopt, deelw. bnw. van h e m v e r h o p e n
Verhoopt (opgehoopt). Deelw. bnw. van v e rhopen, 2e Art.
Verhoor, znw. o. Ongehoorzaamheid.
Verhoorlije, verhoirlijc, bnw. Geschikt of bedoeld om verhoord te worden.
Verhoornt. Zie verhornt.
Verhoorsaten, -satinge, verhoyr-. Zie v e r o r,saten, verorsatinge.
Verhoort, deelw. bnw. Ongehoorzaam, afvallig.
Verhopen, zw. ww. wederk. Vertrouwen op,
zijne hoop stellen in; zich verlaten op; deelw. bnw.
verhoopt, oostmnl. verhaipt, hoop hebbend, ver
-trouwend.
Verhopen, verhopen, zw. ww. trans. 1) Ophoopen,
met eene zaak als object. 2) overstelpen, met een
pers. als obj.
Verhorden, zw. ww. trans. Met „horden",
schanskorven en dgl. voorzien.
(-

Verhoren, verhooren, verhoiren, verhoeren, zw.

ww. trans. en intr. — A. Trans. — I. Met ver- als
uitdrukking der perfectiviteit. 1) Hooren, met het
,00r waarnemen. 2) hooren, vernemen, te weten komen. — II. Met ver- in de bet. eener versterking;
,iet ww. heeft dan duratieve bet. 1) Hooren, door
bet oor in zich opnemen. 2) luisteren naar. 3) ver ;hooren, ondervragen. — III. Met ver- ter uit,drukking van het begrip „slecht" of „verkeerd".
Niet luisteren maar. — B. Intr. Ophouden.
Verhorich, bnw. 1) Gehoorzaam. 2) ongehoorzaam.
Verhoringe, znw. vr. 1) Het hooren van iets. 2)
verhooring, van een gebed. 3) verhoor, ambtelijk
.onderzoek.
Verhornt, verhoornt, bnw. Met hoorn beslagen;
met een hoornen punt.
Verhouchieren, zw. ww. trans. Bekleeden.
Verhouden, oostmnl. ook verholden, verhalden,
-verhauden, verhouwen, st. ww. trans., wederk. en
jntr. -- I. Trans. 1) Afsluiten, dicht houden. 2) van
;het bloed, belemmeren, stremmen. 3)tegenhouden,

voorkomen. 4) terughouden, achterhouden. 5) inhouden, voor zich zelf houden, inpalmen, vermeesteren. 6) voor iem. reserveeren. 7) maatregelen
tegen iets nemen, in iets voorzien. 8) uitstellen, opschorten, verschuiven. 8) houden of laten blijven
in denzelfden toestand. 10) opheffen, (een zwaard).
11) up lijn v., op zijne hoede. 12) met den accus.
van den pers., tegen iets beschutten. 13) gadeslaan. — II. Wederk., vooral oostmnl. Zich ophouden, verblijven. — III. Intr. 1) Zich onthouden, van iets afzien. 2) zich ophouden, vertoeven.
3) toeven, talmen.
Verhoudinge, verhaldinge, verholdinge, -ing, znw.
vr. 1) Versperring, verstopping. 2) uitstel, opschorting. 3) onderdak, verblijf.
Verhout. Zie v e r o u d e n.
Verhout, znw. o. 1) Het weerhouden, tegengaan
van iets. 2) vertraging, uitstel.
Verhouwen. Zie v e r h o u d e n.
Verhouwen, verhauwen, st. ww. trans. 1) Weghakken, doorhakken. 2) door midden houwen; een
verhouwen hout, een blok hout. 3) door houwen bewerken, hout, steen. 4) vertimmeren, door houwen
veranderen. 5) snijden, castreeren.

Verhovaerden, -hoovaerden, -hoverden, -hoveerden, -hovarden; verhovaerdigen, zw. ww. trans.,
wederk. en intr. — I. Trans. A. Met een levend wezen als obj. 1) Hoovaardig of trotsch maken. 2)
door. hoovaardij krenken of hoonen. 3) iem. in
pracht, praal overtreffen( ?). B. Met eene zaak als
obj. 1) Uit trotschheid zich tegen iets (een gerechtelij k voorschrift) verzetten. 2) door overmoed of
trotschheid verbeuren. — II. Wederk. Zich ver
zijn; deelw. verhovaerdet,-hovardigen,tsc
(-hovaert, -hoovaerdiget, -hovaerdicht), trotsch, ook:
door uitwendigen tooi tot ridderlijke daden geprikkeld. — III. Intr. 1) Hetz. als Wederk. 2) verbonden met een imp. met te, beneden zich achten,
weigeren iets te doen waartoe men verplicht
is.
Verhoveren, -eeren, zw. ww. trans. Aan feestelijkheden uitgeven, geld.
Verhoveschen, zw. ww. trans. Fijn of netjes maken; sine tale v., zich behoorlijk uitdrukken.
Verhuden, verhueden, verhuyden, zw. ww. trans.
1) Verbergen, verstoppen. 2) geheim voor anderen
houden. 3) verzwijgen.
Verhuden, zw. ww. trans. Met eene huid of vel
bedekken.
Verhueden. Zie verhoeden en verhuden.
Verhuelt, deelw. bw. Heimelijk(?)
Verhuerbueren. Zie v e r o r b o r e n.
Verhueren. Zie v e r h oeren en v e r h ur e n.
Verhueveren. Zie v e r o v e r e n.
Verhuken, zw. ww. trans. Door schreeuwen in
de war sturen, verstoren.
Verhullen, zw. ww. trans. Bekleeden.
Verhulsteren, verholsteren, zw. ww. trans. 1)
Wegstoppen, aan een rechthebbende onttrekken.
2) geheim houden, verzwijgen. 3) met den acc. van
den pers., iem. verstoppen in zijn huis, hem aan
het gerecht onttrekken.
Verhuisteringe, znw. vr. Verduistering, ontduiking.
Verhungeren. Zie verhongeren.
Verhuren, verhoeren, verhuiren, zw. ww. trans.
1) Verhuren, verpachten; enen enen chens, een
leen v., iem. in een toestand van afhankelijkheid
brengen, nl. onder de macht der liefde. 2) huren,
voor geld in dienst nemen.
Verhurer, verhuerre, verhuerder, znw. m. Verpachter, verhuurder.
Verhuringe, verhueringe, verhuyringe, znw. vr.
Verpachting, verhuring.
. Verhusen, verhuysen, zw. ww. intr. Verhuizen.

— Verhusinge.
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Verhuwen, zw. ww. intr. en wederk. Hertrouwen.
Verlaer, veeriaer, znw. m. Veerman, schipper.
Veridelen, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans.
1) Ledigen. 2) van het gemoed, het verstoken maken of laten van hetgeen het behoeft. 3) te niet
doen. — II. Intr. 1) Ledig worden. 2) ledig van
hoofd zijn. 3) te niet gaan.
Verideltheit, znw. vr. Het ledig zijn of niet voor
zijn van iets, in het bijzonder met betr. tot het-zien
bloed in het lichaam.
Verlenen. Zie verenen, le Art.
Veriffenen. Zie vereffenen.
Veriken, vericken, verhiken, zw. ww. trans. Herijken.
Verllen, zw. ww. trans. Verrassen, overrompelen
Vering, veerinc, znw. m. Stier, springstier.
Verinten, verenten, zw. ww. trans. (Een balk)
verlengen door er een inte (verlengstuk) aan te
zetten.
Verisehen. Zie verhisschen.
Verlsen, zw. ww. wederk. Schrikken, gruwen.
Verisert, deelw. bnw. Met ijzer bekleed of beslagen.
Verissuwen. Zie v e r e x u w e n.
Verjaer. Zie verj are.
Verjaert, verjairt, deelw. bnw. 1) Mondig, volwassen. 2) gedurende een bepaalden tijd eene bep.
hoedanigheid bezeten hebbende. 3) op leeftijd gekomen, oud. 4) verjaard, over een bep. termijn gekomen. — Verjaertheit, verjaring.
Verjaet, znw. o. Verklaring, bekentenis( ?).
Verjagen, zw. ww. trans. — I. Met den acc. van
een levend wezen. 1) Verjagen ,verdrijven. 2) door
jagen in het nauw brengen of afmatten. — II. Met
eene zaak als obj. Verdrijven, wegnemen, te niet
doen. — Verjaginge.
Verjam(m)eren, zw. ww. trans., intr. en wederk.
— I. Trans. Bejammeren. — II. Intr. Leed doen,
spijten; iets betreuren. — III. Wederk. Door heftig verlangen verteerd worden.
Verjare, veer-, varejare, verjaer, bijw. Verleden
j aar.
Verjaren, zw. ww. intr. en wederk. — I. Intr. A.
Met een pers. als ondw. 1) Het jaar ten einde brengen. 2) na een bep. tijd een zeker recht verkrijgen.
— B. Met eene zaak als ondw. 1) Een jaar over of
over het jaar staan; in iet verjaert lijn, iets „jaar
en dag" bezeten hebben. 2) van vorderingen en
rechten, verjaren. — II. Wederk. Het jaar van het
aanzoek om een leen laten voorbijgaan of verzuimen.
Verjaringe, znw. vr. Verjaring, prescriptie, een
na verloop van een bep. termijn verkregen recht.

Verjecht. Zie v e r g i c h t.
Verjogeden, verjoochden, verjuegeden, ook verjo-

gen, zw. ww. intr. en trans. — I. Intr. Jeugdig wor-

den, verjongen. — II. Jeugdig maken, verjongen.
Verjolisen, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans. 1)
Vroolijk of aangenaam stemmen. — II. Intr. Zich
verheugen.
Verjongeliken. Hetz. als v e r j o g e d e n.
Verjongen, verjungen, zw. ww. intr. Jong worden, verjongen.
Verjongeren, zw. ww. intr. Hetz. als v e r j o ngen.
Verjonnen, zw. ww. onr. trans. Hetz. als v e rg o n n e n. 1) Misgunnen. 2) iem. iets kwalijk
nemen, hem een kwaad hart toedragen.
Verjubileren, zw. ww. intr. Jubelen, juichen.
Verjuegeden, verjuegen. Zie v e r j o g e d e n.
Verjuken, zw. ww. trans. Door schreeuwen verstoren, eene rechtszitting.
Verjuus, verjuys, (verguus), verguys, znw. o. Sap
van onrijpe druiven als saus gebruikt: ver juuscrappen, de onrijpe druiven waaruit v. verkregen
wordt.
Vereaerden, zw. ww. trans. Opnieuw kaarden,
eene wollen stof.
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Verkaitiven. Zie v e r k e i t i v e n.
Verealden. Zie v e r c o u d e n.
Vereal(e)falen, zw. ww. trans. Kalefateren, een
schip.

Verealken, verkelken, zw. ww. trans. Door aanwending van te veel kalk bederven, leder, huiden.
Vergallen, zw. ww. trans. 1) Vertellen, mededeelen, zonder het denkbeeld van „onnut of nietig".
2) overbrieven, verder vertellen. 3) bespreken,
handelen over. 3) afspreken, eene afspraak maken
omtrent iets.
Vereappe, znw. vr. Naam van een bult met een
harde korst.
Vergaren. Z i e v e r c o r e n.
Verkeefsen. Zie v e r k e v e s e n.
Verkeerbert, -bart; ook verkeerde bert of verkeerde,
znw. o. Verkeerbord.
Verkeerde, znw. m. Het deelw. bnw. verkeert als
znw. gebruikt. Een verkeerde, slechte, zedelijk bedorvene.
Verkeerdelije, -lic, -lec, -leke, bnw. Hetz. als
verkeert.
Verkeerdelike, verkeer(t)like, -lijc, -lic, -lec, bijw.
Op eene verkeerde, slechte wijze.
Verkeerder. Zie v e r k e r e r.
Verkeerlen. Zie v e r k e r e l e n.
Verkeerlije, bnw. Veranderlijk, voor verandering vatbaar.
Verkeerlike. Zie verkeerdelike.
Verkeernisse, znw. vr. Verandering.
Verkeert, verkiert, deelw. bnw. — I. Met een persoon als ondw. 1) Van den rechten weg afgedwaald,
verdorven. 2) dwars, tegenstrevend, onaangenaam.
3) van lichamelijke toestanden, ongesteld, in de
war. — II. Van zaken. 1) In de verkeerde richting
gaand, onjuist, verkeerd. 2) omgekeerd, in de tegenovergestelde richting staande of gaande; ende
also verkeert, en omgekeerd. 3) dwars, verkeerd.
4) onkenbaar gemaakt.
Verkeertheid, verkiert-, znw.. vr. 1) Het nemen
van eene verkeerde richting; ook verkeerde lig
-gin.2)
verkeerdheid, slechtheid.
Verkeest, deelw. bnw. Bet. onzeker.
Verkeltiven, verca(e)itiven, zw. ww. trans. ' en
intr. — I. Trans. Rampzalig maken. — II. Intr.
Rampzalig worden.
Verkelden. Zie verkillen en verco uden.
Verkelken. Zie v e r c a l k e n.
Verken en de samenstellingen. Zie v a r k e n.
Verkennen, verkinnen, zw. ww. trans. — A. Van
kennen in de bet. „doen kennen" of „bekend ma
ken"; dat hof v., de terechtzitting bekend maken.

B. Met kennen, in de hedend. bet. „kennen, weten". -- I. Met ver- als uitdr. der perfectiviteit. 1)
Bemerken, in het oog krijgen. 2) te weten komen,
vernemen. 3) inzien, tot het inzicht of begrip komen. 4) herkennen. — II. Als niet-perfectief ww,
1) Weten, kennen. 2) bedenken, zich te binnen
brengen. 3) belijden, bekennen, voor iets uitkomen.
4) erkennen, vooral in rechte. 5) onderkennen, onderscheiden.
Verkennisse, znw. vr. Verband of verpanding(?),
kennisneming( ?) .
Verkens-. Zie v a r k e n s-.
Verkentering(e), znw. vr., oostmnl. Verdraaung.
Verkere. Zie verkerer.
Verkerelen, verkeerlen, zw. ww. trans. 1) Benadeelen, verderven. 2) deelw. bnw. verkerelt, bedorven.

Verkeren, verkeeren, verkieren, verkiren, zw. ww.
trans., wederk. en intr. — 1. Trans. A. Met het
object eener zaak. 1) Veranderen. 2) omverwerpen,
omkeeren. 3) keeren of wenden, richten op. 4) verdraaien, omwenden, de oogen. 5) verdraaien, bederven, verkeerd of onjuist uitleggen. 6) verkëéd
of slecht maken. 7) vertalen. -- B. Met den_ act`.
van den persoon. 1) Veranderen, van gedaante; 2)
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tot andere gedachten brengen; enen v. met mieden,
iem. omkoopen. 3) afbrengen van het rechte pad,
verleiden. — II. Wederk. 1) Veranderen, anders
worden. 2) zich wenden, zich omkeeren. 3) zich
wenden of richten tot iets. 4) zich tot het kwade
wenden. 5) afvallen, opstaan. 6) zich ophouden,
verblijven. — III. Intr. A. Met eene zaak als
ondw. 1) Veranderen, verkeeren. 2) van de oogen,
anders gaan staan dan gewoonlijk, zóó dat men er
niet mee zien kan. 3) veranderen, met het bijdenkbeeld van „achteruitgang"; verkeerd, slecht worden. 4) verwisselen, zich wenden, van de verschillende tijdkringen. 5) overgaan, naar een anderen
tijd of eene andere plaats. — B. Met een pers. als
ondw. 1) Veranderen van gedaante, van wezen,
van aard. 2) den verkeerden weg opgaan, afvallig
worden. 3) verkeeren, omgaan; vertoeven. 4) spel,
dat op het verkeerbord gespeeld wordt.

verhelderen, zuiveren. — II. Wederk. Zich zuiveren.
Verelaersinge, znw. vr. 1) Verklaring, opheldering. 2) ambtelijke of gerechtelijke mededeeling.
Verelaert, deelw. bnw. 1) Verlicht, door goddelijk
licht bestraald. 2) uitblinkende, schitterend. 3) van
zaken, schoon, schitterend.
Verclaerte, vercleerte, znw. vr. Verlichting, licht.
Verslagen, zw. ww. trans. en wederk.— I. Trans.
Aanklagen, beschuldigen. — II. Wederk. Zich beklagen.
Verslager, znw. Aanklager, beschuldiger.
Verslappen, zw. ww. trans. Verklappen, oververtellen.
Verslaren, verclairen, vercleren, zw. ww. trans.
— I. Trans. 1) Helder, glimmend maken. 2) licht
of glanzend maken, verhelderen. 3) verheerlijken,
roem of luister bijzetten aan iem. of iets. 4) opluisteren. 5) in glans overtreffen. 6)) van geluiden,
verhelderen. 7) beschijnen, bestralen; ook verhelderen; opvroolijken. 8) ophelderen, verduidelijken,
verklaren. 9) eene wetsbepaling door het „slaren"
(het geven van eene beslissing over eene twijfelachtige plaats) er van veranderen, eene interpretatieve wet maken; als znw., nadere beslissing of uitspraak. 10) reinigen, zuiveren. 11) eene verklaring
afleggen aangaande iets. 12) vertellen, uiteenzetten. — II. Wederk. 1) Helder worden, licht worden. 2) zich verheerlijken. 3) zich verheugen, jubelen. 4) zich vertoonen, verschijnen. 5) zich zuiveren, van blaam, schuld en dgl. 6) zijne meening kenbaar maken; zich met elkaar verstaan. — III.
Intr. 1) Helder worden, aanlichten. 2) verhelderen,
het gezichtsvermogen terugontvangen, van de
oogen. 3) helder worden, van eene kleur. 4) (ver) licht worden. 5) schitteren. 6) verlicht of beschenen
worden. 7) met hooger licht bestraald worden. 8)
zich verheugen. 9) zich vertoonen. 10) tot klaarheid komen.
Verelarer, verclaerre, vercleerre, znw. m. Hij die
verklaart of uitlegt.
Verelareren, zw. ww. trans. Bekend maken, duidelijk maken.
Verelaringe, verclairinge, vercleringe, znw. vr. 1)
Verheldering, verduidelijking. 2) uitlegging, ver klaring in het bijzonder, van een twistpunt; iet
houden an, te, tot sire v., zich de nadere beslissing
over iets voorbehouden; staen te (op) enes v., aan de
nadere beslissing van iem. voorbehouden zijn. 3)
eene ordonnantie door latere bijvoegingen en veranderingen gewijzigd.
Verelasen. Wvla. vorm van v e r c 1 a e r s e n.
Versleden, -sleeden, -cleiden, zw. ww. trans., we
derk. en intr. — I. Trans. 1) Kleeden, iem., vooral
voor eene bepaalde plechtigheid of in eene bep.
hoedanigheid of toestand. 2) bekleeden. a) met
eene zaak als object, overkleeden. b) met een persoon als obj., iem. in rechte den eigendom van iets
toekennen. 4) verkleeden. 5) op nieuw bekleeden
of versieren met iets. 6) aan kleedenen besteden,
geld. — II. Wederk. 1) Zich kleeden voor eene bepaalde gelegenheid. 2) zich tooien, sieren. — III.
Intr. Zich tooien, sieren.
Vereleeren, vereleernesse, vereleerte. Zie v e rclaren, verclaernesse, verclaerte.
Vereleinen, vercle(e)nen, zw. ww. trans. 1) Met
den acc. der zaak, verkleinen, kleiner maken, iets
geringschatten. 2) met den acc. van den persoon,
geringschatten, minachten. 3) kleineeren, smaden.
Vereleininge, vercleeninge, znw. vr. 1) Verkleining, vermindering. 2) geringschatting, vernedering; verootmoediging.
Vereleinmoedigen, zw. ww. trans. Kleinmoedig
maken.
Verelerken, zw. ww. trans.,.. In geleerdheid of
'kunde overtreffen; daardoor verschalken.
Verelieken, zw. ww. trans. Beloeren, bespieden,
opsporen.
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Verkerer, verkeerder, verkeerre, verkere, verkierre,
verkirre, znw. m. Hij die iem. of iets bederft, be-

dri eger, verleider.
Verkeringe, znw. vr. A. Van verkeeren, trans.
1) Verandering, het aanbrengen van veranderingen. 2) omkeering, omverwerping. 3) het brengen
van iem. op een dwaalspoor, of op den slechten
weg. — B. Van verkeren, intr. 1) Ommekeer; het
omgekeerde. 2) verkeer, omgang.
Verkerven, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans.
Splitsen, insnijden. — II. Intr. Iemands aandeel
in de beden of belastingen bepalen, ook wijzigen.
Verketsen, zw. ww. trans. Verjagen, voortjagen.
Verkevesaken, zw. ww. trans. Eene bijzit nemen
naast (eene wettige vrouw).
Verkevesen, verke(e) fsen, zw. ww. trans. 1) Eene
bijzit nemen naast (eene wettige vrouw); ontrouw worden (aan God). 2) verstooten; van zich
stooten.
Verkies, znw. o. Hetgeen men wenscht of begeert; wensch, wil, zin.
Verkiesen, verchiesen, zw. ww. trans. — I. Met
ver- als versterkend praefix. 1) Smaken, ondervinden. 2) begeeren, zijn zinnen zetten op iets. 3)
kiezen als mikpunt, het gemunt hebben op. 4) in
gewijzigde opv. a) die vlocht v., de vlucht nemen.
b) een dracht v., een zet doen. 5) kiezen, verkiezen,
ook tot een ambt; ook een ander in iemands plaats
kiezen; de samenstelling van een college door een
nieuwe keuze wijzigen. 6) verkiezen, de voorkeur
geven aan iets. 7) a) in het oog krijgen, beginnen
op te merken. b) het oog vestigen op. c) meten met
het oog, het einde zien van iets. — II. Met ver- met
de kracht van „wan-", „mis"- of de ontkenning. 1)
Verwerpen, van de hand wijzen. 2) verstooten,
zijne vrouw.
Verkiesinge, znw. vr. Het kiezen of verkiezen,
ook tot een ambt; aanneming tot kind.
Verkijn. Zie v a r k e n.
Verkillen, verkellen, verkilden, zw. ww. trans.
Verkillen, verkoelen.
Verkinden, zw. ww. intr. Hetz. als v e r k i n ts c h e n.
Verkent, bnw. Zeer knap.
Verkintsehen, verkinschen, zw. ww. intr. Kindsch
worden.
Verelach, znw. o. Aanklacht.
Verelaer, znw. o. Verklaring, toelichting; v. doen,
mededeelen, ergens over spreken; v. hoorera, iets
vernemen.

Verelaernisse, verclairnisse, vercle(e)rnisse, -esse,

znw. vr. 1) Verklaring, toelichting; ook ambtelijke
verklaring: verduidelijkte verordening. 2) het helder worden van het oog; het gezicht.
Verelaerre. Zie v e r c l a r e r.
Verelaert, verclars, znw. o. Hetz. als v e r1
c a e r; ook ambtelijke of ,gerechtelijke verklaring.

Verelaersen, verclaerzen, - verclarse'n, zw. ww.

trans. 1) Verklaren, toelichten. 2) eene verklaring
afleggen, eene uitspraak doen aangaande iets. 3)
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Verclieker, znw. m. Verspieder, spion.
Verelimen, -clemen, zw. ww. trans. Dichtsmeren,
met eene kleefstof dichtmaken.
Verglimmen, st. ww. intr. Slechts in het deelw.
verclommen, benauwd, door aandoeningen overweldigd. .
Verelingen, st. ww. intr. en trans. — I. Intr.
Weergalmen. — II. Trans. Doen weergalmen of
weerklinken.
Vereloecken, verclohen, zw. ww. trans. en wederk. — I. Trans. 1) Verrassen, verschalken, met
list of slimheid overvallen. 2) bedriegen, benadeelen. 3) op listige wijze verdraaien. 4) verstouten,
iem. aansporen. — II. Wederk. Zich verstouten.
Vereloemen, verclomen, zw. ww. intr. Gevoelloos worden of verstijven van kou.
Verelommen. Zie v e r c l i m m e n.
Verelonderen, verclonteren, zw. ww. intr. en
trans. — I. Intr. Van vloeistoffen gezegd, stollen.
— II. Trans. Doen stollen.
Verenapen, zw. ww. intr. en trans. — I. Intrans.
Als „cnape" of knecht iem. dienen. — II. Trans.
Tot knecht maken, aan zich onderwerpen.
Verenauwen, zw. ww. trans. Opknabbelen, oppeuzelen; opmaken, verteren.
Verenesen, zw. ww. trans. Kwellen.
Verenisen, zw. en st ww. trans. Kwellen.
Verenopen, vercnoppen, zw. ww. onr. trans. 1)
Dichtbinden. 2) anders knoopen, overknoopen.
3) aan zich binden, of verplichten.
Vercocht, verco f t, deelw. bnw. Nietswaardig, ellendig
Vereoelen, vercu(e)len, vercolen, zw. ww. trans.,
wederk. en intr. — I. Trans. 1) Verkoelen, de hitte
of den gloed van iets temperen; ook iemands gemoed verkwikken. 2) tot bedaren brengen, kal
sinen moet c., zijn moed koelen, zich wre--mern;
ken. — II. Wederk. Zich verkoelen. — III. Intr.
1) Koel worden. 2) tot kalmte komen; ook lauw
worden; zoowel van een edelen als van een onedelen gloed, en zoowel met een persoon als eene
zaak als ondw.

Vereoelinge, vercolinge, vercuelinge, verculinge,
znw. vr. Verkoeling, verfrissching.

Vereoelnisse, vercuelnisse, -esse, znw. vr. Hetz.
als vere.oelinge.
Vereoelte, znw. vr. Hetz. als v e r c o e 1 i n g e.
Vereoeltheit, znw. vr. Het „verkoeld zijn", van
de deelen van het lichaam gezegd.
Vereoenen, verconen, zw. ww. trans., wederk. en
intr. — I. Trans. 1) Stoutmoedig maken, iemands
moed aanwakkeren. 2) in stoutmoedigheid overtreffen. 3) door stoutmoedigheid overwinnen. —
II. Wederk. Zich verstouten. — III. Intr. Hetz. als
Wederk.
Vereoeveren, vercouveren, vercoveren, zw. ww.

trans., intr. en wederk. — I. Trans. 1) Terugkrijgen, herwinnen; sinen wille v., zijn zin krijgen, zijn
hart ophalen. — II. Intr. Zich herstellen, er boven
op komen. — III. Wederk.in dez. bet.

Vereoevereren, vercouvereren, vercovereren, zw.

ww. trans. en intr. — I. Trans. Terugkrijgen. —II.
Intr. Zich herstellen van iets, het te boven komen.
Vereoipen. Zie v e r c o p e n.
Vereolen, -colinge. Zie v e r c o e l e n, - c o elinge.
Vercombienen, beenen, zw. ww. trans. Vertellen.
Vercomen, vercommen, st. ww intr., onpers. en
trans. — I. Intr. 1) Bijkomen, zich herstellen, van
een slechten lichamelijken toestand, eene ziekte en
dgl. 2) zich herstellen van een verlies en dgl. 3)
overeenkomen. 4) met den datief van den pers.,
overkomen. 5) eveneens met den datief, iem. overvallen. — II. Onpers. Hetz. als Intr. — III. Trans.
1) Terugkrijgen. 2) achter iets komen, vernemen.
Vercommelen, zw. ww. intr. Hetz. als v e re 1 o e m e n.
-
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Vereommernisse, vercummer-, znw. vr. Bezwaar,
moeielij kheid(?) .
Verconden, zw.ww. trans. Mededeelen, vertellen.
Vercondich(s)brief, vercundich-, znw. m. Oproepingsbrief.
Vercondigen, vercundigen, -egen, zw. ww. trans.
Mededeelen, bekend maken,. — Vereondinge, ver
-cundige.

Vercoop, vercope, znw. m. Verkoop, handel.
Vereoopgelt, znw. o. Geld betaald aan den beambte, die van stadswege een bepaalde waar verkoopt, verkooploon(?).
Vereoophuus, vercoiphuys, znw. o. Verkoophuis,
winkel.

Vercooplije, vercopelijc, vercoiplijc, -lic, -lec,

bnw. Verkoopbaar.
Vereoopslagen, zw. ww. trans. Verkoopen.
Vercoopstede, vercoip-, znw. vr. Plaats waar handel gedreven wordt, markt. — Vereoopster, ver

-copstrige.
Vereoopware, vercoipwaer, znw. vr. Koopwaar,

handelswaar.

Vereopen, vercoopen, vercoipen, zw. ww. onr.
trans. en wederk. — I. Trans. 1) Verkoopen; coren v., in het bijz. van de vechtkeuren te Utrecht,
aan den meestbiedende gunnen; iet tot enen live v.,
het levenslang vruchtgebruik van iets tegen betaling afstaan; rente v., opnemen van geld tegen
rente. 2) zijn leven duur verkoopen, zich dapper
weren; iem. iets betaald zetten. 3) verraden, in het
verderf storten. 4) bekoopen. — II. Wederk., hetz.
als Trans. 2).
Vereoper, vercooper, vercoiper, znw. m. H andellaar, koopman.
Vereoperen, zw. ww. trans. Met koper beslaan
of bekleeden.
Vereoperige, -igge, -ege, znw. vr. Verkoopster.
In dez. bet. Vereopige, -ege, -igge.
Vereopinge, znw. vr. Verkooping.
Vereoren, vercosen, oostmnl. vercaren, deelw.
bnw. 1) Uitverkoren. 2) uitgelezen, voortreffelijk.
3) bemind, geliefd; v. hebben, zijne zinnen gezet
hebben op. 4) v. maendach, de maandag na Driekoningen, koppermaandag.
Vereoren, verkeuren, vercoiren, verkueren, zw.

ww. trans. — I. Met ver- in versterkende beteekenis. 1) Bij keur bepalen, verordenen. 2) ingevolge
eene keur moeten betalen, verbeuren. — II. Met
ver -, in de bet. der ontkenning. 1) Bij keur verbieden. 2) afkeuren. 3) verwerpen.
Vereorenlike, bijw. Op eene uitgelezen of voortreffelijke wijze; bij uitstek.
Vercorsten, zw. ww. trans. Tot korst worden.
Vercorten, vercortten, zw. ww. trans. — I. Met
den acc. der zaak. 1) Verkorten, afkorten. 2) inkorten, beperken. — II. Met den acc. van den pers.
Iem. benadeelen, inbreuk maken op zijne rechten.
Vereorter, znw. m. Hij die iem. in zijn recht verkort.
Vereortinge, znw. m. 1) Verkorting, uittreksel.
2) verkorting van iemands rechten; nadeel aan
iem. toegebracht.
Vercortsen, zw. ww. trans. Wvl. bijvorm van
vercorten. Verkorten, beëindigen.
Vereosen. Zie v e r c o r e n.
Vercostigen, -egen. — I. Intr. Geld uitgeven. —
II. Trans. Kosten voor iets maken.
Vereouden, dial. verrolden, vercalden, (verkelden),
vercouwen, zw. ww. trans. en intr. Deelw. vercout.
-- I. Trans., 1) Koud maken, verkoelen. 2) van de
warmte van het gemoed, (doen) verkoelen. — II.
Intr. 1) Koud worden. 2) van de warmte van het
gemoed, verkoelen.
Vereoudinge, znw. vr. Het koud maken, verkoeling.
Vereoutheit, znw. vr. 1) Koude, als natuurlijke
eigenschap. 2) ziekelijke door koude veroorzaakte
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aandoening van een der deelen van het lichaam.
3) van het gemoed, lauwheid.
Versouwen. Zie v e r e o u d e n.
Vererabben, zw. ww. trans. Door krabben kwetsen.
Vereracht, vercra f t, znw. Verkrachting.

Vereraehten, vercra f ten, vercrechten, vercrichten,

zw. ww. trans. — I. Met den acc. van den persoon.
1) Iem. geweld aandoen, hem van zijne vrijheid
berooven. 2) geweld doen aan eene vrouw. 3) overweldigen, overmeesteren. — II. Met eene zaak als
object. 1) Overweldigen, onder zijne macht brengen. 2) schenden, bederven.

ter, vercrechter, vercrichter,
Vereraehter, vercrafter,
znw. m. 1) Hij die geweld pleegt tegen iem., hij die
een ander van zijne vrijheid berooft. 2) hij die geweld pleegt aan eene vrouw.
Vereraehtheit, znw. vr. Hetz. als v e r c r a c htinge.
Vereraehtigen, vercrechtigen, -egen, zw. ww. trans.
1) Geweld aandoen aan iem. of iets. 2) verkrachten, eene vrouw. 3) overweldigen.
Vereraehtiger, znw. m. Hetz. als v e r c r a c hter.
Vercraehtinge, vercrechtinge, znw. vr. Verkrachting, met betr. tot eene vrouw of tot eene zaak.
Versranken, vercrenken, zw. ww. trans. en intr.
— I. Trans. 1) Verzwakken. 2) vernielen. 3) krenken. — II. Intr. 1) Verzwakken. 2) verminderen,
afnemen.
Vercrankinge, vercrenkinge, znw. vr. Verzwakking.
Vereranetheit, vercrancheit, znw. vr. Verzwakking, zwakheid.
Verereehten, vercrechtigen, Zie v e r c r a c ht en, vercrachtigen.
Vererenken. Zie v e r c r a n k e n.
Vererepelt, deelw. bnw. Gebrekkig.
Vererevelsterten, zw. ww. intr. Door onbevredigden lust omkomen( ?).
Vereriehten. Zie v e r c r ach ten.
Vercrigeli je, bnw. Wat te bekomen is; verkrijg
baar.
Vererigen, st. ww. trans. 1) Verkrijgen; ene gilde,
ene ordine v., er in opgenomen worden. 2) met een
persoon als voorw. a) iem, te spreken krijgen. b) op
zijne hand krijgen. 3) zich meester maken van,
overweldigen. 4) (geld) opnemen. 5) terugkrijgen.
Vererigenisse, znw. vr. Verwerving, verkrijging.
Vereriginge, znw. vr. Het verkrijgen van iets.
Vererljehster, znw. vr. Zij die iets verkrijgt.
Vererimpelen, zw. ww. intr. Ineenkrimpen.
Vererimpen, vercrempen, st. ww. intr. Samenkrimpen, verschrompelen.
Vererimpinge, znw. vr. Samengroeiing, verschrompeling.
Vereroden, zw. ww. trans. Hinderen, belemmeren(?).
Versroken, zw. ww. trans. 1) Verkreukelen. 2)
kneuzen, breken.
Vererommen, zw. ww. trans. Krom maken, ook
overdrachtelijk gezegd, van het recht.
Versrompen. Deelw. van v e r c r i m p e n.
Vererompenheit, znw. vr. De toestand van ,,ver
-crompen"
te zijn.
Vereruden, vercruyen, st. ww. trans. 1) Verdrij ven, verstooten. 2) verwerpen; met minachting
behandelen. 3) verschuiven, verleggen (een zieke,
in bed).
Versrunen, zw. ww. trans. De ophooging of afhelling vernieuwen of veranderen van het plaveisel in eene straat.
Vererupen, vercruypen, st. ww. intr. Wegkruipen, kruipende ontgaan.
Vereuelen, vereuelenisse. Zie v e r c o e 1 e n,
v e r e o e 1 n i s s e.
Vereueren. Zie v e r c o r e n. 2e Art.
Verculen, verculinge. Zie v er c o e 1 e n, -i n g e.
-

Vereummernisse. Zie v e r e o m m e r n i s s e.
Vereundigen. Zie v e r c o n d i g e n.
Vereusehen, zw. ww. trans. 1) Versmaden, verachten. 2) smaden, hoonen; vercuschet (vercuust?)
hebben, beneden zich achten
Vereutsen, vercudsen, -chen, zw. ww. trans. In
het klein verkoopen, langs de huizen venten.
Vercuust. Zie bij v e r c u s c h e n.
Vereuwen, zw. ww. trans. Herkauwen; overpeinzen.
Verlachen, st. ww. intr. en wederk. — I. Intr.
Lachen; opgewekt zijn. — II. Wederk. Hetz. als
Intr.
Verlaeheren, laisieren, -leisferen, zw. ww. trans.
en wederk. Vieren, los laten hangen, (den teugel) ;
in galop aanrijden of wegrijden; ook wederk., galoppeeren.
Verlacht, (oostmnl.), deelw. van v e r f e g g e n.
Verladen, st. ww. trans. en intr. — I. Trans. 1)
Met den acc. der zaak. 1) Verladen, overladen. 2)
bevrachten, beladen; v. sun met hinde, zwanger zijn.
3) zwaar beladen, overladen. 4) in gewijzigde opvatting. a) overladen, met betr. tot een bep. getal.
b) met iets vullen tot overloopens toe. c) onder iets
bedelven. d) drukken, benauwen. e) deelw. verladen, overmatig van iets voorzien zijn. 5) bezwaren,
drukken; met kinderen v. (deelw.) veel kinderen
tot zijn last hebbende; deelw. v. met, met iets verlegen zittend. 6) iem. overlast aandoen, het iem.
lastig maken; deelw. bnw. verladen, in een treurigen toestand verkeerende; onder iets gebukt
gaande. 7) in het nauw brengen, overmannen, in
een strijd. 8) verzwaren, den last van iets grooter
maken. 9) met eene bep. met te, noodzaken tot iets.
— II.Intr. 1)Beladen zijn, met eene zaak als ondw.
2) zwaarder wegen, Overwegen. 3) zwaar vallen,
lastig zijn.
Verladen, deelw. bnw. 1) Overladen; buiten
2) in een treurigen toestand verkeerend. -sporig.
Verladieh, bnw. Beladen met, gebukt gaande
onder iets.
Verladinge, znw. vr. Overlading. bezwaring,
verstopping( ?).
Verlaemt. Zie v e r l a m e n.
Verlaet, znw. m. en o. 1) Kwijtschelding, vrij stelling. 2) vergiffenis, kwijtschelding van eene
-

zedelijke schuld. 3) het ophouden of eindigen van

iets; enen des v. doen, iem. iets weigeren of ontzeggen. 4) uitstel. 5) met eene bepaling met te, vertrouwen. 6) sluis.
Verlaetbeeken, znw. o. Vergiettest(?)
Verlaetheit, znw. vr. Stilstand, rust.
Verlaetpoeder, znw. m. Bet. onbekend.
Verlaetshere, znw. m. Verlaatmeester, sluiswachter.
Verlaeuwen. Zie v e r 1 a u w e n.
Verlagen, zw. ww. trans. Eene laag of hinderlaag
leggen voor iem.
Verlagen, verlegen, zw. ww. trans. Vernederen.
Verlagen, zw. ww. trans. Verruilen.
Verlaisieren. Zie v e r l a c h e r e n.
Verlaeken, zw. ww. trans. Verstrikken, in de val
lokken.
Verlamen, verlammen, zw. ww. trans. — I. Trans.
Verlammen, krachteloos maken. — II. Trans. Lam
worden. Deelw. verlaemt, lam.
Verlanden, zw. ww. intr. en trans. — I. Intr. 1)
Verzanden, dichtgroeien., 2) aanspoelen, op het
land geworpen worden. — II. Trans. In het Westvlaamsch. 1) verwisselen. Verruilen. 2) een land
geven tot vergoeding.
Verlandinge, znw. m. 1) Verwisseling of verruiling van land. 2) vergoeding of compensatie die
(met land) moet gedaan worden in de bereddering
van erfenissen.
Verlanesse. Zie v e r l a t e n i s s e.
Verlang(e). Zie v e r l a n c.
Verlangelije, (verlanclijc) bnw. Vervelend.

VERLANGELIKE.
Verlangelike, verlanclike, bijw. Verlangend, met
eene sterke begeerte.
Verlangen, zw. ww. trans., onpers. en intr. — I.
Trans. 1) Langer maken, verlengen; uitbreiden. 2)
verlengen, een tijd, een termijn. 3) uitstellen, verschuiven. 4) bereiken, bekomen. — II. Onpers.
1) Lang vallen, vervelen; als znw., verveling. 2)
met eene voorzetselbepaling met omme, na, op.
Verlangen vooral naar iemand dien men lang heeft
gemist, of iets dat men lang heeft begeerd. — III.
Intr. 1) Langer worden. 2) het onpers. verlangen,
in de bet. 1) persoonlijk gebruikt, zich vervelen.
3) het onpers. verlangen, in de bet. 2) persoonlijk
gebruikt.

Verlangenisse, verlancnisse, verlangnisse, -esse,
-is, znw. vr. en o. 1) Verlenging. 2) uitstel. 3) verlangen, vurige begeerte.
Verlanginge, vor-, znw. vr. 1) Verlenging, het
langer maken, bep. van eene tijdruimte. 2) het langer worden van iets, vooral als ziekelijke aandoe
-nigva
een der leden van het lichaam.
Verlane, verlang, znw. o. 1) Verveling, tegenzin.
2) verlangen, sterke begeerte. 3) belang.
Verlane, verlang(e), bijw. en bnw. — I. Bijw. 1)
Traag, langzaam. 2) niet spoedig; eerst na eenigen
tijd. 3) naar behooren(?). 4) allengs, langzamerhand. 5) langen tijd. — II. Bnw. 1) Van personen,
langzaam handelende. 2) van zaken, langzaam
3) geleidelijk.
Verlanelijc, verlanelike. Zie v e r 1 a n g e 1 ij c,
-like.
Verlanenisse. Zie v e r l a n g e n i s s e.
Verlancsaemheit, znw. vr. Uitstelzucht.
Verlancsamen, -lantsemen, zw. ww. trans. Uitstellen.

Verlappen, zw. ww. trans. Oplappen, repareeren.
Verlasten, zw. ww. trans. 1) Zwaar beladen,
overladen. 2) overladen, met betr. tot een bep. getal. 3) bezwaren, drukken. 4) bezwaren, aan iem.
een zwaren last opleggen; deelw. vertast, gebukt
onder iets. 5) iem. overlast aandoen, kwellen. 6)
iem. in het nauw brengen, in een strijd.
Verlasteren, zw. ww. trans. Uitschelden, voor
iets uitmaken.

Verlastinge, znw. vr. Bezwaring, druk.
Verlatelije, bnw. Vergeeflijk.
Verlaten, st. (en zw.) ww. trans., wederk. en intr.
— I. Trans. A. Met den acc. van den persoon. 1)
Van zich doen of laten gaan. 2) ontslaan uit eene
betrekking; afdanken. 3) afzetten, ontzetten uit
een ambt. 4) ontslaan of ontheffen van eene ver
iets vrijstellen dat iem. onaange--plichtng;va
naam is. 5) verlossen, bevrijden. 6) verlaten, van
iem. vandaan gaan; ook in den steek laten;
deelw. verlaten, aan zijn lot overgelaten, eenzaam.
7) opgeven, een zieke. — B. Met eene zaak als object. 1) Verwijderen, doen weggaan; onttrekken
aan, doen ophouden. 2) kwijtschelden. 3) vergeven, vergiffenis of kwijtschelding van straf geven
voor iets. 4) aan iem. iets toevertrouwen. 5) in den
steek laten. 6) overtappen, eene vloeistof, vooral
wijn. 7) leegen, ruimen, een privaat. — II. We
derk. Zich verlaten, vertrouwen op. — III, Intr.
1) Ophouden, een einde nemen. 2) met een persoon
als onderw., ophouden, eindigen. 3) ontlasting hebben(?).
Verlaten, zw. ww. intr. Zich verlaten, te laat
komen.
Verlatenheid, znw. vr. Schaamteloosheid.

Verlatenisse, verlaetnisse, verlanisse, -nesse, -nis,
znw. vr. 1) Ontslag, ontheffing van een ambt. 2)
vrijlating. 3) kwijtschelding. 4) vergiffenis. 5) verlatenheid.
Verlatenschap, znw. vr. (oostmnl.). Nalatenschap.

Verlater, znw. m. 1) De beambte die wijn „verlaat", d.i. in vaten overtapt. 2) hij die iets vergeef t.
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Verlatersche, znw. vr. Eene vrouw die iets vergeeft.

Verlatinge, znw. vr. 1) Ontslag uit een ambt. 2)
kwijtschelding, ontheffing van eene verplichting of
straf. 3) vergeving, vergiffenis. 4) middel of weg
om eene vloeistof te loozen.

Verlauwen, verlaeuwen, verlawen, zw. Ww. intr.
worden, verkoelen; deelw. verlauwet, verkoeld, zonder gemoedswarmte.
Verleeh, verlegh, znw. o. 1) Verschot, voorschot.
2) uitvlucht, verontschuldiging.
Verlechgelt, verleg-, znw. o. Kosten van vervoer.
Verlechten, Zie verlichten.
Verledegen. Zie v e r l e d i g e n.
Lauw

Verleden, verleeden, verleiden, verleen, zw. ww.

intr. en trans. — I. Intr. Onaangenaam voor iem..
zijn; tegenstaan. — II. Trans. 1) Iem. een ander
tegenmaken. 2) iem. onaangenaam zijn, kwellen. 3)
kwetsen. 4) beschuldigen, zich beklagen tegen
iem. 5) deelw. bnw. verleet, verlei(d)t, onaangenaam,
gehaat.
Verleden, verleiden (limb.), deelw. Verleden,
voorbijgegaan, verloopen.
Verleden, verleeden. Zie v e r l e i d e n.
Verlederen, verleren, zw. ww. trans. Het leder
vernieuwen.

Verledigen, verledegen, zw. ww. trans., intr. en
wederk. — I. Trans. A. Met een pers. als object.
1) Bevrijden, verlossen. 2) in het bij zonder, verlossen, van eene bevruchte vrouw. 3) ledig maken,
ontvolken, eene stad. — II. Intr. 1) Verlossen, bevallen. 2) zich ontslaan van. — III. Wederk. Zich
zetten tot.
Verlediger, verledeger, -gere, -gre, znw. m. Verlosser, bevrijder; ook hij die iem. loskoopt.
Verlediginge,znw. vr. Verlossing; loskooping.
Verledinge, verleidinge, znw. vr. Afkeer, verveling.

Verledt, deelw. bnw. Uit het lid geschoten.
Verlee. Zie ver 1 i e.
Verleeft. Zie ver 1 e v e n.
Verleemt. Zie v e r l e m e n.
Verleemtheit, znw. vr. Verwonding waardoor
men het gebruik van een lid van het lichaam verliest.
Verleen. Zie verleden. le Art.
Verleenen. Zie verlenen.
Verleent. Zie verlenen.
Verleente, znw. vr. Het verleend zijn aan iem.;
leen; ook het bekleed zijn met een ambt.
Verleept, bnw. Machteloos( ?), leepoogig(?)
Verlees(s)ter, znw. vr. Eene vrouw die iets uitzoekt; in de lakenweverij, de vrouw die de wol uit-

zoekt.
Verleesten, verleisten, zw. ww. trans. 1) Volbrengen, nakomen. 2) tot stand brengen. 3) in staat zijn
om iets te bekostigen; opleveren. 4) in staat zijn
om bijeen te brengen, manschappen. 5) met „leesten" (in gijzeling liggen) verteren of besteden.
Verleet, verleid(t), znw. o. Verveling, gevoel van
afkeer of tegenzin.
Verlegen, deelw. van v e r 1 i ë n.
Verlegen, deelw. bnw. Ontslagen van.
Verlegen, deelw. bnw. — I. Met een levend wezen als ondw. 1) Zwak, krachteloos. 2) met eene
bepaling met in, belemmerd; den weg of zijne
richting kwijt. 3) in verlegenheid of ongelegenheid
zijnde. — II. Met een zaak als subject. Door te lang
liggen, bedorven of versleten; oud, belegen.
Verlegen, zw. ww. trans. Verlagen, vernederen(?)
Verlegenheit, znw. vr. Krachteloosheid, matheid.
Verleggelt. Zie v e r l e c h g e l t.
Verleggen, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans. A.
Met eene zaak als object. 1) Van leggen, op eene
andere plaats leggen. 2) verplaatsen, verschuiven,
naar een anderen tijd. 3) ter zijde stellen, niet re
kenen of tellen. 4) wederleggen, wraken. 5) afschaf-
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fen, buiten gebruik stellen. 6) verschieten, voorschieten. 7) in 't algemeen, betalen. 8) leveren, ver schaffen. 9) uitleggen, uiteenzetten. 10) verbieden,
ontzeggen. 11) opnieuw beleggen of bekleeden met
iets. 12) versperren. 13) besteden, te koste leggen.
14) (een paard) door rijden onbruikbaar maken.
15) vermenigvuldigen. 16) (een vonnis) uitspreken. 17) (een ambt) neerleggen. — B. Met een persoon als object. 1) Verleggen, anders leggen. 2) ver
bepaling met van,-werpn,vsto;me
berooven; verhinderen. 3) smaden, hoonen. 4) in
het nauw brengen(? ). 5) vredeloos verklaren. — II.
Intr. Zich verplaatsen, anders gaan liggen (van een
schip gezegd) .
Verleiden, verle(e)den, zw. (en st.) ww. 1) Brengen in of uit een zekeren toestand; vooral verbonden met eene voorzetselbepaling van plaats, een
toestand uitdrukkend, waarbij het zedelijk kwaad
niet op den voorgrond staat. 2) op een dwaalspoor
brengen, misleiden. 3) verlokken. 4) verleiden, tot
het kwade of tot zonde brengen; ook, tot onkuischheid brengen. 5) den tijt v., doorbrengen. 6)
met eene zaak als object, het daartoe leiden, het
zóó aanleggen.
Verleidenisse, verledenisse, -esse, znw. vr. Het
brengen van iem. tot zonde.
Verleider, verleder, -ere, znw. m. 1) Hij die iem.
misleidt, bedrieger. 2) hij die iem. tot zonde
brengt,verleider. — Verleidinge.
Verleinder. Zie v e r 1 e n e r.
Verleinen. Zie verlenen.
Verleise(?) Bet. onbekend.
Verleisieren. Zie v e r l a c h e r e n.
Verleisten. Zie v e r l e e s t e n.
Verleeken, zw. ww. intr. Slempen, zwelgen.
Verleekeren, zw. ww. trans. Door zinnelijke lusten verlokken.
Verleliken, zw. ww. trans. en intr. Leelijk maken; leelijk worden; verlelict ,schandelijk.
Verlemen, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans.
Verlammen, verminken. — II. Intr. Door eene
verwonding een zijner leden verliezen of een lichaamsgebrek krijgen; verleemt, verminkt, kreupel.

Verlenen, verleenen, verleinen, verlieven, zw. ww.
trans. — A. Met eene zaak als object. 1) Te leen
geven. 2) in leen geven, term van het leenstelsel.
3) verleenen, afstaan. 4) vooral met God (Maria,
als heilige), als ondw. Verleenen, schenken, in ruimer gebruik dan thans, nu het alleen eene ab
zaak tot object kan hebben. — B. Met den-strace
acc. van den persoon. 1) Beleenen, met een vast
goed, een ambt.2) begiftigen, iem. met iets beschenken; verleent van, begiftigd met, in het genot zijnde
van iets.
Verlenen, zw. ww. trans. Van nieuwe leuningen
voorzien.
Verlener, verlein(d)er, znw. m. Hij die iets ver
-lent,
geeft.
Verlengen, verlingen, zw. ww. trans. en intr. —
I. Trans. 1) Verlengen, langer maken, van ruimteen tijdsbegrippen. 2) met zijne lengte bereiken. 3)
in lengte overtreffen. 4) uitstellen, verschuiven.
5) verdunnen, aanlengen( ?). — II. Intr. 1) Langer
worden, van tijdsbegrippen. 2) lang vallen, lang duren. 3) vervelen, verdrieten. 4) verlangen. 5) ver
worden. 6) met een pers. als ondw, zich-tragd
van iem. verwijderen of van iem. verwijderd worden.
Verlengenisse, verlingen-, - nesse, -nis, znw. vr. en
o. 1) Uitstel, vertraging. 2) verdriet, ontstemming( ?).
Verlenginge, verlinginge, znw. vr. 1) Verlenging,
van ruimte- en tijdsbegrippen. 2) uitstel, vertraging.
Verlenigen, verlienigen, zw. ww. trans. 1) Te leen
geven. 2) geven, toestaan. 3) met „God" als ondw.,
schenken, verleenen. 4) in leen geven.
Verleninge, verlieninge, znw. vr. -- 1) Schenking,
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verleening van een gunst of voorrecht. 2) het in
leen geven van iets, beleenen.
Verleren. Zie verlederen.
Verleren, zw. ww. trans. — I. Van leren, onderwijzen. — II. Van leren, kennis opdoen. 1) Volgen. 2) aan leeren besteden. 3) afleeren.
Verlerer, znw. m. Slecht leeraar(?).
Verlesen. Zie ver 1 i e s e n.
Verlesen, st. ww. trans. — I. Van lesen in de
bet. uitkiezen. 1) Uitzoeken, in het bijzonder
„wol uitzoeken", zuiveren, vooral door ze te kammen. 2) nazien, repareeren. 3) doorzoeken. — II
van lesen in de bet. lezen. 1) Herlezen, overlezen. 2) uitlezen. 3) voorlezen.
Verlessehen, leschen, st. en zw. ww. trans. — I.
Trans. 1) Uitblusschen. 2) uitroeien. — II. Intr. 1)
Dooven, uitgaan. 2) te niet gaan.
Verlet, znw. o. 1) Belemmering; verhindering;
het bezet zijn; tijd, in een bep. opdracht besteed;
verhindering in werkzaamheden tengevolge eener
verwonding. 2) vertraging, uitstel.
Verletten, zw. ww. trans., wederk. en intr. — I.
Trans. 1) Belemmeren, verhinderen. 2) vertragen,
ophouden. 3) verzuimen. — II. Wederk. Zich ophouden, talmen. — III. Intr. 1) Talmen, uitblijven.
2) belemmering of vertraging ondervinden.
Verlettenlsse, znw. vr. 1) Belemmering, stoornis.
2) vertraging.
Verlettinge, znw. vr. 1) Vertraging. 2) verhindering.
Verleunen, zw. ww. trans., nederrijnsch. Af
doen van, verzaken.
-stand
Verleven, verleiven, zw. ww. intr. 1) Overleven.
2) aan zijn levensonderhoud besteden, verbruiken.
3) deelw. bnw. verlevet, (verleeft), afgeleefd.
Verlevendigen,zw. ww. intr.Weer levend worden.
Verlichten, zw. ww. trans., wederk. en intr. —
I. Trans. A. Met het object der zaak. 1) Verlichten, lichter maken in gewicht. 2) minder drukkend
maken. 3) verlichten, verruimen; vervroolijken. B.
Met den acc. van den persoon. 1) Helpen. 2) (een
gevangene) uit de gevangenis ontslaan( ?). -- II.
Wederk. 1) Zich verheffen. 2) zich onspannen. 3)
met eene bep. met van, zich van iets ontslaan, afmaken. — III. Ititr. 1) Ontheven of verlost worden, van eene zwangerschap, eene ziekte; genezen.
2) opgewekt worden.
-

Verlichten, verliechten, verlechten, verluchten, zw.

ww. trans., wederk. en intr. — I. Trans. A. Met
den acc. der zaak. 1) Verlichten, licht doen schijnen
of verspreiden over. 2) met heldere kleuren beschilderen, (boeken) illustreeren. 3) afmalen, beschrijven. 4) licht op iets doen vallen, dat onduidelijk is, verklaren. 5) opluisteren, luister bijzetten
aan iets. — B. Met den acc. van den persoon. 1)
Beschijnen, bestralen; licht laten branden voor
iem. 2) met betr. tot het licht der oogen, ziende
maken. 3) opgewekt of vroolijk stemmen. 4) verlichten, met betr. tot den geest en het gemoed,
vooral: met goddelijk licht bestralen. 5) luister of
eer aan iem. bijzetten. -- II. Wederk. Gaan schijnen, licht geven. — III. Intr. 1) Licht geven. 2)
licht (bnw.) worden. 3) schitteren, flikkeren. 4)
het aanbreken van den dag wordt gebruikt als een
symbolische uitdr. voor groote vreugde; verrukt
zijn. — IV. Onpers. Dag worden.
Verlichtenisse, -nesse, -nis, znw. vr. Verlichting,
vermindering van druk.
Verlichtenisse, -nesse, znw. vr. Verlichting, het
geven of afstralen van licht.
Verlichter, znw. m. Hij die verlicht, troost.
Verlichter, verlechter, verluchter, znw. m. 1) Hij
die verlicht, licht laat schijnen over of in iets.
2) hij die luister bijzet aan iets. 3) decoratieschilder, miniatuurschilder.
Verlichteren, verluchteren, zw. ww. trans. en intr.
I. Trans. Beschijnen, bestralen met goddelijk
licht. — II. „Verlichter" zijn, illustreeren.

VERLOCHENEN.
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Verliehterie, znw. vr. De kunst van „verlichten"
of het werk van den „verlichter".
Verliehterse, -ersse, znw. vr. Zij die licht doet
schijnen in het gemoed.
Verlichticheit, znw. vr. Bet. onzeker.
Verliehtige, -ege ,znw. vr. Wvla. vr. van v e r1 i c h t e r. Vooral van Maria gezegd, zij die met
bovenaardsch licht bestraalt.
Verliehtinge, znw. vr. Verlichting, opbeuring.
Verl chtinge, verluchtinge, verlechtinge, znw. vr.
1) Verlichting, het doen schijnen of bestralen met
licht. 2) schildering; het afzetten van iets met
kleuren.
Verliehtinge. Zie v e r l u c h tinge.
Verliehtster, znw. vr. Het vrouwelijk van v e r1 i c h t e r.
Verliden, st. ww. intr. en trans. — I. Intr. A.
Met een pers. als onderwerp. 1) Voorbijgaan. 2)
overlijden. — B. Met eene zaak, vooral eene tijdruimte, als onderw., voorbijgaan, verstrijken. —
II. Trans. Verlijden, passeeren, een acte.
Verliden, st. ww. trans., intr. en wederk. — I.
Trans. Lijden, doorstaan. — II. Intr. en Wederk.
In het oostmnl. der 16e eeuw, geduld hebben.
Verliden, zw. ww. trans. Andere, jongere vorm
van v e r 1 i ë n. Bekennen, verklaren; als znw.,
bekentenis.
Verliden, zw. ww. trans. Andere vorm van v e r1 i ë n, „verleenen". In leen geven.
Verlidinge, znw. vr. Overgang, iets dat voorbij
gaat.
Verlidinge, znw. vr. Erkenning of verklaring in
rechte; gerechtsbrief.
Verlidinge, znw. vr. Verlij, beleening.
Verlle, veriee(? ), znw. o. Eene voor schepenen
afgelegde verklaring; betalingsbelofte.
Verlieehten. Zie v e r l i c h t e n, 2e Art.
Verlief, znw. o. 1) Overblijfsel, vooral van eten.
2) term van het leenstelsel. De uitkeering door den
leenman aan den leenheer gedaan bij het verheffen
van het leen telkens wanneer een nieuwe leenvolger optreedt. — Verlieft, verlief betalende.
Verliefeliken, zw. ww. trans. Liefelijk, aangenaam maken.
Verlieft. Zie bij v e r 1 i e f.
Verlegen, st. ww. trans. Tot leugenaar maken.
Verliën, zw. en st. ww. trans. 1) Leenen, te leen
geven. 2) schenken, vergunnen. 3) in leen geven,
een vast goed of een ambt. 4) met den acc. van
den persoon, beleenen.
Verliën, zw. en st. (deelw. verleden) ww. trans. en
wederk. — I. Trans. 1) Bekennen, belijden. 2) verklaren, erkennen, vooral in rechte; schout (schuit)
v., eene schuld in rechte aangaan; enen schuit
(geit) v., in rechte verklaren of erkennen dat men
iem. geld schuldig is; eene ambtelijke verklaring
afleggen. 3) belijden, openlijk voor iem. partij kiezen. 4) verklaren, bekend maken. — II. Wederk.
Hetz. als Trans. 1) Bekennen, belijden. 2) erkennen, verklaren in rechte.
Verlienisse, -nesse, znw. vr. 1) Verklaring voor
schepenen, ook aangaande eene schuld.
Verliër, znw. m. Hij die iets bekent, erkent.
Verlies, oostmnl. ook venues, venluys, znw. o. en
m. 1) Verlies, het lijden van een verlies, in het bijzonder geldelijk verlies: v. van payementen, verlies
aan geld door koersverschil of bij verwisseling.
2) schade, nadeel. 3) ongeluk; verderf.
Verliesen, oostmnl. ook verlesen, st. ww. trans.,
wederk. en intr. — I. Trans. 1) Verliezen, kwij traken. 2) in het bijzonder met bepaalde objecten.
a) een spel, b) een strijd, c) eene rechtszaak, d) het
1 ven; dat hovet v., waanzinnig worden, e) den tijd,
t) een gebied; dat lant v., ook: verbannen worden,
g) de eer; sine eer v., ook: niet zijn fatsoen houden,
h) de tegenwoordigheid van geest. 3) gewijzigde
opvattingen, a) gebruik verliezen van een deel van
het lichaam; eene functie van het lichaam ver-

,
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liezen, b) den trek of lust verliezen. c) de vergunning verliezen, d) het recht verliezen. 4) uit het oog
verliezen; in het bijzonder wordt v. gebruikt bij een
plotselinge raadselachtige verdwijning; verloren
werden, plotseling of op raadselachtige wijze verdwijnen. 5) nu en dan wordt v. verbonden met het
object eener onwelkome zaak („verloos hii al sijn
onghemac"). 6) tevergeefs doen of besteden; verspillen. 7) verloren doen gaan, te gronde richten;
verloren werden, te gronde gaan. 8) met opzet kwijtraken. — II. Wederk. 1) Zich in het verderf storten.
2) zich opofferen. — III. Intr. Verloren gaan( ?).
Verliesenisse, -nesse, znw. vr. 1) Verlies. 2) verderf.
Verlieser, znw. m. 1) Hij die iets verliest. 2) verderver.
Verliesinge, verlesinge, (noordoostmnl.) znw. vr.
.1) Het verliezen van iets, verlies. 2) verderf.
Verlieven, zw.ww. intr. en trans.— I. Intr. Liefde
opvatten voor, verliefd worden. — II. Trans. Liefhebben.
Verlieven, zw. ww. intr. Lief of aangenaam worden of zijn.
Verliggen, verleggen, st. ww. intr. en trans. — I.
Intr. A. Met eene zaak als onderw. 1) Door (te
lang) liggen bederven. 2) van panden: door te
lang liggen voor iem. verloren gaan. B. Met een
pers. als ondw. 1) Verliggen, anders gaan liggen. 2)
blijven liggen. 3) verkeerd liggen, ergens blijven
steken. 4) door liggen (als gevolg van traagheid)
kwijnen, verslappen. — II. Trans. 1) Door liggen
(of gelegerd zijn) versperren. 2) door (op iemand
liggen) dooden. 3) door liggen (slapen) verzuimen,
verzuimen in het algemeen. — III. Wederk. Tot
traagheid vervallen.
Verlijfhouten, zw. ww. trans. (Een schip) van andere lijfhouten voorzien.
Verlijfpachten, zw. ww. trans. In „lijfpacht"
(d.i. levenslange huur, of pacht) geven.
Verlijftoehten, -tuchten, zw. ww. trans. Aan iem.
het vruchtgebruik van iets maken. In dez. bet.

verlijftoehtigen.
Verliinge, ,znw. vr. Verklaring aangaande iets
voor schepenen, of in rechte.
Verliinge, znw. vr. Verleening.
Verlijpt, deelw. bnw. Leep, van de oogen gezegd.
Verlijt, znw. o. Overlijden.
Verlijt, znw. o. 1) Verklaring, afgelegd voor
schepenen; erkenning van iets, voor schepenen. 2)
bekentenis.
Verliken, verlijcken, zw. (en st.) ww. trans., intr.
en wederk. — I. Trans. 1) Vergelijken. 2) tot een
vergelijk brengen; in dez. bet.

venlikenen. 3) te-

vreden stellen. 4) met den acc. der zaak, beslechten, vereffenen. — II. Intr. 1) Overeenkomen, gelijkheid vertoonen. 2) eene overeenkomst sluiten,
zich verzoenen met iem. — III. Wederk. Hetz. als
Trans. 3).
Verliken, zw. ww. intr. Tevreden zijn met.
Verliken, zw. ww. intr. Blijken.
Verlikenen. Zie bij v e r 1 i k e n. Trans. 2)
Verlikenisse, -nesse, znw. vr. Vergelijk, overeenkomst.
Verlikinge, znw. vr. Vergelijk; vereffening van
geschillen.
Verlimen, zw. ww. trans. Met lijm bedekken;
onbruikbaar maken.
Verlingen. Zie v e r 1 e n g e n.
Verlistigen, verlust-, -egen, zw. ww. trans. 1) Door
list overwinnen; listig bedriegen. 2) in list of geslepenheid overtreffen.
Verliven, zw. ww. intr. en trans. — I. Trans.
Lijfrente uitgeven. — II. (Een ambt) v., het levenslang aan iem. toekennen. — Verlivinge.

Verlochenen, loochenen, -lo(o)genen, zw. ww.
-

trans., intr. en wederk. — I. Trans. en Intr. 1)
Loochenen, ontkennen. 2) verduisteren, achterhouden, vooral van eene aangifte aan de overheid;
43
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sine haat v., zijne handteekening onkenbaar ma-

Verloser, -ere, znw. m. Verlosser, bevrijder. —
Verlosinge.
Verlossen, zw. ww. trans. - A . Met den acc. van

ken. 2) afstand doen van; met een pers. in den
gen., verzaken, verloochenen. 3) afzweren, bepaaldelijk het geloof. -- II. Wederk. Afstand doen van
zich zelf; ook het geloof verzaken of afzweeren;
deelw. bnw. verlochent, verlogent, zijn (christelijk)
geloof afgezworen hebbend.
Verlocheninge, znw. vr. ; ook verlochinge. Verloochening, het verzaken van iem.
Verlochten. Zie v e r l u c h t e n.
Verloden, zw. ww. trans. Met lood bekleeden of
bedekken; deelw. verlodet, verlood(t), verloyet.
Verlof, znw. o. Vergunning, in het bijzonder, om
te vertrekken.
Verlofnisse, verloof (f e) -, -nesse, znw. vr. Plechtige belofte.
Verlofte, znw. vr. Plechtige belofte, gelof te.
Verlogenen, verlogent. Zie bij v e r 1 o c h e n e n.
Verlogeren, logieren, zw. ww. intr. en trans. —
I. Intr. Verhuizen. — II. Trans. Doen verhuizen.
Verloyen, zw. ww. intr. Lui worden, vertragen.
Verloyeren, zw. ww. trans. Vertragen, uitstellen,
verzuimen.
Verloyet, verlodet. Zie v e r l o d e n.
Verloken. Deelw. van v e r 1 u k e n.
Verlonen, zw. ww. trans. Beloonen, vergelden(?)
Verlonen, verleunen, zw. ww. trans., nederrijnsch. Loochenen; afstand doen van iets.
Verloofnisse, verloof fenisse, -nesse. Zie bij v e rl'of nisse.
Verlooft. Zie bij verloven.
Verloon. Zie veerloon.
Verloop, znw. m. en o. 1) De regelmatige loop of
ontwikkeling eener zaak; tijdsverloop. 2) ook van
hetgeen bezig is regelmatig te loopen of zich te
ontwikkelen (rente) ; borderel, ceel, staat van ontvangst en uitgaaf. 3) stoornis, ongeregelde loop
van iets, bijv. rijzing en daling der graanprijzen.
Verlooslije, verlois-, bnw. Losbaar.
Verloossen, zw. ww. trans. Verlossen, bevrijden;
ook verloossenen. — Verloossenisse, Verloosser,
-

Verloossinge, loyssinge.
Verloost, znw. m. Verlossing.
Verloosten, zw. ww. trans. Hetz. als v e r 1 o o s-

s e n.

Verloostenisse, -nesse, znw. vr. Verlossing.
Verlooster, znw. m. Verlosser.
Verloo(d)t. Zie v e r l o d e n.
Verlopen, verloopen, eerloipen, st. ww. intr.,

trans. en wederk. — I. Intr. A. Met een persoon als
subject. Wegloopen. B. Met eene zaak als ondw.
1) Van den tijd, verloopen, voorbijgaan. 2) gebeuren. 3) afnemen, verminderen, vooral in waarde. —
II. Trans. 1) In snelheid overtreffen, voorbijloopen; inhalen. 2) door loopen versperren of voor
iem. onbruikbaar maken. 3) (door loopen) verzuimen. 4) door loopen verliezen. 5) aanvallen( ?). 6)
beloopen, bedragen. — III. Wederk. Zich vergaloppeeren.
Verlopen, deelw. bnw. 1) Weggeloopen, verloopen; zwervend. 2) zich te buiten gaande, ruw( ?).
Verloren, deelw. bnw. A. Van zaken. 1) Verloren
(tegenover: gewonnen), van een spel. 2) verloren,
niet meer in iemands bezit zijnde. 3) weg, zoek;
v. werden, verdwijnen. 4) geruïneerd, het verderf
ten prooi. 5) vergeefsch, nutteloos, verspild; v.
tnaendag, de Maandag na Driekoningen, Koppermaandag, en ook de Maandag na „Beloken Paschen";t is (dats) v., daar is niets aan te doen. 6) te
niet. 7) nietig, nietswaardig. B. Van personen. 1)
Weg, zoek. 2) dood. 3) geruïneerd, rampzalig. 4) in
het verderf, voor eeuwig rampzalig. 5) van het
goede pad afgedwaald, nietswaardig.
Verlorenheit, znw. vr. 1) Verderf. 2) nietigheid.
Verlos, znw. m. en v., oostmnl. Verlies.
Verlosen, verloosen, zw. ww. trans. Verlossen.
Verlosenisse, znw. vr. Verlossing; vrijlating.

den pers. 1) Verlossen, bevrijden. 2) eene vrouw,
verlossen. — B. Met den acc. eener zaak. 1) Verdrijven, van iem. wegnemen. 2) losmaken, vrij
-maken.
Verlossenen, zw. ww. trans. Verlossen, bevrijden.

— Verlossenisse, -nesse. — Verlosser(e), Verlosserinne, Verlossig(g)e.
Verlossinge, znw. vr. 1) Verlossing, bevrijding.
2) lossing, van een goed.
Verfouwen. Bet. onbekend.
Verloven, zw. ww. trans. en wederk.—I.Trans. A.
Met ver- in de beteekenis eener versterking. 1) Bovenmatig prijzen of aanprijzen, eene koopwaar;
overvragen. 2) iets (zijn goed) door een „lofte" binden, verpanden; bij plechtige belofte verbinden;
iets plechtig beloven (deelw. verlooft) ; tot vrouw
beloven, verloven. — B. Met ver- in de bet. grenzende aan die der ontkenning. 1) De waarde van
iets verkleinen. 2) verbieden; afzweren. — II. Wederk. Zich verbinden, tegenover iem. of met betr.
tot iets; met enen verlovet sijn, tegenover iem.
verbonden zijn; verlovet orient, iem. die zich plechtig tot een vriendschapsbetrekking verbonden
heeft.
Verluchten, verlochten, zw. ww. trans., wederk.
en intr. -- I. Trans. Luchten, aan de lucht blootstellen. — II. Wederk. en Intr. Een luchtje scheppen, zich ontspannen.
Verluchten. Zie verlichten.
Verluchter. Zie verlichter.
Verluehteren. Zie v e r l i c h t e r e n.
Verluchtigen, zw. ww. trans. Opvroolijken; ook
als wederk., zich verlustigen.
Verluchtinge. Zie ver l i c h t i n g e.
Verluchtinge, lochtinge, -lichtinge, znw. vr. Buitenhuis, landhuis( ?).
Verluden, zw. ww. intr. en tr. -- I. Intr. Geluid
geven; ook schreeuwen. 2) met eene zaak als
ondw., weergalmen, schallen. 3) staan op naam
van iem., in de uitdr. doen v. op. — II. Trans. 1)
Bekend maken, mededeelen. 2) oproepen, ontbieden. 3) uitluiden, de klok luiden (voor een overledene).
Verlues, verluys, oostmnl. Zie v e r 1 i e s.
Verluken, verluycken, st. ww. trans. en intr. —
I. Trans. 1) Afsluiten, omsluiten. 2) als timmermansterm, opnieuw bedekken of bekleeden. — II.
Intr. 1) Dicht gaan. 2) baten, van nut zijn.
Verlust, znw. o., oostmnl. Verlies.
Verlust, bnw. Ontmoedigd, mismoedig.
Verlustich, bnw. Een verlies lijdende.
Verlustigen. Zie v e r l i s t i g e n.
Verlustigen, zw. ww. trans., wederk. en intr. —
I. Trans. Opvroolijken. II. Wederk. Zich verlustigen. — III. Intr. Een aangenamen aanblik opleveren.
Verlustinge, znw. vr. 1) Opvroolij king, opwekking. 2) vermaak, genoegen.
Verluteren, zw. ww. trans. Opwekken.
Verluusteringe, verlusteringe, znw. vr. Opluistering(?).
Vermach, znw. o. Macht, vermogen.
Vermachen (eh = si). Zie v e r m a e t s e n.
Vermachten, zw. ww. intr. Te machtig worden.
Vermaec, znw. o. Afkoop(?)
Vermaeester, znw. vr. Zij die eene geleden schade
herstelt; de gevolgen van eene ramp afwendt.
Vermaelgen, vermalgen, zw. ww. trans. Slijten, in
het klein verkoopen(?) .
Vermaelt(r)oten, zw. ww. trans. De heffing of
belasting van iets betalen, bekend onder den
naam „maeltote".
Vermaen, znw. o. 1) Vermaning, herinnering aan
iemands plicht of verplichting, te (tot) enes vermane,
-
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op iemands aanmaning of bevel.; ook aansporing,
prikkel. 2) mededeeling, uiting. 3) vraag.
Vermaenre. Zie vermaner.
Vermaente, znw. vr. Mededeeling, uiting.
Vermaert, verme(e)rt, deelw. bnw. 1) Vermaard,
beroemd. 2) berucht.
Vermaertheit, -hede, znw. vr. Vermaardheid,
roem.
Vermaetsen, vermetsen, vermachen (spr. uit:
vermasjen), zw. ww. trans. Vermetselen, overmetselen, toemetselen.
Vermag(e)ren, zw. ww. trans. en intr. — I.
Trans. Vermageren; zwak maken. — II. Intr.
Mager worden.
Vermag, znw. o. Uitkeering van iets.
Vermakelije, bnw. 1) Wat hersteld kan worden.
2) geschikt om iem. te verfrisschen, nieuwen moed
te geven.
Vermakelijeheit, vermaeclijcheit, znw. vr. 1) De
eigenschap van v e r m a k e 1 ij c (zie ald., 2) te
zijn; ook ontspanning, genoegen.

schuwen( ?). — B. Met den acc. der zaak. 1) Iets
aan iem. herinneren, ook aan eene verplichting. 2)
aandringen op, aanmanen tot. 3) op eene plechtige
wijze vragen; eischen (krachtens gezag als ambtenaar). 4) vermelden, gewag maken van. — II. Wederk. 1) Zich herinneren, zich te binnen brengen.
2) zich laten gelden(?). — III. Intr. Hetz. als I, A ,
6) en I, B, 4).
Vermaner, vermaenre, znw. m. 1) Hij die aan iets
herinnert, die aanspoort. 2) in het bijzonder naam
van verschillende ambtelijke personen, bep. van
den ambtenaar die iets als recht of verplichting
kan eischen; ook die was belast met het doen der
boodschappen (van de Burgemeesters te Brugge).
Vermangelen, zw. ww. trans. Verruilen.
Vermangelinge, znw. vr. Ruiling, ruilhandel.
Vermaniehvoldigen. Zie v e r m e n i c h v o ud i g e n.
Vermaninge, znw. vr. 1) Vermaning, herinnering
aan eene verplichting. 2) bezwering van den duivel.
Vermaneoleren, -eeren, zw. ww. trans. Droefgeestig stemmen.
Vermannen, zw. ww. trans. en wederk. — I.
Trans. 1) Overmannen, door overmacht overwinnen. 2) aan den man brengen, deelgenooten zoeken voor een koop( ?). — II. Wederk. Zich vermannen, zich verstouten. — III. Intr. Van eene
vrouw gezegd, trouwen.
Vermannen. Hetz. als v e r m a n e n.
Vermanninge. Hetz. als v e r m a n i n g e.
Vermantelinge, znw. vr. Listige kunstgreep(?)
Vermare, bnw. Bekend, vermaard.
Vermaren, vermeren, zw. ww. trans. en wederk.
— I. Trans. A. Met den acc. van den persoon. Iem,
bekend maken, zijn roem verkondigen. 2) met eere
noemen. 3) op eene smadelijke wijze zich over iem,
uitlaten. 4) uitbrengen,. iemands naam of daden
bekend maken. 5) belasteren. — B. Met eene zaak
als object. Bekend maken. — II. Wederk. Zich
beroemd maken.
Vermarer, vermerer, znw. m. Lasteraar, kwaad
spreker.
Vermargen. Zie v e r m e r g e n.
Vermarren. Zie v e r m e r r e n.
Vermasselen, zw. ww. trans. Vermommen,. een
masker voordoen.
Vermaten, zw. ww. wederk. Bet, onzeker.
Vermeden. Zie v e r m i e d e n.
Vermeden, vermeën, zw. ww. trans. Opnieuw
roodverven.
Vermeenen. Zie v e r m e n e n.

Vermaken, vermaecken, vermaicken, zw. ww.
trans., wederk. en intr. — I. Trans. A. Met eene
zaak als object. 1) Met ver- als versterkend praefix,
waarvan echter de kracht nu en dan niet sterk meer
wordt gevoeld, zoodat V. weinig in beteekenis
meer van maken verschilt. 2) met ver-, als uitdrukking van het begrip „verandering", anders maken, opnieuw maken; vernieuwen. 3) herstellen,
opknappen. 4) vermalen, fijn malen. 5) (wonden
enz.) behandelen, verzorgen. 6) verkwikken, versterken, het lichaam; opwekken, den geest. 7) van
gedaante veranderen, vermommen. 8) dichtmaken. — B, Met een pers. als obj. 1) Herscheppen,
hervormen, vooral naar den geest. 2) behandelen,
een gewonde. 3) veranderen, vernieuwen, (ambtenaren). 4) nieuwe kracht geven aan iem.; ook in
opgewekte stemming brengen. 5) optooien. 6) iem.
zwart maken, belasteren. 7) opsluiten. — II. We
derk. 1) Zich herscheppen of vernieuwen, in geestelijke zin. 2) zich vervormen, onkenbaar maken. 3)
zich herstellen, uitrusten van vermoeienis; zich
ontspannen; zich vermaken. — III. Intr. Zijne
werking doen gevoelen(?).
Vermakenisse, -esse, znw. vr. Genoegen, ontspanning.
Vermaker, -ere, znw. m. 1) Hersteller, hij die
iets weer in orde maakt. 2) lasteraar.
Vermakinge, -king, -kinc, znw. vr. 1) Herstelling.
2) vernieuwing van den mensch, vooral naar den
geest. 3) verkwikking, versterking. 4) ontspanning,
uitspanning. 5) het stellen van iem. in een slecht
daglicht, aanbrenging.

Vermalediën, vermalendiën, .-diden, zw. ww.

trans. 1) Met God als onderw., vervloeken; naar de
hel verwijzen; ook als wederk., zich in het eeuwig
verderf storten. 2) met een mensch als onderw.:
vervloeken, met zijn vloek treffen; in het verderf
storten. — Vermaledienisse, -esse, vermalediinge,

-didinge.

Vermaledijt, vermalendijt, deelw. bnw. Ver-

vloekt, verwenscht.

Vermaledijtheit, vermalen-, -hede, znw. vr. Het
vervloekt zijn; iets dat vervloekt is.
Vermalen, zw. ww. trans. Beschilderen.
Vermalen, st. ww. trans. Vermalen, fijn malen.
Vermalendién, -dillen, -didinge, -diïnge, -dijt. Zie

V e r m a 1 e d —.
Vermalgen. Zie v e r m a e l g e n.
Verman. Zie veerman.
Vermanen, zw. ww. trans. en wederk. — I.
Trans. A. Met een persoon als obj. 1) Iem. aan iets
herinneren, bep. aan een plicht die op hem rust.
2) aansporen, opwekken. 3) ernstig en dringend
verzoeken, bezweren. 4) oproepen, ontbieden. 5)
den duvel v., den duivel bezweren, (oproepen). 6)
noemen, vermelden. 7) inlichten, terechthelpen.
8) aan iem. denken, iem. herdenken( ?). 9) waar-

,

Vermeennisse, vermeenisse, vermennisse, vermei

-esse, znw. vr. Medeplichtigheid aan dood--nise,
slag en aan moord.

Vermeennisse, vermeenisse, vermen(n)isse, -esse,

znw. vr. Banvloek, verbanning.

Vermeensaemtheit, verme(e)-, vermeet-, -saemheit,
-samheit, -hede, znw. vr. Uitbanning uit de gemeenschap; ook het vervloekte.

Vermeensamen, vermeesamen, verme(y)samen
(vermeinsamen ? ), zw. ww. trans. Uit de gemeen-

schap uitstooten, uitbannen.

Vermeensamen, vermeesamen, zw. ww. trans.

Verontreinigen, bevlekken.

Vermeerderaer, vermeerder(r)e, znw. m.. Hij die
iets vermeerdert of vergroot.
Vermeerderen, zw. ww. trans. en intr. -- I.
Trans. Vergrooten, vermeerderen. — II. Intr.. Vermeerderen, in getal toenemen.
Vermeerderinge, znw. vr. Vergrooting, vermeerdering.
Vermeerren, verme(e)ren, zw. ww. trans. en intr.
— I. Trans. Vermeerderen, uitbreiden. — II. Intr.
Meer of grooter worden.
Vermeerrer, verme(e)rer, vermeerre, znw. m. Hetz,
als vermeerderaer.

Vermeerringe, verme(e)ringe, znw. vr. Vergroo-

ting, vermeerdering.
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Vermeers, znw. o. Hetz. als v e r m e e r s i n g e.
Vermeersen, zw. ww. trans. Vergrooten, vermeerderen.

Vermeersinge, znw. vr. Hetz. als v e r m e e rr i n g e.

Vermeesamen. Zie v e r m e e n s a m e n.
Vermeesteren, vermeesteren, zw. ww. trans.

1) Overmeesteren, vermeesteren. 2) overtreffen,
zijn meester vinden in iets. 3) aan geneesmiddelen
besteden.
Vermeet. Zie v e r m e t.
Veimeetsaemheit. Zie v e r m e e n s a e mheit.
Vermeyen, vermeiden, zw. ww. wederk. en intr.
Zich vermeien, zich in de natuur ontspannen.
Vermeyeren, zw. ww. trans. Aan een „meyer"
(pachter eener hoeve) in pacht geven.
Vermeinen. Zie v e r m e n e n.
Vermeinisse. Zie vermeennisse.
Vermeinsamen. Zie v e r m e e n s a m e n.
Vermeisteren. Zie vermeesteren.
Vermeiten. Zie v e r m e ten.
Vermelden, oostmnl. vormelden, -meelden, zw.
ww. trans. 1) Met den acc. van den pers, aanbrengen, verraden. 2) met den accus. der zaak, aangeven. 3) gewag maken van iets.
Vermelgen, zw. ww. trans. Uitteren(?)
Vermelioen, ferm-, vorm-, znw. o. Scharlakenrood, hoogrood.
Vermelt, znw. o. Inhoud.
Vermen, vormen, varmen, virmen, W. ww. trans.
Het vormsel toedienen.
Vermenen, vermeenen, vermeinen, zw. ww. trans.
1) Door „mein" (eene misdaad) verderven of in het
verderf storten. 2) op misdadige wijze schenden of
verbreken.
Vermenen, vermeenen, vermeinen, zw. ww. trans.
Meenen, gelooven.
Vermenesse. Zie v e r m e e n n i s s e.
Vermengelen, zw. ww. trans. Vereenigen, ook
door een huwelijk.
Vermengen, vermengen, zw. ww. trans. en wederk. — I. Trans. 1) Dooreenmengen. 2) met den
acc. van den persoon, in verwarring, op een dwaalspoor brengen. — II. Wederk. 1) Zich voegen bij,
omgaan met. 2) zich vereenigen.
Vermenginge, znw. vr. 1) Vermenging. 2) omgang, ook vleeschelijke omgang.
Vermeniehte, znw. vr. Medeplichtigheid van
moord.
Vermenichthede, znw. vr. Zeer groot aantal.

Vermenichvoudigen, vermanich-, -vuldigen, -vel

trans. en intr. — I. Trans. Verveel--digen,zw.
voudigen, sterk vermeerderen. — II. Intr. Sterk
vermeerderen of toenemen in getal.
Vermenigen, vermenegen, zw. ww. trans. en intr.
-- I. Trans. 1) Verveelvuldigen, sterk vermeerderen of vergrooten. 2) verbreiden onder het volk,
bekend maken. 3) door eene meerderheid overawinnen; overvleugelen, overstemmen, overmannen. 4) enen v., zijn hulp verleenen bij, of mede
zijn aan een moord. — II. Intr. 1 Zich ver -plichtg
getal, hoeveelheid of omvang-menigvuld;
toenemen. 2) het is vermenicht, er is eene meerderheid (van stemmen).
Vermeniger, vermeneger, znw. m. Hij die mede
aan moord; ook aan een inbreuk op-plichtgs
,iemands recht.
Vermeninge, znw. vr. Hulp verleend bij moord
of doodslag(?)
Vermenisse. Zie v e r m e e n n i s s e.
Vermenken. Zie verminken.
Vermeren. Zie v e r m a r e n.
Vermeren. Zie v e r m e e r r e n.
Vermergen, vermargen, eermorgen, zw. ww. trans.
en wederk. — I. Trans. Vermaken, opvroolijken.
— II. Wederk. Zich ontspannen, uitgaan.
Vermeringe. Zie vermeerringe.

VERMIDEN.

Vermerken, zw. ww. trans. Opmerken.
Vermerren, verwarren, zw. ww. trans. en intr. —
I. Trans. 1) Vertragen, ophouden. 2) verhinderen,
tegenhouden. 3) verzuimen, door uitstel laten
voorbij gaan. -- II. Intr. Talmen, zich ophouden.
Vermerren, zw. ww. trans. Andere vorm van
v e r m e r e n(?).
Vermeruwen. Zie v e r m o r w e n.
Vermesamen, vermesamheit. Zie v e r m e e n samen, vermeensaemtheit.
Vermessen, niet zuiver mnl. vorm van v e smeten.
Vermet, vermete, vermeet, znw. o. 1) Het maken
van een stout plan; een stout stuk. 2) aanslag; geheime onderneming met vijandelijke bedoeling.
3) hooge toon; plechtige verzekering; eisch (in
rechte).
Vermetaelt, bnw. Met metaal beslagen.
Vermete. Zie v e r m e t.
Vermetel, bnw. Driest, aanmatigend.
Vermetelheit, znw. vr. Bluf ; eigenwaan, aanmatiging.
Vermetelije, bnw. Aanmatigend, ingebeeld.
Vermetelike(n), bijw. Op blufferige wijze.
Vermeten, vermeiten, st. en zw. ww. trans., wederk. en intr. — I. Trans. 1) Afspreken, bepalen.
2) (een koopwaar) in het klein uitmeten; nameten. -- II. Wederk. 1) Zijne -kracht overschatten,
een hoogen toon aanslaan. 2) zich beroemen op iets
3) zich verstouten te zeggen, durven beweren; ook
plechtig verzekeren. 4) in rechte, hem ere dinc,
hem iet v. a) iets beweren, aannemen te bewijzen.
b) aanspraak op iets maken; hem hulpe v., aanspraak kunnen doen gelden op de hulp van; zich
beroepen op; hem v. op en aen, zich beroepen op.
5) zich verstouten te doen, iets wagen; met eene bepaling met jegen: zich met daden verzetten. 6) zich
vast voornemen. — III. Intr. en soms Trans. 1) Een
hoogen of ongepasten toon aanslaan; bluffen. 2)
durven beweren. 3) iets beweren, in rechte, aannemen iets te bewijzen. 4) zich vast voornemen.
Vermeten, znw. o. 1) Overmoedige of laatdunkende stemming. 2) stoutmoedig plan, waagstuk;
grootsch voornemen( ?).
Vermeten, deelw. bnw. — A. Van personen. 1)
Aanmatigend, laatdunkend. 2) stoutmoedig, onvervaard. — B. van dieren. Trotsch; sterk. — C.
Van zaken. 1) Trotsch, groot, sterk, machtig. 2)
grootsch, groot opgezet.
Vermetenheit, vermetent-, znw. vr. Aanmatiging,
driestheid.
Vermetenisse, -esse, znw. vr. Medeplichtigheid
aan moord en doodslag.
Vermeter, znw. m. 1) Bluffer. 2) hij die zich iets
aanmatigt; hij die op iets aanspraak maakt, rechten op iets meent te kunnen doen gelden.
Vermetinge, znw. vr. Bluf, eigenwaan.
Vermetselen, vermaitselen, zw. ww. trans. Voor
metselen gebruiken; aan metselen besteden.
Vermetsen, zw. ww. trans. 1) Voor of aan metselen gebruiken. 2) toemetselen, toesluiten.
Vermeuderen. Zie v e r m o d e r e n.
Vermiddelen, zw. ww. trans. Storen, belemmeren; in het passief, door iets dat tusschenbeide
komt, gestoord worden.
Vermiddelinge, znw. vr. Verhindering of belemmering met betr. tot het geestelijk leven.
Vermiddelst, voorz. Door middel van(?)
Vermidelije, bnw. 1) Hetgeen vermeden kan of
moet worden. 2) nederig, bescheiden.
Vermidelijeheit, znw., vr. Zedigheid, bescheidenheid.
Vermiden, vermiën, st. en zw. ww. trans., intr. en
wederk. — I. Trans. 1) Mijden, vermijden, schuwen. 2) nalaten, achterwege laten, zich onthouden
van iets. 3) sparen, in het leven laten. — III. Intr.
1) Mijden, vermijden. 2) nalaten. 3) sparen. 4) zuinig zijn met iets. — III. Wederk. 1) Zich onthou-
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den van iets, iets nalaten. 2) zich wachten voor
iets; schromen, ergens tegen opzien; ontzag hebben voor; zich schamen. 3) zich sparen, een gevaar
ontwijken.
Vermidende, deelw. bnw. Schroomvallig,zedig.
Vermieden, vermeden, (oostmnl.), zw. ww. trans.
en wederk. — I. Trans. A . Met den acc. der zaak. 1)
Verhuren. 2) huren. — B. Met den acc. van den
persoon. Omkoopen. — II. Wederk. 1) Zich verhuren (vooral oostmnl.). 2) zich door eene toezegging tot iets verbinden.
Vermieder, znw. m. Huurder.
Vermiën. Zie v e r m i d e n.
Vermijt, znw. o. I) Het nalaten van iets, het met
iets ophouden. 2) schroom.
Vermijt, deelw. bnw. Schroomvallig, beschaamd.

-- Vermijtheit.
Vermicken, zw. ww. trans. Van plan zijn.
Verminderen, verminneren, vermin(d)ren,zw.ww.,

trans. en intr. — I. Trans. A. Met den acc. der zaak.
1) Verminderen, minder maken in getal, omvang,
waarde, e.a. 2) verkleinen, afbreuk doen aan iets,
bepaaldelijk aan iemands goeden naam, ook schade toebrengen aan iets. 3) verkleinen, verzachten.
B. Met den acc. van den persoon. 1) Verminderen
in eer, aanzien en dgl. 2) te kort doen, benadeelen.
— II. Intr. Verminderen in getal, omvang, macht
e.a.

Verminderinge, vermindringe, vermin(ne)ringe,

znw. vr. 1) Vermindering, het minder of kleiner
maken in getal, omvang, kracht e.a. 2) verkleining, geringachting. 3) benadeeling, nadeel.
Vermindernisse, -nesse, znw. vr. Hetz. als v e rminderinge.3)
Vermindertheit, -hede, znw. vr. 1) De toestand
van verminderd of kleiner geworden te zijn. 2)
benadeeling, nadeel; smaad, hoon, krenking.
Verminge, vorming(e), znw. vr. De toediening
van het vormsel; vorming.
Vermine, znw. o. Het bederven van iets, bederf.
Verminken, vermenken, zw. ww. trans. 1) Met
den ace. van den persoon. Verminken; het deelw.
verminct, een zijner leden of het gebruik er van mis
ook het gebruik missend tengevolge van eene-send;
ziekte, of door ouderdom. 2) met eene zaak als
object, bederven, schenden.
Verminkenisse, -nesse, znw. vr. Verminking.
Verminkinge, vermenkinge, znw. vr. Verminking.
Verminnen, Zw. ww. trans. — I. Als duratief begrip. 1) Met ver- in de kracht der niet meer gevoelde versterking, liefhebben; vermint hebben, liefhebben; vermint, bemind, geliefd. 2) met ver- in de
bet. „gebruiken aan"; aan minnarijen besteden. —
II. Als perfectief begrip. Liefde opvatten voor.
Verminnen, zw. ww. intr. (Zich) verzoenen.
Verminneren,verminneringe. Zie v e r m i n d eren, -inge.
Verminninge, znw. vr. Verdrag, verzoening.
Verminren, verminringe. Zie v e r m i n d eren, inge.
Vermint, bnw. Zie v e r m i n n e n l e Art.
Vermint, znw. Verdrag.
Vermissen, zw. ww trans. en intr. — I. Trans. 1)
Niet hebben of niet krijgen. 2) missen, niet treffen.
3) verliezen, kwijtraken; in het pass., verloren
zijn. -- II. Intr. Zich vergissen.
Vermisten, zw. ww. trans. Verkwisten(?)
Vermit. Hetz. als v e r m e t.
Vermiten, verwijten, zw. ww. trans. en wederk.
Zich verschuilen( ?)
Vermits, vermids, vermiddes, voorz. en voegw.
I. Voorz. 1) Ten gevolge van. 2) door middelvan, door. 3) om, wegens. — II. Voegw. Door, dewijl.
Vermodelen, vermoddelen, zw. ww. trans. Modderig of troebel maken.
Vermoden. Zie v e r m o e d e n.
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Vermoderen, vermeuderen, vermodderen, zw. ww.
trans. Hetz. als v e r m o d e l e n.
Vermoedelije, bnw. Vermoedelijk.

Vermoeden, vermoden, vermueden, vermoeyen,
vermoiden, zw. ww., trans., wederk. en intr. — I.
Trans. 1) Meenen, gelooven, denken. 2) verwachten. — II. Intr. 1) Met den gen, overtuigd van zijn
iets. 2) vermoeden hebben, in het bijz., slechte gedachten van iem. hebben. 3) op iets verdacht zijn,
iets verwachten. 4) op iets durven hopen. 5) van
iem. veronderstellen. 6) voldoen (aan eene verplichting). — III. Wederk. Hetz. als Trans. 1) Meenen, gelooven. 2) vermoeden hebben. 3) iets verwachten.
Vermoeden, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans.
1) Afmatten, uitputten. 2) krachteloos of machteloos maken. — II. Intr. 1) Afgemat of uitgeput
worden. 2) deelw. bnw. vermoed(e)t, vermoet, ver
afgemat, uitgeput.
-mud(e)t,
Vermoedigen, zw. ww. wederk. Zich ergens toe
zetten.
Vermoedinge, vermodinge, znw. vr. 1) Meening,
gevoelen. 2) vermoeden, voorgevoel. 3) vermoeden, verdenking.
Vermoeyen, vermoyen, zw. ww. trans. en intr. —
I. Trans. 1) Iem. moeite aandoen, hem kwellen.
2) afmatten, uitputten, deelw. vermoey(e)t, -moyet,
-mueyt, afgemat: —II. Intr. Vertragen in iets, met
iets ophouden.
. Vermoeyinge, vermoyinge, znw. vr. 1) Vermoeiing, afmatting. 2) vertraging, verslapping.
Vermoeyt. Zie bij v e r m o e y e n. — Ver

-moeythi.
Vermo(e)ylije, -tic, -lec, bnw. Vermoeiend, ver-

velend.

Vermoet, vermoed, znw. o. Meening, gevoelen.
Vermoet, vermoed, znw. o. Tegenspoed, wederwaardigheden.
Vermoyen. Zie v e r m o o y e n.

Vermoetsoenen, -sonen, zw. ww trans. Eene
„moetsoene" met iem. sluiten: de veete over een
gepleegd onrecht van iem. afkoopen.
Vermoge, vermuge, znw. m. of vr. Kracht; ook
iets waarmee men kracht zet.
Vermogelijeheit, znw. vr. Kracht, natuurkracht.
Vermogelike, bijw. Op eene van macht getuigende wijze.
Vermogen, vermoigen, onr. ww., intr., trans. en
wederk. — I. Intr. 1) Mogen, de vrijheid of vergunning van iets hebben. 2) kracht hebben, van
het lichaam. 3)vermogen, macht of invloed hebben;
kunnen; met een zaak (een geschrift) als ondw., een
bepaalde rechtskracht hebben. 4) met den gen.
van den pers., macht over iem. hebben. 5) met den
gen. der zaak, iets kunnen verdragen. — II. Trans.
A. Met den ace. der zaak. 1) Tot iets in staat zijn.
2) tegen iets bestand zijn, iets aan kunnen. — B.
Met den ace. van een levend wezen. 1) Tegen iem.
opgewassen zijn. 2) iem. tot iets noodzaken, ook:
tot iets aansporen. — II. Wederk. Krachtig zijn,
vooral naar het lichaam.
Vermogen, znw. o. 1) Macht, kracht, vermogen:
al sijn v., zooveel iem. kan; tot v., naar gelang van
de beschikbare middelen. 2) macht, heerschappij,
in sijn v. crigen, in zijne macht krijgen. 3) gezindheid tegenover een persoon; een quaet v. hebben te
enen, iem. niet mogen lijden. 4) bewustzijn, de
macht over zichzelf.
Vermogen, deelw. bnw. I. Van personen. 1)
Krachtig, sterk. 2) machtig, vermogend, aanzienlijk. 3) met macht, met kracht. — II. Van zaken,
Krachtig, geweldig.
Vermogende, vermogent, deelw. bnw. ) Tot iets
in staat zijnde. 2) machtig. 3) sterk, krachtig.
Vermogendelike. Zie v e r m o g e n t 1 i k e.
Vermogenheit, znw. vr. Het tot iets in staat zijn,
geschiktheid voor iets.
Vermogens, voorz. Krachtens.
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Vermogent. Zie vermogende.
Vermogentheit, znw. vr. Macht; vermogen om
iets tot stand te brengen.
Vermogentlike, vermogende -, bijw. Met macht,
met kracht.
Vermolden. Zie v e r m o e d e n, 1 ste art.
Vermoijen. Zie v e r m o e y e n en v e r
-moyen.
Vermolen, vermoeien, zw. ww. intr. Verteren, tot
stof vergaan.
Vermolsemen, -enen, zw. ww. intr. Vermolmen.

— I. Intr. Ruien. — II. Wederk. Verwisselen, ver

Vermomboren, vermon(t)-, vermum-, -boiren,
-baren, - beren, zw. ww. trans. Voogd zijn over een

minderjarige, eene weduwe, e. a.
Vermommen, zw. ww. trans. Vermommen.
Vermompelen, vermumpelen, zw. ww. trans. Verhullen, wegstoppen.
Vermonden, zw. ww. intr. Hetz. als v e r m o m b o r e n. Voogd zijn.
Vermonden, zw. ww. trans. Mondeling mede
vertellen. In dez. bet. vermonderen.
-deln,
Vermondigen, zw, ww. trans. Voogd zijn over.
Vermondigen, zw. ww. trans. Gewagen, spreken
van.
Vermonen, vermoenen, zw. ww. trans. en wederk.
— I. Trans. 1) Aanmanen, dringend aansporen.
2) spreken van; ook herinneren aan iets. — II.
Wederk. Zich aansporen, zich tot iets zetten.
Vermontboren. Zie v e r m o m b o r e n.
Vermonteren, zw. ww. intr. en trans. — I. In 1 r.,
Een ander paard bestijgen. — II. Trans. Van een
paard voorzien.
Vermontheit, znw. vr. Uitspraak, mededeeling.
Vermooyen, vermoyen, zw. ww. trans. Versieren,
tooien.
Vermoorden. Zie v e r m o r d e n.
Vermoort, bnw. Troebel, vuil.
Vermoost, bnw. Hulpeloos.
Vermorden, vermoorden, zw. ww. trans. en wederk. — I. Trans. 1) Vermoorden. 2) schandelijk
behandelen. 3) te niet doen, bederven. — II. Wederk. Zelfmoord plegen (?).
Vermordenaerse, -sse, znw. vr. Moordenares.

Vermorderen, vermordren, vermoorderen, zw. ww.

trans. Hetz. als vermorden.
Vermoren, zw. ww. Troebel maken.
Vermorgen. Zie v e r m e r g e n.
Vermorren, zw. ww. intr. Talmen, dralen.
Vermorsehen, zw. ww. intr. Verrotten, verroesten.
Vermoruwen. Zie v e r m o r w e n.

Vermurwen, -moruwen, -mourwen, -murwen,
-muruwen, -meurwen, - menuwen, zw. ww. trans.,
wederk. en intr. — I. Trans. A. Met den acc. der
zaak. 1) Murw, week of zacht maken. 2) zacht
stemmen, verteederen. B. Met den acc. van den
persoon. Zacht stemmen, verteederen. — II. Wederk. Zich zacht stemmen. — III. Intr. 1) Week of
zacht worden. 2) week of zacht gestemd worden.
Vermorwinge, znw. vr. Verweeking.
Vermos(s)chet, deeles. bnw. Verroest.
Vermossen, zes. ww. intr. Beschimmelen, vervuilen.
Vermostelije, bnw. Beschimmeld, bedorven.
Vermsel, -ele, znw. o. Vormsel.
Vermueyt. Zie vermoeyen.
Vermuft, deelw. bnw. Verrot, bedorven.
Vermuge. Zie v e r m o g e.
Vermulen, zes. ww. trans. Versmaden, verachten.
Vermumberen. Zie v e r m o m b e r e n.
Vermuren, vermueren, zes. ww. trans. 1) Door of
met een muur insluiten of afsluiten; in een muur
wegbergen. 2) iem. zijn rechten benemen.
Vermuruwen, vermurwen. Zie v e r m o r w e n.
Vermuseelt, vermusielt, deelw. bnw. Vermomd.
Vermust. Zie v e r m u t s t.
Vermuten, vermuyten, zes. ww. intr. en wederk.

-ander.
Vermutst, vermust, deelw. bnw. van v e r m u ts e n, blind verliefd worden.
Vernachten, zw. ww. intr. en trans. — I. Intr. 1)
Met een pers. als ondw., overnachten. 2) met eene
zaak als ondw., tot den volgenden dag bij of onder
iem. blijven. 3) met het als ondw., nacht worden.
— II. Trans. Een nacht over laten blijven of staan.
Vernaehtieh, -echtig, bnw. Den nacht blijvende
of durende.
Vernaehtigen, vernechtingen, zw. ww. intr. Hetz.
als vernachten.
Vernadelen, vernaedeelen, zw. ww. intr. met den
dat. of trans. Benadeelen.
Vernaderen, zw. ww. intr. Naderen.
Vernadigen, vernadegen, zw. ww. trans. Verzoenen.
Vernaeyen, vernayen, verneyen, zw. ww. trans. 1)
Naaien op iets. 2) vernaaien, naaiende herstellen.
3) naaiende of met naaien verbruiken. '
Vernaemt, deelw. bnw. Vermaard, algemeen bekend. — Vernaemtheit.
Vernaets, znw. Naam van eene soort van witten
wijn.
Vernaerderen, zw. ww. trans. Hetz. als v e rn a d e r e n.
Vernagelen, vernegelen, zw. ww. trans. 1) Nagels
vastklinken in een voorwerp: iets met nagels bevestigen. 2) vernagelen; met een nagel dichtmaken.
Vernam, 3e pers. enkv. impf. van vernemen, o.a.
in de bet. II, intr.
Vernamen, zw. ww. trans. 1) Noemen, aan iets of
iem. een naam geven. 2) beroemd of bekend maken. 3) vernoemen, verdoopen.
Venant, deelw. bnw. Beroemd, vermaard.
Vertas, znw. m. of o. Hetz. als v e r n a e t s;
in dez. bet.( ?) vernasijn.
Vernauwen, (vernuwen ? ), zw. ww. trans. en
intr. — I. Trans. l)Vernauwen; te nauw voor iem.
maken( ?). 2) met den acc. van den persoon; benauwen, het iem. benauwd maken. — II. Intr.
Nauwer worden.
Verndeel, -del. Zie vierendeel.
Verne, bnw. Oud.
Verne, vern, bijw. Verre.
Vernederen, verneren, zw. ww. trans., wederk. en
intr. — I. Trans. 1) Vernederen, verlagen. 2) met
eene zaak als obj., minder goed maken, bederven.
— II. Wederk. 1) Zich verlagen, vernederen. 2)
zich verootmoedigen. -- III. Intr. Naar de laagte
gaan.
Vernederinge, znw. vr. 1) Verootmoediging. 2)
daling.
Vernedernisse, znw. vr. Het zichzelf vernederen.
Vernederthelt, verneder-, znw. vr. Het vernederd
worden of zijn; het zichzelf vernederen.
Verneelen. Zie vernielen.
Verneemstich, verneemsticheit. Zie v e r n e ins tich, -heit.
Verneersen, zw. ww. trans. Verlagen, de waarde
der munt.
Verneerstigen. Zie v e r n e r n s t i g e n.
Verney. Zie v e r n o o y.
Verneyen. Zie v e r n o o y e n.
Vernemel, bnw. 1) Leergierig. 2) voornaam. —

Vernemelheit.
Vernemelije, -lic, bnw. 1) Waarneembaar met de
zintuigen. 2) op te sporen. 3) in actieve opvatting,
verstand hebbend.
Vernemelijeheit, znw. vr. Verstand, begrip.
Vernemen, st. ww trans. en intr. — I. Trans. A.
Bij deze opvattingen staat de bet. van „nemen"
meer of minder duidelijk op den voorgrond. 1)
Weinig in bet. van „nemen" verschillend door de
verminderde kracht van „ver." 2) aannemen in
gunst, genade. 3) opnemen, in het gemoed. 4) opnemen, van den grond. 5) ondernemen, wagen. 6)
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hernemen, herstellen (zijne kracht, zijn geest). 7)
een wapen, in den aanvalsstand nemen. B. Als uitdr eener werking van de zintuigen en van den
geest. 1) Zien, waarnemen. 2) opmerken, ontwaren.
3) in zich opnemen met het oor, hooren. 4) vernemen, hooren. 5) vragen, onderzoeken. 6) ondervinden, ervaren. 7) inzien, begrijpen. 8) leeren, in zich
opnemen. — II. Intr. Verstand hebben, goed kunnende leeren; .te minnen v., verliefd worden. — III.
Wederk. Begrijpen, inzien.
Vernemenisse, znw. vr. Hetz. als v e r n em inge 1) .
Verneminge, zw. ww. trans. 1) Het begrijpen of
in zich opnemen. 2) onderzoek( ?).
Vernemstieh, bnw. Hetz. als v e r n u f t i g.
Vernemstieheit, verneemsticheit, znw. vr. Gevoel( ?).
Vernenen, vernemen, zw. ww. trans., oostmnl.
Ontkennen.
Verneren, verneeren, Zie vernederen.
Verneren, zw. ww. trans. Verderven(?)
Verner(n)stigen, verneerstigen, zw. ww. trans. of
intr. Zich beijveren( ?).
Vernesen, zw. ww. trans. Beperken, bekrimpen(?).
Verneuwen, Zie v e r n i e u w e n.
Verniehten, zw. ww. trans. Niet zuiver mnl.
vorm van vernieten.
Vernielen, verneelen, zw. ww. trans. Verderven;
vernieten, ombrengen. — Vernieler, Vernielinge,

Vernielster.
Verniemaren, zw. ww. trans. Bekend maken.
Verniën, zw. ww. trans. en intr. Andere, (vooral

oostmnl.). vorm van v e r n i e u w e n.
Vernieringe(?) Bet. onzeker.
Verniesen, zw. ww. intr. (Sterk) niezen.
Verniesinge, znw. Een middel om iem. te doen
niezen.
Verniet, deelw. bnw. Zich zelf als niets achtende.
Vernietelheit, znw. vr. Nietigheid, onaanzienlijkheid.
Vernietelije, vernietlijc, bnw. Wat voor vernietiging vatbaar is.
Vernieten, vernieuten, vernieweten, zw.ww. trans.,
wederk. en intr. — I. Trans. A. Met den ace. der
zaak. 1) Te niet doen, vernietigen; te gronde richten. 2) geringschatten. — B. Met den acc, van den
persoon. 1) Te gronde richten. 2) versmaden, hoonen. — II. Wederk., Zich zelf niet achten, zich
vernederen, zich verootmoedigen; vernielende, zich
zelf wegdenkend. — III. Intr. In het niet verzinken, één worden (met God).
Vernieten, zw. ww. wederk. Weigeren.
Vernietentheit, vernietheit, znw. vr. Het wegdenken of niets achten van zich zelf.
Vernietinge, znw. vr. 1) Smaad, hoon. 2) het
wegdenken van zichzelf; zelfverzaking.
Vernieuten. Zie v e r n i e ten.

Vernieuwen, verniewen, vernuwen, vernuën,
verneuwen; vernouwen, vernywen, verniën, zw. ww.

trans., wederk. en intr. — I. Trans. A. Met den
acc. der zaak. 1) Vernieuwen. 2) versterken; sijn
blie v., zijne gelaatskleur verhoogen, eene kleur
krijgen. 3) ververschen. 4) verbreiden; vormen. B.
Met den ace. van den persoon. 1) Vernieuwen, personen in een bep. ambt; ook herbenoemen. 2) herscheppen. 3) verbitteren. — II. Wederk. 1) Zich
vernieuwen. 2) verwisselen, van veeren e.a. 3) afwisselen. 4) zich verfrisschen, zich verlustigen. 5)
zich veranderen, naar den geest. — 111. Intr. A. Met
eene zaak als ondw. 1) Vernieuwen, kleiner worden. 2) nieuwe kracht krijgen. 3) frisch worden. 4)
in heftige beweging zijn( ?). 5) een nieuw of ander
mensch worden. B. Met een levend wezen als
ondw. 1) Verjongen. 2) opnieuw tot iets kwaads
vervallen.
Vernieuwer, znw. m. Hij die iets vernieuwt of
verbetert.
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Verniewetheit, vernuwet-, vernuut, znw. vr. Bet.
onzeker.

Vernieuwinge, vernuwinge, znw. vr. 1) Vernieuwing. 2) afwisseling, zucht naar verandering.
Vernieweten. Zie vernieten.
Verniinge, znw. vr. 1) Vernieuwing. 2) opfris
-sching.
Vernis, znw. o. Vernis, blanketsel.
Vernisse. Variant van f o r n e i s e.
Vernisse, vernis, znw. vr. Afstand.
Vernissen, zw. ww. trans. Vernissen, blanketten.
Vernochteren. Zie v e r n u c h t e r e n.
Vernoegen, vernougen, vernuegen, vernoigen, zw.

ww. trans. en intr. — I. Trans. 1) Tevreden stellen,
reden tot tevredenheid geven aan iem.: deelw. ver
tevreden, voldaan. 2)-noegt,vrch u
iem. voldoen met betr. tot eene schuld, hem betalen. 3) aan iem. een genoegen doen. — II. Intr.
Voldoende, toereikend zijn.
Vernoeginge, vernueginge, znw. vr. Tevredenstelling, voldoening.
Vernoemen, vernom(m)en, zw. ww. trans. 1) Noemen, opgeven. 2) vermelden, met name noemen.
3) noemen, heeten. 4) met eere noemen of vermelden; vernoemt, beroemd; berucht.
Vernonft. Zie bij v e r n u f t.
Vernoy. Zie v e r n o o y.
Vernoys, vernoeys, znw. o. Fornuis.

Vernooy, vernoey, vernoy; vernooye, vernoye, ver

znw. o. en vr. 1) Als uitdrukking van een toe--ney,
stand, als subj. begrip, verdriet, lijden, ongemak,
nood; ook in het mv., rampen, kwalen; te vernooye
bringen, (een stad, burcht) innemen, onderwerpen;
hets vernooy, het is een ramp. 2) pijn, ziekte, zieleleed, hartzeer. 3) als obj. begrip, leed of kwaad
dat men iem. aandoet, nadeel dat men iem. toebrengt. 4) onheil, leed, schade.
Vernooyeert, vernoyert, -iert, deelw. bnw. 1) Zijn
geloof afgezworen hebbend, afvallig. 2) ontrouw,
af gekeerd van God. 3) ontrouw, met betrekking tot
de liefde; v. werden, hoereeren. 4) goddeloos, snood.
Vernooyeertheit, vernoyeert, vernoy-, -iert, znw.
vr. Afvalligheid van het ware geloof; ook godver getenheid.

Vernooyen, vernoyen, vernoeyen, verneyen, zw.
ww. onpers. en intr. -- I. Onpers. Verdrieten, mishagen. — II. Intr. 1) In de bet. van het onpers. ww.
2) iets onaangenaam vinden, tegenzin hebben in
iem. of iets.
Vernooyeren, vernoyeren, (niet: -eeren), zw. ww.
trans. Verkwikken, opkweeken, doen opleven.

Vernoyeeren, vernoyeren, -eeren, -ieren, zw. ww.

intr. en wederk. Het geloof afzweren, tot een ander
geloof overgaan.
Vernooyeringe, vernoyeringe, znw. vr. Afval van
of afzwering van het (christelijk) geloof.
Vernooyinge, vernoeyinge, znw. vr. Leed, ver
-driet,las.
Vernooylije, vernoylijc, -lic, -lec, bnw. Droevig,
smartelijk.
Vernooylijeheit, vernoylicheit, znw. vr. Leed, last.
Vernooylike, vernoy-, -leke, -lec. bijw. Op eene
onaangename of lastige wijze.
Vernooysel, vernoysel, -sele, znw. onz. Leed, verdriet.
Vernooyt, vernoyt, deelw. bnw. Verdrietelijk.
Vernootsaken, -saecken, zw. ww. trans. Eene reden van wettelijke verontschuldiging voor iem.
aanvoeren.

Vernootschinigen, vernootsinnen, -vernoit-,; ver

zw. ww. trans. Eene wettige veront--notsige,
schuldiging aanvoeren.
Vernootsinninge, vernoit-, znw. vr. Het bijbrengen van eene wettige verontschuldiging.
Vernopinge, znw. vr. Bedrieglijke kunstgreep.
Vernoppen, zw. ww. trans. Overnoppen, (laken).
Vernosen, zw. ww. trans. Een onherstelbaar nadeel toebrengen aan iem of iets.
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VERNOUWEN.

VEROUDEREN.

Vernouwen. Zie vernieuwen.
Vernuehteren, -nochteren, zw. ww. Nuchter worden, ontnuchteren.

Vernuft, vernun f t, vernon f t, vernoust (? ), znw. o.
en vr.: ook vernufte,
te, znw. vr. Verstand, rede, inzicht.

Vernufte, vernuft, bnw. Verstandig; van inzicht
getuigende. — Vernuftelike, vernun f t-.
Vernuftieh, vernunftich, bnw. Verstandig, redelijk; van een goed verstand getuigende.
Vernufticheit, vernun f t-, znw. vr. Hetz. als v e rnu ft.
Vernuwen. Zie vernauwen.
Vernuwen. Zievernieuwen.
Verobligeren, zw. ww. trans. Verbinden.
Veroefenen, zw. ww. trans. Met of door oefening
verbruiken, afmatten.
Veroevelen, vereuvelen, zw. ww. trans. en intr.- I.Trans. Iem. kwaad doen,beleedigen. —II.Intr.
Verminderen, slechter worden.
Verogen, verhogen, zw. ww. trans. Afzien, met
het oog volgen of bereiken.
Verolden, verolderen. Zie v e r o u d e n, v e ro u d e r e n.
Veroliën, var-, zw. ww. trans. Het laatste oliesel
toedienen aan.
Verolledigen. Zie veron1edigen.
Verolmen, zw. ww. intr. Vermolmen, verrotten,
van hout.
Verom, bijw. uitdr. Ergens in de verte( ?)
Veronaehten, zw. ww. trans. Geringschatten.
Veronderhalen, zw. ww. trans. Vooraf verhalen,
hooger ophalen.
Veronderpanden, zw. ww. trans. Verpanden.
Veronedelen, zw. ww trans. en intr. — I. Trans.
Onedel of minder waard maken, bevlekken. — II.
Intr. Ontaarden.
Verongelden, zw. ww. trans. Belasting betalen
voor (iets).
Verongeliken, gelijcken, zw. ww. trans. Verongelijken. — Verongelukken, veren-.
Verongevallen, zw. ww. intr. en trans. — I. Intr.
Verongelukken. -- II. Trans. Door een ongeluk
bederven of te loor doen gaan.
Verongevalligen, -ongevelligen, zw. ww. intr.
Hetz. als verongevallen.
Veronike, f ronicke, znw. vr. Naam van den
zweetdoek van Christus.
Veroncuusschen, zw. ww. trans. Door onkuischheid verderven.
Veronledigen, verolledigen, -egen, zw. ww. trans.,
wederk. en intr. — I. Trans. 1) Met een pers. als
ondw., bezig houden, aan het werk zetten. 2) met
eene zaak, eene ruimte als object, bezetten, vullen.
— II. Wederk. Zich bezighouden met iets. —
III. Intr. Hetz. als Wederk.
Veronledinge, znw. vr. Bezigheid.
Veronmenschelijcheit, znw. vr. Een voorwerp
van afschuw of afgrijzen.
Veronnen, onr. ww. trans. 1) Misgunnen. 2) iem.
een kwaad hart toedragen; iem. iets ten kwade
duiden.
Veronrechten, zw. ww. trans. Iem. onrecht doen
in iets; ook iem. berooven van have en goed.
Veronrechter, znw. m. Hij die een ander onrecht
of geweld aandoet.
Veronreehtinge, znw. vr. Aangedaan onrecht of
geweld.
Veronrechtverdigen, zw. ww. trans. Hetz. als
v e r o n r e c h t e n. — Veron(t)reinigen.
Veronschamelen, veront-, zw. ww. trans. Op eene
schaamtelooze wijze afdwingen( ?). — Veron(t)-

(

schuldigen.
Verontrouwen, zw. ww. wederk. Zijne trouw je-

gens iem. breken.
Verontsaden, zw. ww. trans. Een bouwland bederven door het aanhoudend te bezaaien.

Veronwerden, verond-, veront-, - weerden, -waer-

den, zw. ww. trans., wederk., intr. en onpers. — I.
Trans. A . Met den acc. dér zaak. 1) Geringe waarde
hechten aan iets, iets geringschatten; schuwen,
ontwijken, niet willen weten van, beneden zich
achten te doen. 2) te schande maken, smaden; verfoeien; als znw., een voorwerp van afschuw. 3) boos
of verontwaardigd worden over iets. 4) met eene
zaak als ondw., met rust laten; in discrediet brengen. B. Met een pers. als object. 1) Minachten, verafschuwen. 2) smaden, hoonen, slecht behandelen.
— II. Wederk. 1) Zich zelf geringschatten. 2) iets
beneden zich achten. 3) boos of verontwaardigd
zijn. — III. Intr. Hetz. als Wederk. 1) Beneden
zich achten. 2) boos of verontwaardigd zijn. —
I V. Onpers. Hetz. als Wederk.
Veronwerder, -ere, znw. Verachter, minachter.
Veronwerdicht, veronwaerdicht, deelw. bnw. Ver
-ontwardig,
ontstemd.

Veronwerdichtheit, veronwaerdicht-, veronw.eerdich(t)-, znw. vr. ' 1) Verachtheid, verachtelijkheid.
2) een voorwerp van afgrijzen.

Veronwerdigen, -waerdigen, -weerdigen, veront-,

zw. ww trans., wederk. en intr. — I. Trans. Verachten, minachten. — II. Wederk. 1) Zich geringschatten. 2) iets beneden zich achten. 3) boos of
verontwaardigd zijn. — III. Intr. Hetz. als Wederk.
Veronwerdinge, veronwaerdinge, znw. vr. 1) Verachting, krenking. 2) verontwaardiging.
Verootmoeden, zw. ww. wederk. Eene deemoedige houding aannemen.

Verootmoedigen, verood-, veroit-, -modigen, zw.

ww. trans., wederk. en intr.; verootmoeden. — I.
Trans. Deemoedig of nederig maken of stemmen.
2) onderwerpen aan zijn wil. — II. Wederk. 1) Zich
vernederen; zich verlagen in rang. 2) zich tot ootmoed of nederigheid stemmen. a) met betr. tot
het gemoed, zich verootmoedigen. b) ten opzichte
van zijn medemenschen, zich den mindere gevoelen. -- III. Intr. Hetz. als Wederk. — Veroot-

moediginge.
Verootmoedinge, -modinge, znw. vr. 1) Het stem-

men van iem. tot deemoed, eene aanmaning tot
nederigheid. 2) verootmoediging. 3) vernedering,
verlaging in rang, (ook die men zich zelf oplegt).
Veropenbaren, zw. ww. trans., wederk. en intr.
— I. Trans. Openbaren, bekend maken. — II.
Wederk. Zich openbaren, doen kennen. — III.
Intr. Hetz. als Wederk.
Veropenbaringe, znw. vr. Openbaring.

Verorberen, -orberen, - oorberen, -orbueren, -orbeuren, -heurbeuren, (huerbueren), zw. ww. trans.

1) Bewerken, bebouwen, grond. 2) gebruiken, voor
een bep. doel aanwenden.
Verordelen, veroordeelen, -deilen, zw. ww. trans.
Veroordeelen, een ongunstig oordeel uitspreken
over (iem.) ; in rechte veroordeelen.
Verordenen, zw. ww. trans. Aanstellen.
Verorconden, veroorconden, zw. ww. trans. Betuigen, getuigen, plechtig aan zich verbinden.
Verorlogen, -oorlogen, zw. ww. trans. 1) Beoorlogen. 2) door oorlog teisteren. 3) aan oorlogen gebruiken.
Vero(o)rsaken, zw. ww. trans. Veroorzaken.

Verorsaten, veroir-, verhoir-, verhoor-, -saten,
-saetten, -saiten, -setten, zw. ww. trans. Vergoeden,

vergoeding geven; de gedeeltelijke waarde eener
zaak uitkeeren.
Verorsatinge, veroor-, znw. vr. Vergoeding; eene
bepaalde uitkeering.
Verort(t)en, zw. ww. trans. Kieskauwen.
Verorveden, veroorveeden, zw. ww. trans. Eene
bepaalde vijandschap of veete afzweren.

Verouden, verhouden, verolden, verhulden, zw. ww.

intr. Oud worden, te oud worden, deelw. veroudet,
ver(h)out, oud geworden.

Verouderen, veroudren, verhouderen, ver(h)auderen; verolderen,veralderen,zw. ww. intr. Verouderen.

VERPORUN,

VEROUTHEIT.
Veroutheit, verhoutheit, verhaut(h)eit, znw. Verouderde toestand; ook verouderde kwaal.
Veroveren, verhueveren, zw. ww. intr. en trans.
— I. Intr. Over zijn, overschieten. — II. Trans. 1)
Overhouden. 2) veroveren, overmeesteren.
Veroverlasten, zw. ww. trans. Iem. „overlast"
of kwellingen aandoen.
Verpachten, zw. ww. trans. 1) Verpachten; voor
een bepaalde som aan iem. bet recht geven tot heffing van eenige voordeelen. 2) aan pachtgeld ontvangen, eene som. 3) pachten. 4) aanspraak op iets
maken, iets het zijne noemen. 5) (in Noord -Holland), schatten, taxeeren.
Verpachtinge, verpechtinge (limb.), znw. vr. 1)
Verpachting, verhuring. 2) het pachten of huren
van iets(?). 3) (in noord -hollandsche tongvallen) :
het bepalen van het aandeel dat door ieder in de
belastingen moet worden bijgedragen.
Verpaerten, -paertinge. Zie v e r p a r t e n,

-p artinge.
Verpacken, zw ww. trans. 1) Inpakken. 2) overpakken; ook overladen(?). 3) oppakken, bagage,
van een leger.
Verpalen, verpaelen, zw. ww. intr. en trans. —
I. Intr. 1) De palen. (ook grenspalen), verzetten. —
II. Trans. (Een schip, waren), verpalen, paelgelt
(havengeld) er van betalen.
Verpanden, pe(e)nden, peinden, Verpandinge,

peindinge.

Verpangelen, zw. ww. trans. Verruilen.
Verpantbrief, znw. m. Akte eener verpanding.
Verpàren, verpaeren, zw. ww. intr. Paren, zich
voegen of passen bij.
Verparsen. Zie v e r p e r s e n.
Verparten, verpaerten, zw. ww. intr. Verbeurten,
afwisselen.

Verpartinge, verpaertinge, znw. vr. Beurt, afwis-

seling.

Verpaveren, -eeren, zw. ww. trans. Opnieuw plaveien.
Verpeenden Hetz. als v e r p a n d e n.
Verpeenlijc,bnw. Strafbaar.
Verpeinen. Zie v e r p e n e n.
Verpeinden. Hetz. als v e r p a n d e n.
Verpeinsen, verpeisen. Zie v e r p e n s e n.
Verpeken, zw. ww. trans. Met pek besmeren.
Verpel. Zie ferpe1.
Verpenden. Zie v e r p a n d e n.
Verpenen, verpeinen, ZW. ww. trans. Iet v., zich
bij gebreke in iets of inbreuk op iets aan straf of
boete onderwerpen.

Verpeninge, znw. vr. Boete bepaald bij het in
gebreke zijn in iets, waartoe men verplicht is.
Verpenitentiën, -siën, -ciën. zw. ww. trans. Voor
iets boete doen; door boetedoening ongedaan maken.
Verpennen. Zie v e r p i n n e n.
Verpennewaerden, zw. ww. trans. In het klein
verkoopen.
Verpensen, verpei(n)sen, zw. ww.$trans., wederk.
en intr. =— I. Trans. 1) Bedenken, zijn gedachten
over iets laten gaan. 2) met zijn denkvermogen bereiken of omvatten. 3) overpeinzen. 4) uitdenken.
— II. Wederk. Zich bedenken. — III. Intr. Nadenken.

Verpensinge, verpeinsinge, znw. vr. Overpein-

zing.

Verpersemen, zw. ww. trans. Aan woekeraars,
door geld tegen hooge rente op te nemen, verliezen.
Verpersen, verparsen, zw. ww. trans. 1) Dooddrukken, verpletteren. 2) drukken, knellen. 3) bedrukken, benauwen.

Verpieren, zw. ww. trans. Verstrikken, iem. een

valstrik spannen.

Verpinen, zw. ww. trans., wederk. en intr. — I.
Trans. 1) Afmatten. 2) het v., iets door moeite of
inspanning gedaan krijgen. — II. Wederk. Zich
inspannen; verpinet, verpijnt, door zware arbeid,

681

— III. Intr. Hetz. als
Wederk.
Verpinnen, verpennen, zw. ww. trans. Van an-

inspanning, uitgeput.
dere pinnen voorzien.

ten, verpitsieren, -zieren,
Verpitschaften, -schaeften,
zw. ww. trans. Bezegelen.
Verplaesteren, zw. ww. trans. Met pleister bekleeden.
Verplaget, deelw. bnw. Rampspoedig.
Verplamen, zw. ww. tr. Uitwisschen, uitvlakken.
Verplanken, zw. ww. trans. Met planken beleggen, bekleeden.
Verplanten,zw. ww. trans. l)Verplanten. 2) planten, wortel doen vatten; geplant, geworteld. —
Verplantinge.
Verplaten, zw. ww. trans. Van nieuwe platen
voorzien.

Verplatten, zw. ww. trans. Plat liggen; door op
dooden.
Verplechten. Zie verplichten.
Verplegen, zw. en st. ww. (trans), wederk. en
intr. — I. Trans. 1) Borg voor iets stellen, voor iets
instaan; (eene schuld) in (echte erkennen; ver
schout, in rechte erkende schuld. 2) ook-plogen
buiten rechte, voor iets instaan. 3) aan kunnen of
op kunnen, nl. eene portie eten. 4) verzorgen, van
het noodige voorzien. 5) ten uitvoer of tot stand
brengen; iets over zich kunnen verkrijgen. 6) de
plaats of den plicht van een ander overnemen of
innemen. — II. Wederk. Zich verbinden, zich verplichten.
Verpletten, zw. ww. trans. Plat drukken; dood

iets te liggen,

drukken.
Verplicht, verplecht, znw. o. Verplichting, in rechte aangegane verplichting.
Verplichten, verplechten, zw. ww. trans. — I.
Trans. 1) Verbinden, ook in rechte. 2) verstrikken,
verbinden. 3) enen v., iem. van zijn vrijheid berooven, hem onrechtvaardig behandelen. 4) voor iets
instaan. 5) iets in rechte verbinden, verpanden. 6)
bezorgen, de zorg voor iets op zich nemen. a) (een
dienst) waarnemen. b) beheeren. c) berechten. d)
behandelen; eene stof; ook mededeeling doen van
iets. 7) de zorg voor iem. op zich nemen. — II.
Wederk. Zich verbinden. — III. Intr. Hetz. als
wederk. Zich verbinden, naar iets voegen.
Verplompen, verplumpen, zw. ww. trans. Plomp,
bot, maken, afstompen.
Verpluumt, deelw. bnw. Nieuwe veeren hebbende.
Verpoysen, verpoeysen, verpoinsen. Zie v e r-

puuschen.
Verpoluwen, verpueluwen, zw. ww. trans. Met
„poluwe" bedekken.
Verponden, zw. ww. intr. De schatting (in ponden) veranderen of herzien; ook met den acc., als
intr.: de schatting, herzien van (eene plaats).
Verpondinge, znw. vr. De schatting in ponden:
de herziening der in ponden berekende schatting.
Verpont, deelw. Op straffe verbonden( ?).
Verpontgelden, zw. ww. trans. Het pontgelt betalen van goederen.
Verponttollen, zw. ww. trans. Aan „ponttol" betalen (eene zekere som).
Verpooyen, verpoyen, zw. ww. trans. Aan drinken besteden.
Verporren, verpurren, zw. ww. trans., wederk. en intr. — I. Trans. A. Met een mensch,
ook een levend wezen, als voorwerp, 1) Prikkelen,
tot eene edele of onedele drift. 2) opzetten, opstoken, met God als object, aanzetten. (tot gramschap). B. Met eene zaak als object. 1) Van zijne
plaats bewegen; vooral met kracht van zijn plaats
krijgen; ergens aanraken en het van zijne plaats
brengen. 2) bewegen, verroeren, in het algemeen.
3) verwekken, opwekken, eene gemoedsstemming.
— II. Wederk. Zich verroeren, zich bewegen. —
III. Intr. Hetz. als Wederk.
een

VERPORRENEN.

VE RRECHTEN..

Verporrenen, zw. ww. trans. en wederkt — I.
Trans. 1) Prikkelen, aanzetten. 2) veroorzaken. —
II. Wederk. Zich bewegen.
Verporrer, znw. m. Hij die tot iets prikkelt.
Verporteren, verpoorteren, zw. ww.. wederk. Het
burgerrecht ergens opzeggen of ergens anders burger worden.

lijke of valsche aanbrenging of. aanklacht. b) verraderlijke * aanval, of overval. c) samenzwering.
d) opstand. 3) verraad, het overleveren van iem.
of iets in de macht van een vijand of van het gerecht.
Verrader, verreder, -dere, -dre, znw. m. 1) Valsche raadgever. 2) trouwelooze valschaard, belager. 3) hij die het op iemands verderf toelegt. 4)
hij die iem. of iets aan een vijand verraadt of overlevert.
Verraderie, verreder-, verradernie, znw. vr. 1)
Trouweloosheid, verraad. 2) het brengen van verderf over iem. of eene plaats. 3) het plegen van
verraad jegens iem., het overleveren van iem. of
iets in handen van een vijand.
Verraderige, -igge, znw. vr. Verraadster.
Verraderinne, znw. vr. Trouwelooze of valsche
vrouw.
Verraderlije, -like. Zie v e r r a d e 1 ij c, -1 i k e.
Verradernie. Zie v e r r a d e r i e.
Verradernisse. Hetz. als v e r r a d e n i s s e.
Verradich, bnw. Valsch, verraderlijk.
Verradieheit, -hede, znw. vr. Verraderlijkheid;
verraad. — Verradiehlike.
Verradinge, znw. vr. 1) Het verraden van iem.
2) belastering. 3) opstand tegen het wettig gezag.
Verradinne, znw. vr. Verraderlijke of valsche
vrouw.
Verraect, bnw. Er slecht aan toe, naar het lichaam: verdorven, naar den geest.
Verraem, znw. o. 1) Concept, ontwerp. 2) ver
-ordeling(?).
Verraet, znw. o. Verraderlijkheid; ook verraderlijke daad.
Verraetsehap, -schep, - schip, znw. o. en vr. Trouweloosheid, verraderlijkheid; verraad.
Verramen, zw. ww. trans. 1) Ontwerpen, opmaken. 2) bepalen, afspreken.
Verramen, zw. ww. trans. Van laken gezegd, op
nieuw op een raam spannen om te drogen.
Verrammelen, zw. ww. intr, Geraas maken.
Verramponeren, zw. ww. trans. Toetakelen,
hangen.
Verrantsoenen, verrentsoenen, zw. ww. trans.
Tegen een rantsoen vrijkoopen of vrijlaten.
Verrasen, zw. ww. intr. Bet. onzeker.
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Verposelike, verpooslike, verpoislike, -lijc, -lic,

bijw. Bij tusschenpoozen, beurtelings.

Verposen, verpoosen, verpoisen, zw. ww. intr. en
wederk. -- I. Intr. Een rustpoos nemen. -- II.
Wederk. Uitrusten. — Verposinge.
Verposeren, -eeren, zw. ww. wederk. Hetz. als
hem verposen.
Verprenten, zw. ww. trans. Door sieraden onkenbaar maken of bederven.
Verpriset, vergrijst, deelw. bnw. Hooggeprezen.
Verpcoeven, verprouven, zw. ww. trans. Door bewijzen overwinnen, van ongelijk overtuigen.
Verpueluwen. Zie v e r p o 1 u w e n.
Verpurren. Zie v e r p o r r e n.
Verpuusehen, verpuyschen, zw, ww. trans. Van
biest maken, boter.
Verquaden, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans. 1)
Slecht maken, minder maken. 2) erger maken. —
II. Intr. 1) Boos of slecht worden, bederven. 2)
toornig worden.
Verquansijs, verqwantzes, bijw. Om zoo te zeggen.
Verqueesten, zw. ww. trans. Andere vorm voor
v e r q u e s t e n.
Verquekelije, verqueykelijc, bnw. Verkwikkend.
Verqueken, verqueiken, zw. ww. trans. 1) Verkwikken. 2) verlevendigen. — Verquekinge, ver
-queyking.

Verquelen, st. (en zw.) ww. intr. en trans. — I.
Intr. In een treurigen toestand zijn, verkwijnen;
deelw. bnw. verquolen, doodziek. — II. Trans.
Doen lijden; kwellen.
Verquellen, zw. ww. trans. Kwellen, verdriet
doen.
Verquenen, zw. ww. intr. Te niet gaan, bederven.
Verqueren. Andere schrijfwijze voor v e r k er e n.
Verquieken, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans.
Opkweeken, versterken. — II. Verfrischt worden.
herleven.
Verquinen, st. ww. intr. Wegkwijnen. — Ver

-quinge.

VerquisteliJe, -qwistlick, bnw. Wat voor verkwisten of te loor doen gaan vatbaar is.
Verquisten, verquesten, eerqueesten, zw.ww. trans.
en intr. — I. Trans. Teloor doen gaan, te niet doen.
—II. Intr. Te loor gaan. — Verquister, Verquistin-

ge.
Verrachten, ww. Temperen( ?)Waarsch. foutieve
lezing.

Verradachtich, verraed-, -echtich, bnw. Verrader-

lijk, valsch.

Verradelij c, verraet-, verreet-; verraderlijc, bnw.
Valsch, trouweloos. — Verrade(n)like, verraderlijc.
Verraden, st. ww. trans. 1) Door slechten raad
of door inblazingen ergens toe brengen. 2) door
inblazingen iem. bij een ander zwart maken. 3)
iem. op een trouwelooze, valsche, wijze behandelen. 4) iem. op eene trouwelooze of verraderlijke
wijze in het ongeluk brengen. ; (een dier) op listige
wijze (vangen en) dooden; deelw. verraden, verloren, bedorven, in een ellendigen toestand. 5) met
het obj. eener zaak, te gronde richten, ruineeren;
enen wijch v., verraderlijk doen verliezen. 6) uitbrengen, ontmaskeren. 7) verraden, in de hedendaagsche bet.
Verradende, deelw. bnw., Verraderlijk, valsch.
Verradenisse, verredenisse, verraetnisse, verraednisse, verranisse, -is, -esse, znw. vr. 1) Trouweloos-

heid, valschheid, verraad. 2) speciaal. a) verrader-

Verrasschen, verrassen, zw. ww. trans. Verras-

sen, overrompelen; iem. listig van zijne rechten
berooven: (eene vrouw) o1vervallen.
Verrassehenisse, verrassenis, znw. vr. Berooving
van de vrouwelijke eer; verkrachting.
Verrasschinge, verrassinge, znw. vr. Verrassing,
overvalling; hinderlaag; slinksche streek.

Verre, vere, varrre, veer, ver, var; verde, vorde;
verren, bijw. 1) Van ruimtebegrippen, ver, over
(en op) een grooten afstand; een heel eind. 2) van
tijdsbegrippen, ver, hoog. 3) bij een superlatief,
verreweg. 4) bij andere dan ruimte- en tijdsbegrippen, waarop het woord wordt overgebracht: zeer,
in sterke mate; (al)so verre (als), voor zoover, voor
het geval dat; naardien; mits, indien.
Verre, ver, veer, verde, varde, bnw. 1) Ver, zich
uitstrekkend over een grooten afstand; op een
grooter afstand zijnd. 2) ernstig, hevig.
Verre, znw. Zie v a r r e.
Verrebben. Zie v e r r i b b e n.
Verrechten, verrichten, zw. ww. trans. en wederk.
— I. Trans. A. Met eene zaak als object. 1) Recht
maken. 2) verbeteren, repareeren. 3) goed maken,
een aangedaan onrecht; vergoeden, eene toegebrachte schade. 4) richten, een wapen 5) tot stand
brengen, ten uitvoer brengen. 6) in den vorigen
toestand terugbrengen(?). B. Met een persoon als

object. 1) Verbeteren, in zedelijken zin. 2) voldoen,
tevreden stellen, met betr. tot eene vordering; ook
betalen. 3) bestrijden, aanvallen. — II. Wederk. 1)
Zich oprichten, vooral met eene vijandelijke bedoeling. 2) zich herstellen.

VERRECHTEN.

VERROMPELT.

Verreehten, verrichten, zw. ww. trans. en wederk.
— I. Trans. A. Met den acc. van den persoon.
1) Rechten over, veroordeelen. 2) voor iemands
recht opkomen. B. Met den acc. der zaak. 1) Recht
doen over iets, iets wreken. 2) in iets recht laten
wedervaren. 3) met procedeeren verdoen. — II.
Wederk. Voor zijne rechten opkomen, zich recht
verschaffen, zich verweren.
Verrechter, verrichter, znw. m. Bestuurder,
hoofdman; verdediger.
Verreehtinge, verrichtinge, znw. vr. Vergoeding,
schadeloosstelling, herstel.
Verreehtverdigen, -veerdigen, -vaerdigen, zw. ww.
trans. l) Rechtvaardig maken, een mensch. 2) in een
goeden staat of orde brengen. 3) bederven, in zedelijken zin.
Verreden, verreeden, zw. ww. trans. Van laken
gezegd, op nieuw „reden ", appreteeren.
Verreden, zw. ww. wederk. Zich verspreken,
valsche of onbehoorlijke dingen zeggen.
Verreformeren, -refermeren, -ieren, zw. ww.
i
trans. Verbeteren, herstellen.
Verregent, deelw. bnw. Doorwaterd.

een paard. 3) rijdende inhalen. 4) rijdende, d.i. met
ruiterij, afwinnen.
Verrieken, verruken, st. ww.- trans. De lucht of
reuk van iets in den neus krijgen, beginnen te ruiken.

Verreheit, znw. vr. Groote afstand.

Verreiken, verreeken, zw. ww. trans. — A. Met den
acc. der zaak. 1) Bereiken, een bep. punt in de
ruimte; bereiken, het brengen tot. 2) in zijn bereik
krijgen; verkrijgen; in rechte, een eisch instellen
dat iets aan iem. wordt toegewezen. 4) terugkrijgen hetgeen men heeft uitgegeven. 5) achterhalen,
achter iets komen. 6) met eene zaak als ondw., het
brengen tot een bep. punt. 7) overreiken; plechtig
overgeven. — B. Met den acc. van den pers. 1) In
handen krijgen. 2) vlak bij iem. komen. 3) in rechte, iem. overtuigen.
Verreisen, zw. ww. trans. Aan reizen besteden,
reizende verteren.
Verreken, verreeken. Zie v e r r e i k e n.

Verrekenen. zw. ww. trans. 1) Uiteenzetten, vertellen. 2) uitspreken.
Verreeken, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans.
1) Van laken, opnieuw oprekken; ook te sterk rekken( ?). — II. Intr. Door rekken van elkaar gaan.
Verren, f erren, varren, verden, (vaerden), zw. ww.

trans., wederk. en intr. -- I. Trans. A. Met den
acc. van een levend wezen. 1) Verre houden, op een
afstand houden. 2) verwijderd houden van een
ramp, beschermen. 3) verwijderd houden, van eene
welkome zaak, berooven. --- B. Met den acc. der
zaak. 1) Verwijderd houden. 2) afwenden, eene
ramp. 3) ontnemen, benemen. 4) uitstellen( ?) sonder
verden, zonder genade te gebruiken, onverbiddelijk.
in verden leggen, aan iets een einde maken(?). — II.

Wederk. 1) Zich verwijderd houden. 2) zich verwijderen. 3) zich ontdoen van iets. — III. Intr. 1)
Verwijderd of verre zijn van. 2) zich verwijderen.
3) van iets afkomen.

Verren-. Zie varren -.
Verrendeel . Zie vierendeel.
Verrenisse, vernisse, znw. vr. Groote afstand.
Verrennen, zw. ww. trans. Betrappen, vangen.
Verrents, verrens, bijw. Hetz. als v e r r e. Van

v., van verre.

Verrenten, zw . ww. trans. Rente van iets betalen

of ook heffen.

Verrenvleesch, znw. o. Vleesch van een stier.
Verrepeteren, verru penteren, - eeren, zw. ww.

trans. Vermelden, beschrijven.
Verresiehtieh, bnw. Verziend.
Verrewijn, znw. m. Oude wijn, wijn van het vorige jaar( ?).
Verribben, verrebben, zw. ww. trans. Van andere
ribben of dunne balken voorzien.
Verrieheit, znw. vr. Hetz. als v e r h e i t.
Verrichten, verrichtinge. Zie v e r r e c h t e n,
vorrechtinge.
Verriden, st. ww. trans. 1) Rijdende verteren,
aan paardenhuur uitgeven. 2) rijdende bederven,
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Verriere, veriere, znw. vr. Glasruit.

Verriergat, znw. o. Blind venster of nis in een

muur( ?).

Verriesen, zw . ww. intr. en trans. -- I. Van zijn
verstand beroofd worden ,handelen als een gek.;
verriest, dwaas, dol. -- II. Trans. Van verstand
of bezinning berooven, dol maken.
Verriken, verrijcken, zw. ww. trans. en-intr. — I.
Trans. Rijk maken. — II. Intr. Rijk(er) worden;
zich verrijken. .
Verrimpelen, verrimperen, zw. ww. intr. Rimpe-

lig worden; verrimpelt, gerimpeld.

Verrinc, varrinc, ver(r)ing, znw. m. Stier.
Verrinnen, verrennen, zw. ww. trans. Doen weg-

vloeien, verspillen(?).
Verrisen, st. ww. intr. en trans. — I. Intr. A.
Met een pers. als subject. 1) Opstaan, verrijzen
van den grond, uit den slaap; ook opstaan uit den
dood. 2) opstaan tegen, vijandelijk. 3) opstaan, opkomen; worden. 4) verhoogd worden; rijzen of toenemen in eer. — B. Met eene zaak als ondw. Ontstaan, rijzen, opkomen van een geschil, strijd, en,
in het alg., van onwelkome zaken. --- II. Trans.
Doen opstaan.
Verrisenisse, verrijs-, -nesse, znw. vr. en o. 1) Met
een pers. als onderwerp der werking, opstanding
uit den dood. 2) met eene zaak als subj., het opkomen of ontstaan van. In dez. bet . Verrisinge .
Verroekeloosheit, verrokeloos-, -hede, znw. vr.
Zorgeloosheid.

Verroekelosen, verroke - , verrueke - , verrouke - ,
verroec-; -loosen. zw. ww. trans., wederk. en intr.
-- I. Trans. Veronachtzamen; zich niet om iets bekommeren. 2) verzuimen. 3) door zorgeloosheid bederven; ook verloren doen gaan. -- II. Wederk.
1) Een verzuim of misslag begaan, ondoordacht
handelen. 2) zichzelf door onbezonnenheid in
het verderf storten; ook zich te kort doen. —
III. Intr. Hetz. als Wederk.

Verroepen, verroupen, zw. ww. trans. en intr. —

I. Trans. A. Met ver- in de beteekenis eener ver
als r o e p e n. 2) met roepen be--sterking.'Hz
reiken, zich door roepen iemands hulp bezorgen.
^) boete v., onz. bet. B. Met ver- in de pejoratieve
bet. 1) Met den acc. der zaak. Door schreeuwen
verstoren. 2) met den acc. van den persoon. Ver
uitschelden. — II. Intr. Een geschreeuw-wensch,
aanheffen.
Verroeren, verroren, verrueren, zw. ww. trans.,
wederk. en intr. — I. Trans. A. Met het object
eener zaak. 1) Verroeren, bewegen; in beweging
brengen. 2) verplaatsen. 3) bewegen, het gemoed.
4) bewerken, aan den gang maken. — B. Met een
pers. als object. 1) In beweging brengen. 2) indruk
maken op iemands gemoed. 3) in het aanzijn roepen, verwekken. 4) in beroering of opschudding
brengen. — II. Wederk. Zich (ver)roeren. — III.
Intr. 1) Zich verroeren, bewegen. 2) in beweging
geraken, van inwendige deelen van het lichaam.
3) roerig of oproerig worden.
Verroeringe, znw. vr. Beweging, verandering
van toestand.
Verroerlijc, verruerlijc, bnw. Beweeglijk, voor beweging vatbaar.
Verroest, verrost, deelw. bw. Verroest.
Verroest, bnw. Wvl. vorm van verronst, gerimpeld.
Verroesten, verrosten, zw. ww. intr. Verroesten.

-- Verroestheit, verrostheit, Verroestich, verrostich.
Verroestigen, verrostigen, zw. ww. intr. Verroesten.

Verroken, zw. ww. intr. Beginnen te rooken(?) .

Verrompelt , bnw. Gerimpeld.
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Verrompen, verrumpen, deelw. bnw. Gerimpeld.
Verrompen, zw. ww. trans. Rimpelen.
Verronselt, deelw. bnw. Gerimpeld.
Verronst, verrunst, .bnw. Gerimpeld.
Verrosten. Zie verroesten.
Verrosteren, zw. ww. intr. Verroesten; verrostert, verroest.

Verrosticht, -echt, deeles. bnw. Verroest.
Verrot, verrottet, deeles. bnw. 1) Verrot. 2) bedorven. 3) ondeugdelijk, nietswaardig.
Verroten. Zie verrotten.
Verrotheit, znw. vr. De toestand van verrot,
vergaan te zijn.
Verrottelije, 'bnw . Aan verrotting onderhevig.
Verrotten, verroten, zes. ww. intr. en trans. -- I.
Intr. 1) Verrotten. 2) bederven. — II. Trans. Doen
verrotten.
Verrottenisse, -esse, znw. vr. Iets dat verrot, bedorven is.
Verrottieh, bnw. Aangestoken, tot bederf overgaand. — Verrottinge.
Verroven, zes. ww. trans. Berooven.
Verroeren. Zie verroeren.
Verruggen, zw. ww. trans. Uitstellen. — Verrui-

len, verreuylen.
Verrueken, zes. ww. trans. Uitstellen: verruckt,

verleden, verloopen (oostmnl.).
Verrunst. Zie v e r r o n s t.
Verrupenteren. Zie v e r r e p e t e r e n.
Verrusten, zw. ww. wederk., intr. (?) en trans. —
I. Wederk. Uitrusten. — II. Trans. Doen uitrusten,
verkwikken.
Verrustinge, znw. vr. Het uitrusten; rustig vertrek.
Verruwen, zes. ww. trans. Opnieuw kammen
(laken).
Vers, in de uitdr. van vers, van verre.
Vers, veers, vaers, vat's, znw. o. 1) Vers, vooral
een gedeelte van een hoofdstuk uit den bijbel, of
van een geestelijk lied, een psalm enz.; ook een ge
enen een quaet vers leren, iem. iets-helid,psam;
inpeperen; enen sijn eredelvers lesen, iem. den doodsteek geven. 2) vers, als uitdrukking der wereld
poëzie, zoowel een versregel als een geheel ge--sche
dicht. 3) vers maken, zich over iets vroolijk maken.
Vers. Zie versch.
Versach, znw. o. Schroom, terughouding(?).
Versacht. Zie verse g g e n.
Versaehtelije, versachtlijc, -lic, bnw. Voor zachtheid vatbaar.

Versachten, versaechten, versaften, versae f ten,
ten, versochten, zw. ww. trans. en intr. — I.
verso /ten,

Trans. A. Met den acc. der zaak. 1) Verzachten, de
pijn (van lichaam en geest), verminderen. 2) verzachten, temperen, een hartstocht of de uiting ervan. 3) tot zachtheid stemmen, het gemoed. B.
Met den acc. van den persoon. 1) Genezen, een
lijder. 2) vermurwen, vertederen. — II. Intr.
Zacht of week worden.
Versachtich, versechtich, bnw. Vol verzen( ?).
Versachtigen, zes. ww. trans. Hetz. als v e rtinge.
s a e h t e n. — Versaehtinge, -saechtinge, -sa/tinge.
Versachtmoedigen, -modigen, zw. ww. trans. Tot
zachtheid stemmen.
Versadelije, versedelijc, bnw. Te verzadigen..
Versaden, verseden, versaeyen, zw. ww. trans. en
intr. — I. Trans. 1) Verzadigen, zooveel spijs en
drank aan iem. geven als hij maar verlangt. 2) iem.
volop van iets geven van hetgeen hem onaangenaam is. — II. Wederk. Zich verzadigen. — III.
Verzadigd worden, genoeg van iets krijgen. 2) zijn
bekomst krijgen.
Versadenisse, -esse, znw. vr. Hetz. als v e r s adinge.
Versadinge, znw. vr. Verzadiging.
Versaech, znw. o. Vrees, angst.
Versaecht, versaget, versaect, deelw. bnw. 1)
1) Bevreesd. 2) lafhartig.

Versaechtheit, versaeght-, znw. vr. Versaagdheid,
angst.

Versaechten, versaeften. Zie v e r s a c h t e n.
Verswedde, znw. o. Verzadiging, bevrediging.
Versaeyen. Zie vers a d e n.
Versaeyt, deelw. bnw. N aam van een ziekelijk
verschijnsel bij sommige dieren, wier tong bezaaid is met vlekken, gortig. — In dez. beteekenis
ook versgeut, versaeuwen.
Versaem, znw. o. Vergadering, bijeenkomst.
Ténen versame, in één gezelschap.
Versaemt. Zie versamen e n.
Versaemthelt, znw. Foutieve lezing voor ver

-smaethi(?).

Verswet, versaedt, deelw. bnw. Verzadigd.
Versaetheit, versaed-, versaedt-, -hede, znw. vr.
Het verzadigd zijn, verzadiging.
Versaetsel, versaedsel, znw. o. Bevrediging.
Versaeut, verseeuwen. Zie v e r s a e y t.
Versagellje, bnw. Vreesaanjagend, vreeselijk.
Versagen, verzagen, verschagen, zw. ww. trans.,
wederk. en intr. — I. Trans. Bevreesd maken. —
II. Wederk. Zich bevreesd maken, angst voelen. —
III. Intr. Hetz. als Wederk.
Versager, -ere, znw. m. Hij die iem. vrees aanjaagt, in het nauw brengt.
Versaget. Zie v e r s a e c h t.
Versakelije, versaeclijc, bnw. Ontkennend; wat
ontkend kan worden( ?).
Versaken, versaecken, verseken, zw. en st. ww.
trans. 1) Ontkennen, loochenen. 2) verloochenen.
3) afstand doen van iets.
Versaker, znw. m. Hij die iets ontkent of loochent; verloochenaar.
Versakinge, znw. vr. 1) Loochening. 2) verloochening; afstand doen van iets.
Versacken, zw. ww. trans. In een anderen zak
doen.

Versaluwen, versaluën, verseluwen, -even, zw.

ww. trans. en intr. — I. Trans. Vaal of geelbleek
maken. — II. Intr. Vaal of geelbleek worden: zijne
kleur of frischheid verliezen; verflensen; deelw.
versaluwet, vaalbleek.
Versamelen, verzamelen, zw. ww. trans. en wederk. — I. Trans. Bijeenbrengen, vergaderen. —
II. Wederk. 1) Bijeenkomen. 2) zich vereenigen in
het huwelijk.
Versamelike, lijken, bijw. Gezamenlijk.
Versamelinge, znw. vr. 1) Het verzamelen, bijeenroepen. 2) vergadering, bijeenkomst.
Versamenaer, -are, znw. m. Hij die iets bijeenbrengt of bijeenvoegt.
Versamenderhant, bijw. Gezamenlijk.
-

Versamenen, versamen, versamelen, zw. ww.

trans., wederk. en intr.; deelw. versament, -saemt,
— I. Trans. A. Met een mv. van een pers. of een collectief begrip van levende wezens. 1) Bijeenbrengen, doen bijeenkomen. 2) vereenigen, verbinden,
vooral in het huwelijk. 3) tot elkaar brengen, verzoenen. B. Met eene zaak als obj. 1) Verzamelen.
2) samenvoegen, tot één geheel maken. 3) aan iets
anders verbinden of hechten. — II. Wederk. A.
Met het subject van levende wezens. 1) Zich verzamelen, vergaderen. 2) tegen elkaar ten strijde trekken. 3) zich voegen bij iem. — B. Met het subject
van zaken. 1) Samenkomen, samenloopen. 2) zich
vereenigen. — III. Intr. A. Met levende wezens als
ondw. 1) Bijeenkomen, ook van twee personen.
2) met elkaar in vijandelijke aanraking komen;
handgemeen worden. 3) bij elkaar komen in eene
echtverbintenis. 4) in iemands kring opgenomen
worden. B. Met zaken als ondw. 1) Samenloopen,
ineenloopen. 2) zich vereenigen, tot één geheel worden; deelw. versament, gezamenlijk, vereenigd. 3)
bijeengevoegd worden, van gescheiden deelen.
Versameninge, versaminge, znw. vr. 1) Bijeen
bijeenvoeging. 2) bijeenkomst, vergade--roeping,
ring. 3) vereeniging, van zaken.

VERSAMENLIKE.

Versamenlike, versament-, -lijc, -lic, bijw. Gezamenlijk.

Versamicheit, znw. vr. Instandhouding, de wil
om te behouden(?).
Versamigen, zw. ww. intr. Vergaderen.
Versaminge. Zie versameninge.
Versanden, zw. ww. intr. en trans. — I. Intr.
Met zand gevuld of door zand verstopt worden.
— II. Trans. Doen verzanden.
Versarpen, verserpen, zw. ww. trans. Ruw, ongelijk maken.
Versaten, zw. ww. trans. en wederk. — I. Trans.
1) In orde brengen, regelen. 2) uit den weg ruimen,
een geschil. 3) verzoenen. — II. Wederk. 1) Zich
toerusten. 2) zijn zaken in orde brengen; zorgen
voor zijn zieleheil. 3) hertrouwen.
Versatinge, znw. vr. Regeling, schikking.

Verseh(e), verst, vers, (verchs), varsch, virsch,
veursch, vorsch, (vrisch), bnw. A. Van zaken. 1)
Versch, nieuw, pas.; metter verscher (mis)daet, op
heeter daad; op den verschen voet, onmiddellijk,

ook: in den toestand zijnde alsof er in de zaak nog
niets was voorgevallen. 2) frisch, goed bewaard.
3) verfrisschend. 4) nat, vochtig. 5) van water gezegd, zoet (tegenover, „brak" en „zout"); die ver
de deur aan de zoetwaterzijde van een-schedor,
zeesluis. B. Van personen. 1) Frisch, krachtig, onverzwakt. 2) van het lichaamsgestel, vochtig.
Versch, bijw. 1) ]pas, kort te voren. 2) met fris
kracht.
-sche
Versch. 1 Zie vorsch.
zw.
ww.
trans.
(Wastafeltjes) op
Versehachten,
nieuw inbinden.
zw.
ww.
trans.
1)
Schadeloosstellen.
Versehaden,
2) tegen rente opnemen.
Versehaelt, deelw. bnw. Ondrinkbaar geworden;
Gevild, geplunderd.
Verschaemt. Zie v e r s c h a m e n.
Verschaerpen. Zie verscherpen.
Versehagen. Zie v e r s a g e n.
Versehaken, st. ww. trans. Met geweld ontvoeren(?).
Verschalen, zw. ww. intr.Ondrinkbaar worden(?)
Verschalken, verschelken, zw. ww. trans. 1) Tot
dienstbaarheid brengen, (aan zich) onderwerpen.
2) slecht maken, tot het kwade brengen. 3) in slimheid overtreffen. 4) iem. een strik spannen, hem er
in laten loopen: ten val brengen, bedriegen: afzetten.
Verschalker, znw. m. Falsaris, valschaard.
Versehalkinge, znw. vr. Arglistigheid, het bedriegen van iem. op arglistige wijze; afzetterij.
Versehamen, verschemen, zw. ww. trans., wederk. en intr. — I. Trans. 1) Te schande maken,
maken dat iem. zich schaamt. 2) beschaamd maken. — II. Wederk. Zich schamen; deelw. ver
beschaamd.
-schamet,vr
Verschamenisse, verschemen-, -esse, -is, znw. vr.
Beschaming, schande; onteerende straf.
Versehaminge, verscheminge, znw. vr. Het ie
schande-maken, het rooven van iemands-mandte
eer.
Versehapier, znw. m. Bet. onzeker.
Versehar(r)e. Zie v i e r s c h a r e.
Verseharen, zw. ww. trans. Anders opstellen of
ordenen, een leger.
Verseharpen. Zie v e r s c h e r p e n.
Versehat. Zie v e e r s c h a t.
Versehat, znw. Onbillijke belasting.
Versehatten, zw. ww. trans. Schatting, vooral
onrechtmatige of gewelddadige schatting opleggen.
Verschatter, znw. m. Afperser, uitzuiger.
Verschaven, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans.
Iem. kaal maken; van geld- en levensmiddelen
berooven: deelw. verschaven, kaal, troosteloos. —
II. Intr. Zich snel verwijderen, op de vlucht gaan.
Versche, varsche, vorsche, znw. vr. Land dat tegen zeewater bevestigd is; binnen den zeedijk ge-
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legen land; vorevorsche, voorland, afdamming om
daarachter een dijk behoorlijk te kunnen opmaken.
Verseheidelijc, bnw. Scheidbaar, verdeelbaar.
Verscheidelike, verscheedelike, -lijc, -lic, bijw. Afzonderlijk; onderscheidenlijk.
Verscheiden, versche(e)den, st. (en zw.) ww.
trans., wederk. en intr. — I. Trans. A. Met een
persoon als object. 1) Scheiden. 2) afscheiden, afzonderen. 3) verwerpen, afscheiden, in een hoek
zetten. 4) uiteenjagen, verstrooien. 5) op een bep.
genoemde plaats of tijd ontbieden. 6) verzoenen,
tot een vergelijk brengen. 7) met boedelscheiding
uit een boedel doen gaan. B. Met den acc. der
zaak. 1) Scheiden, splijten. 2) verdeelen. 3) verstrooien, versnipperen. 4) een einde aan iets maken. 3) ,onderscheiden,onderkennen. 6) beslissen,
uitwijzen. 7) uitdrukkelijk noemen, duidelijk aanwijzen. 8) beschrijven. — II. Wederk. 1) Zich (af)scheiden. 2) zich scheiden, verdeelen. 3) zich splitsen. 4) zich afhouden van iets. — III. Intr. A. Met
een persoonlijk onderw. 1) Van elkaar gaan, uiteengaan. 2) heengaan, zich verwijderen. 3) sterven; de onbep. wijs als znw., overlijden, dood. 4)
uiteengaan, oneenig worden. 5) zich verstrooien of
verspreiden. 6) verlost worden, bevallen. B. Met
eene zaak als subject. 1) Gescheiden worden. 2)
weggaan, verdwijnen. 3) vaneenscheiden. 4) zich
splitsen. 5) oneenig zijn. 6) een einde nemen, ophouden; onvolt. deelw. verscheidende, vergankelijk.
Verscheiden, verscheden, deelw. als bijw. en
bnw. gebruikt. 1) Van elkaar verwijderd, vaneen.
2) afzonderlijk. 3) aan elkaar vreemd. 4) gesplitst.
5) verschillend, onderscheiden. 6) overleden, dood.
Verscheiden, znw. o. Overlijden, dood.
Verscheidende, deelw. bnw. Voorbijgaand.

Verseheidenisse, verscheden, -verscheyen-. -esse,

znw. vr. en onz. 1) Scheiding. 2) vertrek; overlijden.
Verseheidinge, verscheedinge, znw. vr. I. Van
verscheiden, trans. 1) Scheiding, verdeeling. 2)
verwerping, het van zich jagen; uitbanning. 3)
ambtelijke mededeeling. — II. Van verscheiden,
intr. 1) Scheiding, vertrek. 2) overlijden, dood.
3) scheiding, uiteengaan; der apostelen v., (15 Juli)
kerkelijk feest ter herdenking van het feit dat de
apostelen zich naar verschillende landstreken had
den verspreid ter verkondiging van het Evangelie.
4) afscheiding der vochten uit het lichaam; in het
bijzonder van de menstruatie.
Verseheifelen, znw. ww. trans. 1) Verstrooien,
uiteenjagen. 2) verstoren, te niet doen.
Verseheifelinge, znw. vr. Verstrooiïng, datgene
wat iemands gemoed afleidt of verstoort.
Verscheinen, versche(e)nen, zw. ww. trans., het
causatief van verschenen. Doen opgaan over iem.;
iem. toezenden.
Verscheit, verscheet, znw. o. I. Van verscheiden,
trans. 1) Scheiding, verdeeling. 2) beslissing,
bepaling in rechte; uitspraak; vonnis. 3) onderscheiding, het onderscheid maken tusschen verschillende gevallen. — II. Van verscheiden, intr.
1) Scheiding; afscheid. 2) overlijden, dood. 3)
einde. 4) ondergang.
Verscheit. Zie v e r s c h h e i t.
Verschelen, zw. ww. intr. Verschillen: een verschil maken met; onderscheiden zijn van.
Verschelike, verssch-, varsch-, bijw. 1) Kort te
voren, pas. 2) nat, vochtig.
Verschemen, verschemenisse. Zie v e r s c h amen, verschamenisse.
Verschen, vorschen, zw. ww. trans. 1) Opknappen(?). 2) bevochtigen. 3) zout land (buiten den
zeedijk) tot korenland maken door indijking.
Verschen, bijw. Kort te voren, pas.
Verschene. Zie v e r s e n e.
Verschenen. Zie v e r s c h e i n e n.
Versehenigen. Zie v e r s c h i n i g e n.
Verschenken, vor-, zw. ww. trans. 1) Uitschen-
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ken. 2) voor het schenken (van wijn of bier) gebruiken. 2) ten geschenke geven.
Verschepen, zw. ww. trans. Op een ander schip
overbrengen, overladen.
Verscheppen, st. ww. trans. en wederk. — I.
Trans. 1) Vervormen, hervormen. 2) mi es ver
mij is aangeboren. 3) uitdenken, zich iets-scepn,
indenken. 4) leegscheppen, uitputten ; uit iets
scheppen. — II. Wederk. Zich herscheppen of
hervormen, in geestelijken zin, eene andere gedaante aannemen.
Verseheppenisse, znw. vr. Gedaanteverwisseling.
Verscheren, st. ww. trans. Overscheren, op
nieuw scheren, laken.
Verscheren, zw. ww. trans. Bestemmen, toedeelen, door het lot.
Verscheren, zw. ww. trans. Verleiden, van den
rechten weg brengen( ?).

Verscherpen, verscharpen, verschaerpen, zw. ww.
trans. en intr. — I. Trans. 1) Verscherpen. 2) versterken, kracht bijzetten aan iets. — II. Intr.
Scherp worden.
Verscheuren. Zie verschoren.

Versehheit, varschheit, verscheit, veerscheet, -hede,

znw. vr. 1) Verschheid, nieuwheid. 2) vochtigheid,
nattigheid. 3) vocht. 4) zoetheid, drinkbaarheid,
van water. 5) frissche kracht.
Verschicheit, varschicheit, varssigheit, znw. vr.
Verschheid, frischheid.
Verschier, znw. o. Versiering, sieraad.
Versehieren, verscieren, zw. ww. trans. Opsieren;
ook voorzien van.
Verschieren, zw. ww. trans. Begoochelen( ?) ;
verwenschen(?).
Verschieringe, znw. vr. Versiering, sieraad.
Verschieten, verscheten (oostmnl.). — I. Intr.
A. Met eene zaak als ondw. 1) Zich met meer of
minder kracht van zijn plaats bewegen, "verschuiven; verspringen. 2) van water, wegstroomen.
B. Met een levend wezen als ondw. 1) Zich snel
bewegen, een plotselinge beweging maken, door
eene rilling bevangen worden. 2) geweldig of hevig
schrikken; met eene bepaling met vore, terug
3) verbleeken. 4) opschrikken, uit-schrikenva.
een droom. 5) toeschieten, naderbij komen. 6) v. op
(oostmnl.), plechtig van iets afstand doen. — II.
Trans. 1) Voor den dag halen en nazien. 2) (koren)
omwerken, om het voor duf worden te bewaren.
3) uitzoeken. 4) voorschieten, vooruitbetalen.
5) afschieten, betimmeren( ?). 6) plechtig afstand
doen van iets. 7) aan schieten gebruiken, verschieten. -- III. Wederk. 1) Zich verroeren. 2) eene onwillekeurige beweging maken, ten gevolge van
eene heftige aandoening.
Verschietenisse, -esse, znw. vr. Schrik, ontsteltenis.
Verschietgelt, verschiete-, znw. o. Geld voor het
„verschieten" van koren.
Verschietinge, znw. vr. Hetz. als v e r s c h i et e n i s s e.
Verschiften, zw. ww. trans. Uit den boedel doen
gaan met boedelscheiding.
Versehijntenisse, -nesse, znw. vr. Hetgeen aan
rente verschenen is.
Versehieken, zw. ww. trans. — I. Met den acc.
der zaak. 1) Schikken, regelen. 2) verplaatsen, verleggen. — II. Met den acc. van den persoon. 1)
Verbannen. 2) te gronde richten.
Verschil, znw. o. Verschil, onderscheid; ook gebrek aan overeenstemming.
Verschilden, ww. intr. De belasting, geheven
naar het aantal schilden, veranderen.
Verschilden, zw. ww. trans. Van wapenschilden
voorzien.
Versehilderen, zw. ww. trans. Overschilderen,
schilderwerk bijwerken.
Verschilgelt, znw. o. Een scheepsterm: bijslag
boven de bedongen huur( ?).
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Verschillen, zw. ww. intr. Verschillen, onderscheiden zijn.

Verschilttalinge, verschil(d)talyng, znw. vr. Ver
omslag der schildtalen; ook het gebied-delingof
waarover die zich uitstrekt.
Verschimmelen, zw. ww. intr. Beschimmelen.
Verschimmelinge, znw. vr. Schimmel; roest.
Verschinen, zw. ww. intr., trans. en wederk. —
I. Intr. A. Met eene zaak als subject. 1) Beginnen
te schijnen. 2) zich vertoonen, zich aan iem. openbaren. 3) van bedieningen en leenen, openvallen.
4) verschijnen, vervallen, betaalbaar zijn. 5) voor
iem. opvorderbaar worden, eene erfenis, een boedel. 6) toekomen aan, ten deel vallen aan. B. Met
een persoon als ondw. 1) Verschijnen, opkomen op
eene bep. plaats, vooral in rechte. 2) in het Oost
plotseling of op eene wonderbaarlijke wijze-mnl.:
verdwijnen. — II. Wederk. 1) Zich vertoonen. 2)
verschijnen, (ter terechtzitting) komen na dag
1) Beschrijven, bestralen.-varding.—ITs
2) in het Noord-oost-. mnl.: van een boetschuldig
misdrijf overtuigen.
Versehinigen, (verschenigen), zw. ww. intr. en
wederk. In het Oostmnl. 1) Verschijnen, vervallen.
2) zich vertoonen. 3) verschijnen, na eene dagvaarding of oproeping.
Verschininge, znw. vr. Het zich vertoonen of
voordoen aan iem. of iets.
Verschinisse, znw. vr. Erfopvolging.
Verschinc, varsschinc, znw. m. Jong zwijn.
Versehinegelt, znw., o. Heffing in geld op de jonge
varkens.
Versehip.Zie wertscap.
Verscoeyen, verscoyen, zw. ww. trans. 1) Het
onderste deel van iets (een bouwwerk, een deur)
vernieuwen; opknappen( ?).
Versehoeyen, zw. ww. trans. Van een nieuwe
scheede voorzien.
Versehoelen. Zie verscholen.
Verschoyen. Zie v e r s c h o o y e n.
Versehoyeren, verschoeyeren, zw. ww. trans. Bederven, vernielen; pijnigen, uiteenjagen.
Verscholden. Zie vers c h u l d e n.
Verscholen, verschoelen, zw. ww. trans. Verpanden, verbinden.

Verschonen, verschoonen, eerschoenen, zw. ww.

trans. en intr. — I. Trans. A. Met den acc. van den
persoon. 1) Sieren, opsieren. 2) iem. in eer, aanzien,
welvaart doen toenemen, iemands toestand verbeteren; bevoordeelen. 3) met verschooning of
consideratie behandelen, iem. ontzien. B. Met den
acc. van de zaak. 1) Versieren, opsmukken, mooi
maken; iets verbloemen. 2) zuiveren. 3) mooier of
beter maken; iets goed maken. 4) iets mooier
maken. — II. Intr. 1) Schoon of schooner worden.
2) in beteren toestand komen.
Versehoninge, verschooninge, znw. vr. 1) Versie
verfraaiing; verbloeming. 2) beoordeeling;-ring,
het toekennen van een voordeel aan iem.
Versehonisse, verschoonnisse, -esse, znw. vr. Het
schooner of beter maken van iets; verbetering.
Verschooyen, verschoyen, zw. ww. intr. Op den
loop gaan; doen v., laten varen.
Verschoonnisse. Zie v e r s c h o n i s s e.
Verschoppen. Zie v e r s c h u p p e n.

Verschoren, verschueren, verscheuren, zw. ww.

trans. Verscheuren.
Verschoren, zw. ww. trans. Prijzen, vereeren(?).
Versehorten, zw. ww. trans. Uitstellen, opschorten.
Verschortinge, znw. vr. Opschorting, uitstel;
tusschenpoos.
Verschot, znw. o. 1) Geldelijke lasten, belasting;
omslag. 2) geldelijke inkomsten. 3) aftrek, vertier.
4) voorraad, verschot.
Verschoten, zw. ww. trans. Voor de belasting,
het „schot", aangeven.
Versehotponden, znw. ww. trans. Het aandeel
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van iem. in „ponden" bepalen in het „schot".

Versehouden, verschauden, verschouwen, zw. ww.
trans. (Met kokend water) zengen.
Verschouden. Zie v e r s c h u 1 d e n.
Versehoudinge, verschouwinge, znw. vr. Verzenging, brandwond door heet water.
Versehouwen, verschowen, zw. ww. trans. Waar
-nem,
gadeslaan.
Versehouwen. Zie v e r s c h o u d e n.
Verschouwinge. Zie v e r s c h o u d i n g e.
Verschoven, deelw. bnw. van v e r s c h u v e n.
1) Verworpen, verachtelijk, onwaardig. 2) ellendig,
ongelukkig. 3) in een treurigen toestand verkeerende met betrekking tot den geest, verdwaasd;
bedwelmd(?)
Verschoven, zw. ww, intr. Bet. onzeker.
Versehovenheit, znw. vr. 1) Verworpenheid, ver
waanzin.
-achteid.2)
Versehovinge, znw. vr. Verwerping, verstooting.
Verschrapen, zw. ww. intr. Dor worden, uitdrogen(?)
Verschreect, verscreckt, deelw. van v e r s c hr i ek e n.
Versehreyen, zw ww. trans. Door schreien bederven of bezeeren, de oogen.
Verschrie(ke)lije, -tic, bnw. Schrik inboezemend,
vrees aanjagend.
Versehricken, verschrecken, zw. en st. ww. intr.
en wederk. — I. Intr. Een schrik krijgen, van
schrik verstijven; met een bep. met van, terugschrikken voor iets. — II. Trans. Schrik aanjagen.
— III. Wederk. 1) Hetz. als Intr. 2) verschieten,
verspringen( ?) .
Verschrickenisse, - nesse, -nis, znw. vr. Kille
schrik, ijzing.
Verschricker, znw. m. Hij die schrik inboezemt.
Verschrickinge, znw. vr. Kille schrik, ijzing.
Verschrimpen, -schrempen, st. ww. intr. Verschrompelen.
Verschrinden, st. ww. intr. Openbarsten, opensplij ten.
Verschriven, st. ww. trans. 1) Met den acc. der
zaak. 1) Verschilderen, overschilderen. 2) beschrijven, teboekstellen. 3) iem. iets aanschrijven. 4)
overschrijven, een afschrift maken van iets; opnieuw in eene andere redactie opschrijven. 5) overschrijven op een anderen naam. 6) schriftelijk "erpanden. 7) met schrijven verbruiken (papier, perkament). — IIl Met een persoon als object. 1)
Beschrijven, schriftelijk oproepen, tot een ambtelij ke bijeenkomst enz. 2) schriftelijk verbinden
tot iets.
Verschrivinge, -onge (oostmnl.), znw. vr. 1)
Schriftelijke belofte, toezegging. 2) aanschrijving,
schriftelijk bevel. 3) schriftelijke oproeping.
Verschroden, verschroyen, zw. ww. trans. Opnieuw of beter tot grof meel malen.
Versehromen, zw. ww. intr. Ijzen, huiveren.
Versehroven, deelw. bnw. 1) Ellendig, rampzalig. 2) verdorven, nietswaardig. 3) verdwaasd.
Verschruven, zw. ww. trans. 1) Verstooten, verdrijven. 2) te gronde richten, vernietigen; van
Gode verschroven sijn, verdoemd zijn.
Versehubben, zw. ww. trans. Verwerpen; wegwerpen.
Versehubdelike, bijw. Op eene ellendige manier.
Verschubt, verschubbet, deelw. bnw. 1) Verworpen, nietswaardig. 2) onzalig, rampzalig.
Verschudden, zw. ww. trans., wederk. en intr. —
I. Trans. 1) Sterk schudden, heen en weer schudden. 2) te gronde richten (16e eeuw). — II. Wederk. 1) Zich sterk bewegen. 2) de uitdr. voor eene
sterke gemoedsbeweging, zoowel ten gevolge van
aangename als van droevige indrukken; ook
wakker worden. — III. Intr. Schudden.
Verschuft, bnw. Onzalig.

Verschulden, verscholden, verschouden, zw. ww.

trans. 1) Verbeuren, door een vergrijp verliezen.
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2) verdienen, zoowel straf als loon; iets aan iem.
verdienen. 3) vergelden.
Verschuldigen, zw. ww. trans. Zich aan een vergrijp schuldig maken, eene bepaalde straf of boete
verdienen.
Verschuldinge, znw. vr. Vergelding.
Verschulen, zw. en st. ww. intr. Verschuilen(?)
Verschult, znw. vr. Vergrijp.
Verschumen, verschuymen, zw. ww. intr. Tot
schuim worden.
Verschunnen, zw. ww. trans. Oostmnl., Aanstoken.
Verschuppen, verschoppen, zw. ww. trans. 1) Met
de schop verwerken of omroeren. 2) verschoppen,
verstooten.
Versehuren, zw. ww. trans. 1) Opschuren. 2)
reinigen, zuiveren, overdrachtelijk.
Verschutten, zw. ww. trans. 1) Beletten, voor*
komen. 2) waarborgen; vergoeden( ?).
Verschutten, zw. ww. intr. Hetz. als v e rschudden.
Verschuven, verschuyven, st. ww. trans. Ver
achteruitzetten; verschoven, verdoemd;-stoen,
verschoven van, verwijderd van.
Verschuwen, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans.
1) Schuwen. 2) afschrikken, vrees inboezemen aan.
— II. Intr. Op den loop gaan.
Verse, hiel. Zie v e r s e n e.
Verse, veerse, vaerse, varse, znw. vr. Vaars.
Verseeht, verseecht, deelw. bnw. Verboden.
Verseden. Zie v e r s a d e n.
Verseelt. Deelw. van v e r s e i 1 e n, vastbinden.
Verseer, znw. o. Smart.
Verseerden, verserden, zw. ww. trans. Wegsmijten, verspillen.
Verseeren. Zie verseren.
Verseert, deelw. bnw. Bedroefd; verdrietig.
Verseeuwt, bnw. Door zeewater bedorven.
Versegelen, zw. ww. trans. 1) Met een zegel bekrachtigen, bezegelen. 2) aan of met zegelen verbruiken, was. 3) door misbruik van een zegel verliezen, eer of goeden naam.
Versegelen, zw. ww. trans. Zeilende of varende
verliezen.
Versegelinge, znw. vr. Het bekrachigen van
eene overeenkomst en dgl., met een zegel.
Versegeltheit, znw. vr. Gezegelde belofte, overeenkomst.
Verseggelije, bnw. Voor vertellen of mededeelen
vatbaar.
Verseggen, zw. onr. ww. trans. 1) Zeggen. 2)
woorden voor iets vinden; naar waarde schetsen.
3) oververtellen, rondvertellen. 4) aanmerkingen
maken op iets. 5) weigeren, ontzeggen; ontkennen,.
weerspreken; verbieden. 6) door scheidsrechter lijke uitspraak verzoenen; (deelw. versacht).
Verseilen, verselen, zw. ww. trans. en intr. — I.
Trans. 1) Met zeilen of varende verliezen,het schip.
2) aan zeilen uitgeven. — II. Intr. Uit den koers
zeilen.
Verseilen, verselen, zw. ww. trans. 1) Vastbinden, vastleggen. 2) verbinden, verstrikken. 3) vereenigen. — II. Wederk. Zich vereenigen. — III.
Intr. Hetz. als Wederk.
Verseinden. Zie v e r s e n d e n.
Verseinken. Zie v e r s e n k e n.
Verseinsen. Zie versensen.
Verseisen, verseijsen, verseijssen, zw. ww. intr.
Zich heimelijk . ergens heen begeven(?).
Verseit, andere vorm voor v o r e s e i t.
Verseken. Zie v e r s a k e n.
Versekeraer, -are, znw. m. Hij die iets bevestigt,
bekrachtigt.
Versekerdelike, -lijc, -lic. Met verzekerdheid.
Versekeren, zw. ww. trans. I. Met een persoon
als object. 1) Verzekeren, voor iets instaan. 2) beveiligen, voor iemands veiligheid zorg dragen of in-
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staan. 3) geruststellen. 4) in rechte, zekerheid geven aan iem. 5) verloven, als toekomstig echtgenoot beloven te geven of te nemen. — II. Met eene
zaak als object. — 1) Verzekeren, de verzekering
van iets geven. 2) zekerheid voor iets geven of
stellen. 3) beveiligen, veiligmaken. 4) (een dijk) v.,
in orde maken, zóó dat men daarmede naar dijkrecht verantwoord is.
Versekeringe, znw. vr. Het zeker maken of stellen van iets, zekerheidsstelling.
Versekert, deelw. bnw. I) Zeker, vast. 2) met
een gen., verzekerd van. 3) .veilig, gerust, rustig;
eves V. veesen, iem. gevangen nemen.
Versekertheit, verseker-, -hede, znw. vr. 1) Verzekerdheid, vastheid. 2) veiligheid, rust, kalmte. 3)
belofte, plechtige verzekering.
Versekijn, verskijn, -ken, znw. o. Vers uit den
bijbel; bijbelwoord.
Verselike, verslijc, -lic, bijw. In verzen, in dichtmaat.
Versellen, zw. ww. trans., wederk. en intr. — I.
Trans. Vereenigen, verbinden, als gezel of gelijke
toevoegen aan. — II. Wederk. 1) Als perfectief
begrip, zich aansluiten of voegen bij. 2) als duratief begrip, omgang hebben met iem. 3) met eene
zaak in de bepaling die van het ww. afhangt, zich
inlaten met iets, zich binden aan iets, zich zetten
tot iets, zoowel in gunstigen als ongunstigen zin. 4)
zich in betrekking stellen tot. — III. Intr. 1) Zich
voegen, aansluiten bij; zich inlaten met. 2) omgaan met. 3) van zaken, samengaan, verbonden
voorkomen.
Versellen, zw . ww. trans. Verkoopen.
Versellinge, znw . vr. Omgang; huwelijksvereeniging.
Versellinge, znw. vr. Verkoop.
Verselschappen, - schiepen, - schepen, zw. ww.
trans. 1) Vergezellen, begeleiden. 2) vereenigen,
verbinden; wederk., in het huwelijk vereenigd zijn.
Versemaker, veerse-, vers -, -meker. znw. m. Dichter (zonder de ongunstige bijbet. van het ndl.).
Versemakinge, znw . vr. Dichtkunst.
Versen . Zie v e r s e n e.
Versen, veersen, vaersen, zw. ww. intr. Verzen
maken, dichten.
Versenachtich, -echtich, bnw. Tot den hiel behoorende.

II. Intr. Pijn doen of hebben; versericht, pijnlijk.
2) verdriet, smart hebben.
Verseringe, verseeringe, znw. vr. Verdriet, leed.
Verset, versed, versedt, znw. o. 1) Schadeloosstelling. 2) beurt, afwisseling.
Verset, deelw. bnw. Vertrokken, strak getrokken.
Verseten, Zie versitten.
Versetgelt, versette-, znw. o. Een recht te betalen.
van een grondstuk bij verandering van eigenaar.
Versetten, virsetten, zw. ww. trans., wederk. en
intr. — I. Trans. A . Met eene zaak als obj. 1) Verzetten, verplaatsen. 2) veranderen. 3) verbeteren,
opknappen; mismaken, ontsieren, in wanorde
brengen. 4) in andere handen brengen, een eigendom. 5) vergoeden, goedmaken, herstellen, een geleden verlies. B. Met een persoon als obj. 1) Verplaatsen, anders zetten, een zieke; afzonderen;
verstooten. 2) van overheidspersonen en dgl., andere in de plaats der aftredende kiezen. — II. Wederk. en III. Intr. Zich verzetten.
Versettinge, znw. vr. 1) Verplaatsing, bep. het
overbrengen van een lijk naar een waardiger plaats.
2) verpanding. 3) vergoeding, schadeloosstelling.
Versieh, verssich, bnw. In dichtmaat, berijmd.
Versiden, zw. ww. trans. Andere zijde zetten of
brengen in.
Versieden, st. ww. intr. en trans. — I. Intr. 1)
Verkoken, door koken verminderen. 2) overdr.,
door inwendigen gloed samenkrimpen. — II.
Trans. 1) Laten of doen verkoken. 2) met kokend
water verbranden.
Versiedinge, znw. vr. Het koken van het bloed,
hooge temperatuur.
Versieken, zw. ww. intr. Zieker worden.
Versien, st. ww. trans., wederk. en intr. — I.
Trans. A. Met ver- in de niet duidelijk meer gevoelde versterkende beteekenis, als duratief begrip.
1) Zien, waarnemen met het gezichtsvermogen. 2)
bezien, beschouwen, ook met het oog van den
geest. 3) nagaan, letten op. 4) inzien, begrijpen.
5) nagaan, onderzoeken, overdenken. 6) toezien.
7) voorzien, vooruitzien. 8) voorbijzien, verwaarloozen(? ). B. Met ver- als uitdr. van het beginpunt
der werking, en het begrip der perfectiviteit. 1)
Zien, in het oog krijgen. 2) merken, opmerken, be-
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Versenden, -sinden, -seinden, zw. en st. WW.

trans. — I. Met een persoonlijk object. 1) Zenden.
2) wegzenden, ergens anders heen of vandaan zenden. 3) verbannen. — II. Met een zakelijk object.
Toezenden, ook ten geschenke.
Versendinge, -seindinge, znw. vr. Verbanning.

Versene, verschene, (versserie), versen, varsen,
veersen, verse, znw. vr. Hiel, hak.
Versengen, (versingen), zw. ww. trans. Verzen-

gen, verschroeien.
Versenken , verseinken, zw. ww. trans. en wederk.
— I. Trans. 1) Doen (ver)zinken. 2) overdrachtelijk, dompelen in een poel van ellende. — II. Wederk. Zich verdiepen in iets.
Versennen . Zie v e r si n n e n.

Versenen, verseinsen, verscheinsen, verchijnsen,
vertsisen, zw. ww. trans. 1) Den cijns van iets betatalen. 2) verpachten.
Versenvleeseh , znw. Vleesch van een vaars.
Verser, -ere, znw. Dichter.
Verserden. Zie v e r s e e r d e n.
Verseren, verseeren, zw. ww. trans. en intr. — I.
Trans. Pijn doen, kwellen, het lichaam; kwetsen,
iemands gemoed. — II. Intr. Pijn, verdriet hebben.
Verseren, verseeren, zw. ww. trans. en intr. — I.
Trans. Pijnlijk maken. — II. Intr. Pijnlijk worden;
ook sterker worden; verergeren; vermeerderen(?).
Versericheit, verserecheit, -hede, znw. vr. Kwelling, het aandoen van leed of verdriet.
Verserigen, verseregen, verseerigen, zw. ww.
trans. en intr. — ^. Trans. Pijn, verdriet doen. —

speuren. 3) bezoeken, gaan zien. C. Versien in bet.
overeenkomend met ndl. voorzien. a. Met den acc.

der zaak. 1) Bezorgen, herstellen. 2) met den dat.
van den pers. en den acc. der zaak, bezorgen, verschaffen. 3) voorzien in iets, voorzorgsmaatregelen
nemen. 4) verbetering aanbrengen in iets. 5) beschikken, bepalen. 6) toezicht of opzicht houden
over iets. 7) voorzien in de behoefte, den eisch, van
iets. 8) hetz. als v e r h a 1 e n, eene schade. 9) tot
stand brengen( ?). b. Met het als object. 1) Van
God, zorgen voor. 2) beschikken, bepalen. 3) verhoeden, beletten. c. Met den acc. van den persoon.
1) Voor iem. zorgen, zijn belangen behartigen. 2)
verzorgen. 3) bezorgen, in een zekeren toestand
brengen. 4) met eene bepaling met van of met,
voorzien. 5) bestemmen, verordenen. — II. Intr.
Zien, in het oog krijgen; v. te, toezicht houden op.
— III. Wederk. 1) Hem al om v., overal om zich
heen zien. 2) zich voorbereiden, maatregelen nemen. 3) oppassen, op zijn hoede zijn. 4) zich voorzien. 5) overleggen, zich beraden. 6) hem rechts v.
aen enen, iem. aansprakelijk stellen.
Versiën, st. ww. intr. Vervloeien, uitdroogen.
Verstenen, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans.
Versieren, tooien. — II. Intr. Mooier, beter worden.
Versiener, versienre, znw. m. Opzichter, bevelhebber.
Versienicheit, znw. vr. Vooraf bepaald plan,
opzet.
Versienlije, -tic, bnw. Verstandelijk( ?).
Versiers, bijw. Met voorbedachten rade.

VERSIER.

VERSLAPPEN.

Versier, verchier, znw. o. Opluistering, veraangenaming van iemands leven.

opeischt (iet v.) ; als wederk., een wettige verontsch.
van afwezigheid voor zichzelf aanvoeren.
Versinnieh, bnw. Verstandig, behoedzaam.
Versinnich, bnw. I jihoofdig, uitzinnig.
Versinnieheit, znw. vr. Verstand, behoedzaamheid.
Versinnigen, zw. ww. trans. Zacht stemmen, vermurwen.
Versinninge, znw. vr. Vergissing, bedachtzaamheid(?).
Versinninge, znw. vr. Het pleiten van wettige
verhindering.
Versint, deelw. bnw. 1) Bezonnen, behoedzaam.
2) v. op, op iets gesteld.
Versipen. Zie bij v e r s u p e n.
Versisen, versizen, zw. ww. trans. Accijns betalen van iets.
Versitten, st. ww. intr. en trans. — I. Intr. 1) Anders gaan zitten of op eene andere plaats gaan zitten. 2) een schok krijgen, van pijn of tengevolge
van een schrik. -- II. Trans. 1) Door te blijven zitten (een bep. dag) voorbijlaten gaan of (een gebod)
nalaten. 3) door niet te verschijnen, verbeuren. 4)
onbetaald laten, schuldig blijven; deelw. verseten,
achterstallig. 5) nalaten, in het algemeen. 6) ontgaan(?).
Versitter, znw. m. Bezitter, gebruiker.
Verskijn, znw. o. Verklw. van v e r s.
Verslach, znw. m. en o. 1) Neerslachtigheid,
droefgeestigheid. 2) verhaal, mededeeling.
Verslaehtinge, znw. vr. Het dooden van iemand;
slachting.
Verslaeft, deelw. bnw. van v e r s 1 a v e n. Afgesloofd, uitgeput; afgebeuld.
Verslaen, st. ww. trans., wederk. en intr. — I.
Trans. A. Met een persoon als object. 1) Dood
slaan; ter dood brengen. 2) in het verderf storten,
verderven. 3) terneerslaan, droefgeestig of somber
stemmen. 4) weren, van zich afhouden; ontwijken
5) genezen. B. Met den acc. der zaak. 1) Te niet
doen, vernietigen. 2) verdrijven. 3) van de hand
wijzen. 4) genezen. 5)afsluiten, afdammen. 6) ergens anders slaan, verplaatsen. 7) met slaan verbruiken, stuk slaan; verslegen, vierkant, rechthoekig. 8) verjagen, verdrijven. 9) een weg, verleggen. 10) verplaatsen, verschepen. 11) verbergen,
verstoppen. 12) in verwarring brengen. 13) mede
vertellen. 14) onderzoeken, berekenen. —-deln,
II. Wederk. 1) Zich dooden. 2) zich in het verderf
storten; zich benadeelen. 3) zich beangstigen;
neerslachtig zijn. — III. Intr. 1) Tegen den grond
slaan, geveld worden. 2) helpen, baten. 3) verloopen, verminderen. 4) ontstellen, schrikken. 5) slinken, minder dik worden. 6) verkoelen( ?).
Verslagen, zw. ww. trans., in dez. bet. als v e rs 1 a e n.
Verslagen, deelW. bnw. 1) Verslagen, gedood. 2)
sluw, listig. 3) verschaald. 4) terneergeslagen, somber, verslagen.
Verslagenheid, znw. vr. Verslagenheid, mistroostigheid.
Verslager, versleger, -ere, znw. m. Doodslager.
Verslaginge, znw. vr. Het dooden van iem.
Verslainge, znw. vr. Het dooden van iem., ook
van een dier, slachting.
Verslapen, st. ww. trans., wederk. en intr. — I.
Trans. 1) Verslapen, door slapen verzuimen of verliggen. 2) uitslapen, door slapen de gevolgen der
onmatigheid verdrijven. 3) hetz. als b e s 1 a p e n;
ook zonder uitgedrukt object, huwelijksgemeenschap hebben. — II. Wederk. Zich verslapen. —
III. Intr. Inslapen.
Verslapen, st. ww. intr. Verslappen, verflauwen.
Verslapenheit, znw. vr. Slaperigheid, traagheid.
Verslaper, znw. m. Vadsige luiaard.
Verslapinge, znw. vr. De bekrachtiging van de
huwelijksvoorwaarden door de lijfsgemeenschap.
Verslappen, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans,

Versieren, verchieren, vercieren, verzieren, ver
trans. en intr. — I. Trans.-tsiern,v zw.
1) Versieren; opsmukken. 2) opluisteren; vereeren;
wederk., zich in de hoogte steken, werk van zich
zelf maken. 3) voorzien van, stoffeeren. — II. Intr.
Schoon, sierlijk worden; geëerd, lusterrijk worden.

Versieren, verzieren, verchieren, vercieren, zw.

ww. trans. 1) Uitdenken, bedenken. 2) verzinnen.
3) beschrijven, onder woorden brengen.
Versierer, vertzierre, versierre, znw. m. Hij die
iets versiert.

Versieringe, vercieringe, verchieringe, verzieringe,
znw. vr. Versiering; praal.
Versieringe, znw. vr. Het bedenken, verzinnen
van iets; bedenksel, vond.
Versieringe, verseringe, znw. vr. Misschien andere schrijfwijze voor ver g (i) e r i n g e, het meten
of roeien van wijn in het vat.
Versiernisse, - nesse, znw. vr. Versiering; toebereiding; opluistering.
Versiernisse, znw. vr. Hetz. als v e r s i e r i ng e, 2e Art.; ook voortbrengsel der literaire kunst;
verdichting.
Versiert, verciert, verchiert, deelw. bnw. Sierlijk,
schoon.
Versiert, deelw. bnw. Uitgedacht, bedacht, ver
-zone.
Versiertheit, vercier(t)-, verchier(t)-, znw. vr. Sierlijkheid, schoonheid; sieraad.
Versiget, volt. deelw. van v e r s e g e n, v e rs i g e n, overwinnen.
Versije, znw. o. 1) Gezucht, zucht; vrees. 2) gevaar.
Versikel, znw. o. Een bij een kerkdienst gezongen vers.
Versiken, st. ww. intr. en wederk. — I. Intr. 1)
Zuchten, verzuchten, diep ademhalen. 2) als ziekelijk verschijnsel, moeilijk ademhalen. — II. Wederk. 1) Hetz. als Intr. Vers u c h ten. 2) zich
in gevaar begeven.
Versieken, zw. ww. intr. Moeielijk ademhalen.
Versilveren, versulveren, zw. ww. trans. Met zilver overtrekken, bedekken.
Versin -, in v. v l e e s c h, vleesch van een vaars.
Versinge, znw. vr. Dichtwerk.
Versingen. Zie v e r s e n g e n.
Versingen, st. ww. trans. Op nieuw zingen.
Versinken, st ww. intr. en trans. — I. Intr. Zin
verzinken, vooral naar den bodem van het-ken,
water. 2) van het gemoed, opgaan in (de godheid)
— II. Trans. 1) Doen verzinken. 2) doen opgaan in
iets, in het niet doen verzinken.
Versinnelike, bnw. Op eene verstandige wijze,
zorgvuldig.
Versinnen, versennen, zw. en st. ww. trans., wederk. en intr. — I. Trans. A. Met eene zaak als object. 1) Met het verstand bevatten, beseffen; v. bi,
verstaan onder; in dogeden v., vriendelijk of goed
opnemen. 2) bedenken, overwegen, nagaan. 3)
letten, het oog vestigen op. 4) opmerken, (be)merken. 5) beschikken, ordineeren (?). 6) vernemen, te weten komen. 7) herinneren, te binnen
brengen. B. Met een persoon als object. 1) Begrijpen, vatten. 2) op iem. gesteld zijn. — II. Wederk.
1) Verstand hebben, oordeel der onderscheids hebben; bij zijn verstand zijn. 2) nagaan, met zichzelf
te rade gaan. 3) zijn verstand laten werken; over
iets denken. 4) bedenken; deelw. bnw. versonnen,
versint, bedachtzaam ,bezonnen ; des (daerop) ver
iets bedacht zijn.-soneij,hmvr op
5) zich toeleggen op, zich zetten tot. — III. Intr.
Zich toeleggen op.
Versinnen, zw. ww. trans. en wederk. Eene wettige verontschuldiging voor iem. aanvoeren (enen
v.) ; een rechtsgrond aanvoeren, waarop men iets
;
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VERSLAPPINGE.

Slap of krachteloos maken; verzwakken, in zedelijken zin. — II. Intr. Verslappen.
Verslappinge, znw. vr. Het slap maken of worden; achteruitgang in nauwgezetheid.
Verslaptheit, znw. vr. Slapheid, slaperigheid.
Verslaven. Zie v e r s l a e f t.
Verslechten. Zie v e r s l i c h ten.
Versleeuwen, zw, ww. intr. Verstompen; stomp
worden, gezegd van de tanden.
Verstegen. Zie verslaen.
Verslegere. Zie verslager.
Verslemmen, zw. ww. trans. Een term der laken
onbekend. — Verslemtheit, naam-beridng,t.
van een gebrek in de lakenbereiding.
Verslenden, verslendere. Zie v e r s l i n d e n,
vers1inder.
Versiepen, zw. ww. trans. Ergens heen sleepen.
Versleten, Deelw. van v e r s 1 i t e n.
Verslevinge, znw. vr. Verdrukking, kwelling( ?).
Verslichten, verslechten, zw. ww. trans. en we
derk. — I. Trans. 1) Met den ace. van den pers.,
tot een vergelijk of eene minnelijke schikking
brengen; verzoenen. 2) met den ace. der zaak, vereffenen, bijleggen. — II. Wederk. Zich met iem.
verzoenen.
Versliken, verslijcken, zw. ww. wederk. Zich
dompelen in het slijk der aarde, zich door wereld
lusten besmetten.
-sche
Verslieken, zw. ww. trans. Inslikken, verzwelgen.
Versliekeren, zw. ww. trans. Door de keel jagen,
verslempen.
Verslindelike, -lijc, -lic, bnw. Gulzig, gretig.
Verslinden, verslenden, verslin(n)en, st. en zw.
ww. trans. en intr. — I. Trans. 1) Verslinden, opslokken, spijs. 2) verteren, met vuur als subj. 3) vernietigen, te gronde richten. 4) in het passief, verslonden sijn in, verzwolgen, geabsorbeerd zijn in;
opgaan in. -- II. Intr. Verslonden of verzwolgen,
zijn.
Verslinder, verstender, -ere, znw. m. Zwelger,
vraat.
Verslindich, -ech, bnw. Vraatzuchtig, gulzig.
Verslindinge, znw. vr. Het verslinden; ook gulzigheid.
Verslinen. Zie verslinden.
Verslipen, st. ww. trans. — I. Trans. Anders slijpen. — II. Intr. Afslijpen, verslappen.
Versliten, st. ww. trans. en intr. — I. Trans. A.
Met eene zaak als object. 1) Verslij ten, door te gebruiken bederven. 2) verminderen in waarde. 3)
vernielen, bederven; verderven. 3) van een tijdsbegrip: slijten, doorbrengen; onnut besteden, verkwisten. 4) in het klein verkoopen. B. Met den
ace. van een levend wezen. 1) Verslij ten, doen verouderen. 2) verscheuren, aan stukken rij ten; te
pulvere v., tot stof vermalen. 3) te gronde richten,
in het verderf storten. 4) verwaarloozen(?). -- II.
Intr. A. Met eene zaak als ondw. 1) Verslij ten, vergaan. 2) stuk gaan, breken. 3) bederven, onder of
van iets lijden. 4) verouderen. B. Met een persoon
als onderwerp. 1) Verouderen, van den mensch en
zijne deelen; v. in ere dinc, in iets oud worden. 2) te
niet gaan, vernietigd worden.
Verslitinge, znw. vr. Verslij ting, het verslij ten
van iets.
Versloemen, versloymen, zw. ww. trans. Verkwisten, verbrassen. — Verslgemer, Versloeminge.
Versloeken, zw. ww. trans. 1) Inslokken, opslokken. 2) verteren, verbrassen.
Verslonden, zw. ww. trans. Hetz. als v e r s l i nd e n.
Verslondich, bnw. Vraatzuchtig, gulzig.
Verslooft, deelw. bnw. Afgesloofd, uitgeput.
Versloven, zw. ww. trans.. Bedekken.
Verslumen, versluymen, zw. ww. trans. Verbrassen.
Verslumen, zw. ww. trans. Verzuimen.

VERSMEETHEIT.

Verslumenisse, -esse, znw. vr. Nalatigheid.
Verslusen, versluysen, zw. ww. trans. — I. Trans.
Met eene sluis afsluiten. — II. Intr. Verstopt worden, door modder, ook in ruimeren zin.
Versfuten, versluyten, st. ww. trans. en intr. — I.
Trans. Afsluiten, versperren. — II. Wederk. Zich
afsluiten, zich verbergen. — III. Intr. Baten, helpen.
Versmachten, zw. ww. trans., wederk. en intr. —
I. Trans. 1) Versmoren, verstikken. 2) ombrengen,
dooden, in het algemeen. 3) met een zaak als obj.,
verstikken; ook door water bederven. — II. Wederk. Zich (door verstikking, verdrinking), van het
leven berooven, of den dood vinden. — III. Intr.
Versmoren, versmachten; van hitte bezwijmen, den
hongerdood sterven. 2) in het algemeen, omkomen,
den dood vinden. 3) van zaken, verstikken; uitdrogen.
Versmaehtheit, znw. vr. Benauwdheid(?)
Versmade, znw. vr. Schanddaad(?)
Versmadelijc, versme(de)lijc, versmalijc, bnw. 1)
Smadelijk, hoonend, beleedigend. 2) veracht, nietswaardig.

Versmadelike, versmedelike, versmalike, -liken,
-lijc, -lic, -lec, -bijw. 1) Op eene smadelijke, krenkende wijze. 2) op eene verachtelijke of verachte
wijze.
Versmaden, versmeden, versmaen, zw. ww. trans.
en onpers. — I. Trans. A. Met een persoon als obj.
1) Smaden, hoonen. 2) verwerpen, verstooten. 3)
minachten, geringschatten; met God als object,
zijn dienst veronachtzamen. B. Met eene zaak als
obj. 1) Schande aandoen. 2) geringschatten, minachten; met God als ondw., geen aandacht schenken aan. 3) weigeren, van de hand wijzen. 4) op iets
smalen. — II. Onpers. Met den ace. van den persoon, in het Limburgsch. Ergens tegen hebben( ?).
Versmadende, versmedende, deelw. bnw. Zich
niet storende aan wetten, een vonnis e.d.

Versmadenisse, versmedenisse, versmanisse, ver

-esse, znw. vr. 1) Smaad, hoon, vergui--smeni,
zing. 2) verachting, geringschatting; v. sijns sells,
nederigheid, ontevredenheid met zich zelf. 3)
smaadheid, hoon of smaad die men lijdt. 4) het
verworpen of verstooten worden.

Versmader, versmaër, -dere, -dre, znw. m. 1) Hij

die iets veracht, versmaadt, beneden zich acht. 2)
verachten van het recht, weerspannige.
Versmadieh, bnw.; enen v. sijn, iem. verachten;
als znw., een halstarrige.
Versmadicheit, znw. vr. 1) Geleden smaad of
hoon. 2) de eigenschap van versmadich te zijn.
Versmadinge, versmedinge, znw. vr. Het verachten, versmaden van iets; geringschatting van
iem.
Versmaen. Zie versmaden.
Versmaër. Zie v e r s m a d e r.
Versmaet, versmadet, deelw. bnw. 1) Veracht,
verworpen, gering. 2) hoonend, smadelijk.
Versmaetheit, versmeetheit, versmaheit, znw. vr.
1) Aangedane of geleden smaad, hoon. 2) verachtelij kheid. 3) in actieve opvatting, verachting, versmading, smadelijke bejegening. 4) nalatigheid.
Versmaetster, znw. vr. Zij die verwerpt, versmaadt.
Versmaheit. Zie v e r s m a e t h e i t.
Versmaker. Zie v e r s e m a k e r.
Versmalen, zw. ww. trans. Verkleinen, verminderen.
Versmalen, zw. ww. trans. Smaden, hoonen.
Versmalije, -like. Zie vers m a d e 1 ij c, -1 i k e.
Versmanisse. Zie v e r s m a d e n i s s e.
Versmedelijc, versmeden. Zie v e r s m a d elij c, versmaden.
Versmeden, zw. ww. trans. 1) Smedende bewerken. 2) versmeden, anders smeden.
Versmeetheit. Zie v e r s m a e t h e i t.

VERSMEKEN.
Versmeken, versmeeken, zw. ww. trans. Door
vleien, zacht of gunstig stemmen, verbidden.
Versmekere. Zie versemaker.
Versmekinge, versmiekinge, znw. vr. Het „versmeken" van iem. of iets, vleierij.
. Versmelijc. Zie versmade 1 ij e.
Versmeliken, zw. ww. trans., oostmnl. Smaden.
Versmelten, st. en zw. ww. intr. en trans. — I.
Intr. 1) Versmelten, inéénsmelten. 2) wegsmelten,
vloeibaar worden. 3) wegsmelten, als uitdrukking
van zielsverrukking. 4) met betr. tot het gemoed,
als term der mnl. devotie, één worden met, opgaan
in (de godheid). 5) te niet gaan. — II. Trans. 1)
Versmelten, vloeibaar doen worden. 2) te niet
doen. 3) verduwen, verkroppen. 4) verteren, door
een hartstocht.
Versmeltinge, znw. vr. Het versmelten, vloeibaar doen worden.
Versmeren, zw. ww. trans. Aan smeren verbrui
besteden.
-kenof
Versmerten, versmarten, zw. en st. ww. intr. Vuil
of smoezelig worden.
Versmetten, zw .ww. trans. Besmetten, bezoedelen.
Versmoort, deelw. bnw. 1) Dood. 2) smoordronken. 3) gedompeld, tot over de ooren zittende in.
3) door drank beneveld, bedwelmd. 4) verstikt, gesmoord. 5) verdroogd, verdord, van ledematen.
Versmoren, zw. ww. trans., wederk. en intr. — I.
Trans. A. Met den acc. van den persoon. 1) Door
verstikking om het leven brengen. 2) ombrengen,
dooden in het algemeen. 3) overwinnen met bewijsgronden(?). B. Met den acc. der zaak. 1) Begraven,
in den grond; doen zinken, in het water. 2) te niet
doen. 3) geheim houden. 4) verdrogen, doen uitdrogen. — II. Wederk. 1) Zich dooden. 2) zich te
gronde richten, vooral in zedelijken zin. 3) tot over
de ooren in iets zitten. — III. Intr. 1) Stikken,
smoren; den dood vinden door verstikking, enz.
2) omkomen, in het algemeen. 3) tot over de ooren
zitten in iets. 4) blijven steken.
Versmoringe, znw. vr. Verstikking; ook het onttrekken van levenssappen aan de leden van het lichaam.
Versmouten. Verl. deelw. van v, e r s m e 1 t e n.
Versnellen, zw. ww. trans., wederk. en intr. — I.
Trans. 1) Verhaasten. 2) in snelheid overtreffen,
het iem. in snelheid afwinnen. 3) door snelheid bereiken of inhalen. 4) verrassen; misleiden, bedriegen. — II. Wederk. Zich haasten, spoed maken. —
III. Intr. Hetz. als Wederk.; ook: snel aanbreken
van een tijdpunt.
Versniden, st. ww. trans. 1) Versnijden, klein
snijden, vooral van stoffen voor kleederen. 2) snijdende of houwende bewerken. 3) doorsnijden, open
rijten. 4) iets van iets afsnijden, besnijden. 5) snoeien, een boom. 6) door snijden bederven. 7) besnoeien, afbreuk aan iets doen. — Versnidinge.
Versnodelt, bnw. Kindsch geworden; idioot.
Versnoden, zw. ww. intr. en trans. — I. Intr.
Gering, onaanzienlijk, waardeloos worden, achteruitgaan. — II. Trans.Verminderen in waarde; geringschatten.
Versnodinge, znw. vr. Het verminderen der
waarde van iets.
Versnoeren, zw. ww. trans. Van nieuwe snoeren
voorzien.
Versocht, versucht, deelw. bnw. Ervaren, knap.
Versochten. Zie versachten en ver suchten.
Versochticheit, versuchticheit, znw. vr. Ervarenheid, kunde.
Versoec, versouc, versuec, znw. o. 1) Onderzoek.
2) verzoek, vraag om inwilliging van iets; request;
plechtig aanzoek om met iets beleend te worden.
3) bezoek, aanloop; vertier. 4) vijandelijke aanval;
v. van (tot) enes huse, huisvredebreuk. 5) poging;
oefening.

VERSOLDEREN. 691

Versoeken, versouken, versoecken, versoken, ver
trans. en wederk. — I.-suekn,vrychzw.
A. Met den acc. der zaak. 1) Zoeken. 2) vraTrans. A
gen, verzoeken; eischen; een eisch instellen voor
iets, in rechte. 3) onderzoeken, nasporen, uitvorschen. 4) beproeven ,de proef van iets nemen;
keuren. 5) bezoeken, naar iets gaan met een bepaald doel, een (heilige) plaats. 6) aanvallen, eene
plaats. B. Met den acc. van den persoon. 1) Zoeken, met een bepaald doel. 2) vragen of verzoeken
om iets, een aanzoek om iets bij iem. doen; om ondersteuning of hulp verzoeken. 3) examineeren. 4)
op de proef stellen. 5) bezoeken, naar iem. toe gaan,
met een bep. doel, ook een zieke. 6) tot of bij iem.
komen met vijandelijke bedoelingen, iem. aantasten. — II. Wederk., (oostmnl.) De proef nemen.
Versoeker, versoecker, versueker, versouker, znw.
m. 1) Hij die iets verzoekt, een verzoek doet. 2) hij
die de proef van iets neemt, die iem. op de proef
stelt. 3) bezoeker( ?).
Versoekinge, versuekinge, znw. vr. 1) Het zoeken
van iem. of het doorzoeken van iets, bep. huiszoeking. 2) het op de proef stellen van iem. ; verzoeking, verleiding( ?) 3) het bezoeken van iem.; bezoek.
Versoemen, versomen, zw. ww. trans., wederk. en
intr. Dial. bijvorm van v e r s u m e n. —I. Trans.
1) Verzuimen, verwaarloozen. — II. Wederk. Zich
vergrijpen; een misslag of vergrijp begaan. — III.
Intr. Hetz. als Wederk.
Versoemende, versoumende, deelw. bnw. Aanmatigend, de maat te buiten gaande.
Versoendach, znw. vr. Verzoendag.
Versoender. Zie v e r s o e n e r.

Versoenen, versonen, versuenen, versoynen, zw.

ww. trans. en intr. — I. Trans. A. Met een pers.
als object. 1) Verzoenen, in goede verstandhouding
met een ander terugbrengen. 2) in de gunst van
iem. terugbrengen, voor iem. genade verwerven;
in rechte, enen doden v., over den op iem. gepleegden doodslag den zoen treffen; gunstig stemmen.
B. Met den acc. der zaak. 1) Door een zoen een eind
aan iets (een twist, een veete, e. a.) maken, verzoenen. 2) (een gedaan onrecht) goedmaken, vergoeden; (eene straf) kwij tschelden. — II. Intr. 1) Zich
verzoenen, een onderlinge twist of veete bijleggen.
2) weder met iem. in goede verstandhouding komen; vooral, weer in iemands gunst komen.
Versoener, versoender, versoenre, znw. m. 1) Hij
die vijanden verzoent, vrede sticht tusschen partijen; hij die iem. bij een ander in gunst herstelt;
vr. Versoenerinne.
Versoeninge, znw. vr. Het herstel van den vrede
tusschen vijanden of partijen; ook herstel van den
vrede tusschen God en de menschheid.
Versoeten, versueten, zw. ww. trans. en intr. — I.
Trans. A. Met den acc. van de zaak. 1) Verzoeten,
zoeter maken. 2) verzachten. 3) liefelijk maken,
veraangenamen; streelen. B. Met een persoon als
object. Iem. zacht of aangenaam stemmen. — II.
Intr. Zoet zijn of worden; liefelijk of aangenaam
zijn.
Versoetigen, versuetigen, zw. ww. trans. Hetz. als
versoeten.
Versoetinge, znw. vr. Verzachting; in dez. bet.

Versoetsel.
Versoffen. Zie v e r s u f f e n.
Versockelen. Zie v e r s u c k e l e n.
Versolasen, zw. ww trans. en wederk. — I.

Trans. Opbeuren, bemoedigen; iem. genoegen
doen. — II. Wederk. Zich vermaken, zich ontspannen, zich uitspannen.
Versolaseren, -solaceren, -ieren, W. ww. trans.
en wederk. Hetz. als v e r s o 1 a s e n.
Versolden. Zie v e r s o u d e n.
Versolderen, versoiren, zw. ww. trans. 1) Van
eene bepaalde zoldering of een bepaald soort dak,
voorzien. 2) den zolder vernieuwen.
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VERSPUWEN.

VERSOLLEN.

Versollen, zw. ww. trans. Verbrokkelen(?)
Versomen, versoomen, zw. ww. trans. Een nieuwen rand aan iets zetten.
Versomen. Zie v e r s o e m e n.
Versondaeeht, bnw. Een zondag over geduurd
hebbend.
Versonden. Deeles. van v e r s e n d e n.
Versonden, versenden, zes. ww. wederk. Zich bezondigen.
Versondigen, versundigen, zes. ww. trans. Door
de zonde bederven.
Versonen. Zie v e r s o e n e n.
Versonnen, deelw.bnw. Bedachtzaam, bezonnen.
Versonnen, zes. ww. trans. Luchten, in de zon
hangen.
Versonnenheit, znw. vr. Bezonnenheid.
Versoren, zes. ww. intr. Verdorren(?)
Versorgen, zes. ww. trans. en wederk. — I.
Trans. 1) Bezorgen, voor iets zorgen, in iets voorzien. 2) zorgen voor iem. 3) bezorgd zijn voor iets,
iets vreezen. — II. Wederk. 1) Zich voorzien, zich
toerusten. 2) voor zich zelf zorgen, zich bevoordeelen.
Versorge(n)theit, znw. vr. Bezorgdheid.
Versot, deelw. bnw. Dwaas, verdwaasd.
Versotten, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans. 1)
Met een persoon als object. Zot of dwaas maken:
van verstand, bezinning, berooven. 2) met den acc.
der zaak, tot dwaasheid brengen, te schande maken. — II. Intr. Dwaas of zot worden of zijn; van
zijn verstand, bezinning, beroofd zijn.
Versouden, versolden, versouten, zw. ww. trans.
1) In soldij of in dienst nemen, bezoldigen. 2) iem.
voor geld tot iets brengen, voor geld iemands diensten koopen; iem. omknopen.
Versouderen, -eeren, zw. ww. trans. Op nieuw
soldeeren.
Versouten. Zie v e r s o u d e n.
Versouten, st ww. trans. Door te veel zout bederven of onsmakelijk maken.
Verspaehiëren, -eerera, zw. ww. wederk. Zich in
de vrije lucht bewegen, bep. een wandeling maken.
%Ook verspaciën, trans.
Verspaden, zw. ww. intr. en trans. — I. Intr. Te
Iaat worden; te laat komen. —II. Trans.Vertragen,
verschuiven.
Verspadigen, -egen, zes. ww. trans. Vertragen.
Verspaeet, deelw. bnw. Uitgedroogd, dor; uitgeteerd.
Verspaken, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans.
Uitdrogen, doen verdorren. — II. Intr. Dor, droog
of uitgedroogd worden.
Verspalken, zw. ww. trans. Opnieuw spalken.
Verspanen, st. ww. trans. 1) Verlokken, verleiden, vervoeren. 2) berooven: versteken.
Verspane, verl. tijd van v e r s p i n k e n( ?)
Verspannen, st. en zw. ww. trans. Uitrekken,
overmatig spannen.
Verspanninge, znw. vr. Uitrekking.
Versparen, zw. ww. trans. 1) Besparen, uitzuinigen. 2) bezuinigen. 3) met den dat. van den persoon, onthouden, iets dat men niet gaarne wil missen. 4) laten voorbijgaan( ?).
Versparer, znw. m. Hij die iets spaart, oplegt.
Versparren, versparringe. Zie v e r s p e r r e n,
versperringe.
Verspegen, zw. ww. trans. Vertragen.
Verspeet( ?) Bet. onzeker.
Verspelen, zes. ww. trans., wederk. en intr. — I.
Trans. Met spelen verliezen. — II. Wederk. Zich
vermaken, zich ontspannen. — III. Intr. Van het
bloed in het menschelijk lichaam gezegd. te heet
zijn.
Verspeler, verspoelen, znw. m. Hij die geld verspeelt of verdobbelt.
Verspelinge, znw. vr. Te hooge temperatuur van
het bloed, hitte.
Verspellen, vers pillen, zw. ww. trans. Vertellen,
-

,

verhalen; ook uitleggen, oplossen, een probleem.
Versperelen, vers percelen, zw. ww. trans. Verstrooien, verkwisten.

Versperren, verspar(r)en, zw. ww. trans. 1) Afsluiten, een toegang. 2) verspreiden.
Versperringe, versparringe, znw. vr. Versperring.
Verspieden. Zie v e r s p i e n.
Verspieder. Zie verspiere.
Verspiegelharsen, zw. ww. trans. Met spiegelhars
besmeren.
Verspieinge, verspiedinge, znw. vr. Verspieding,
beloering.
Verspiëlije, -spihelijc, bnw. Verachtelijk, verfoeilijk.
Verspien, verspriehen, verspieden. zw. ww. trans.
1) Met eene zaak als object, verspieden; op iets
loeren. 2) met een persoon als object, beloeren,
iemands gangen nagaan en te weten komen of ontdekken.
Verspiën, verspyën, st. ww. trans. 1) Met den acc.
der zaak, uitspuwen. 2) met den acc. van den pes s.,
iem. bespuwen; zijn verachting voor iem. duidelijk
te kennen geven, verafschuwen.
Verspiere, verspierre, verspier, verspieder, znw.
m. Verspieder, spion.
Verspiesehip, znw. o. Schip dat op verkenning
uitgaat; wachtschip.
Verspiester, znw. vr. Het vrouwelijk van v e rs p i e r e.
Verspijt, znw. o. Uitstel, vertoef.
Verspikeren, zw. ww. trans. Met spijkers vastmaken; nieuwe spijkers in iets slaan.
Verspilden, verspillen, zw. ww. trans. Uitgeven,
te koste leggen; verkwisten, verspillen.
Verspinken, st. ww. intr. Verbleeken( ?)
Verspinnen, st. ww. trans. 1) Voor spinnen gebruiken. 2) met spinnen verdienen. 3) afspinnen, geheel spinnen(?)
. Verspiten, zes. ww. trans. In het Nederrijnsch.
Smaden, hoonen, krenken.
Verspiter, znw. m. Hij die iem. smaadt, hoont,
krenkt.
Versplaten, st. ww. trans. Geheel splijten.
Versplitteren, zw. ww. trans. Versnipperen, in
kleine deelen splitsen.
Verspoeden, zw. ww. trans. en wederk. — I.
Trans. 1) Vooruitbrengen, bevoordeelen. - II.

Wederk. Zich haasten.
Verspoen. Verl. tijd Z. p. mv., van v e r s p an en.

Verspoen, zw. ww. trans. Verfoeien, met verachting van zich werpen.
Verspreiden, zw.. ww trans. Verstrooien.
Verspreken, zw. ww. trans. en wederk. — I.
Trans. A. Met den acc. der zaak. 1) Spreken, uiten,
zeggen. 2) bespreken, handelen over. 3) uitdrukkelijk of met name noemen. 4) afspreken, bepalen.
5) :verder vertellen, verspreiden. 6) aanmerkingen
maken op, bezwaren inbrengen tegen iets. B. Met
den acc. van den persoon. 1) Berispen, onder handen nemen; ook weerspreken, tegen iemands woorden, oordeel, opkomen. 2) uitschelden, beleedigen,
hoonen. — II. Wederk. 1) Zich zelf vervloeken. 2)
zich verspreken, zich vergissen in zijn woorden.
3) zich ongepast uitlaten. 4) niet op de juiste wijze
doen gelden, een recht.
Versprekinge, znw. vr. 1) Berisping. 2) beleediging, smaad.
Verspringen, st. ww. intr. 1) Achteruitspringen,
een stap achterwaarts doen, van schrik of ontzetting. 2) met eene zaak als ondw., zich snel van zijn
plaats bewegen, verspringen. 3) van bloed, uit eene
wond spatten.
Verspringinge, znw. vr. Van v e r s p r i ngen, 3)?
Verspuwen, vers pogen, st ww. trans. 1) Verachten, verafschuwen; met verachting behandelen. 2)
met eene zaak als obj., haten, verfoeien.

VERSSENE.

VERSTEKEN.

Verssene. Zie v e r s e n e.
Verst. Zie verste, en zie vorst.
Verstaden, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans.
Uitstellen, naar eene andere gelegenheid verschuiven. — II. Intr. Baten, van nut zijn.
Verstaect, bnw. Verstokt, halstarrig.
Verstaelt, verstald, deelw. bnw. Met staal beslagen of met stalen punt.
Verstaen, verstanden, st. ww. intr., trans. en wederk. — I. Intr. 1) Ontstellen; v. naer, streven naar,
zich toeleggen op. 2) blijven, duren. 3) volstaan,
tevreden zijn( ?). 4) doen v., bewijzen, gestand
doen. 5) luisteren, opletten. 6) met eene bepaling
met te, zich wijden aan, zich toeleggen op; gelegenheid of tijd voor iets hebben ; voor iets te vinden
zijn. 7) verstaan, door te blijven staan verloren
gaan of verbeurd worden; van een termijn, verstreken zijn; van eene rechtshandeling, uitgesteld
worden. 8) verstand of begrip hebben. — II.
Trans. A . Met den acc. der zaak. 1) Met staan verbruiken; ook verbruiken, besteden in het algemeen.
2) voor iets opkomen, zich iets aantrekken. 3) bekleeden, vervullen, eene plaats. 4) borg staan voor
iets. 5) van iets afstaan, het staken. 6) begrijpen,
inzien; verstaan; dais te v., wel te verstaan. 7) in
zich opnemen, leeren. 8) begrijpen, uit iets opmaken. 9) met eene bepaling met bi en mede, verstaan
onder. 10) opnemen, opvatten, op eene bepaalde
wijze uitleggen. 11) luisteren naar iets. 12) vernemen met den geest, doorzien, begrijpen; vernemen
met het oor, hooren; doen (laten) v., doen (geven) te
v., vertellen, te kennen geven; ook, op de mouw
s pelden. 13) gewaarworden, waarnemen; doen v.,
toonen. B. Met een persoon als object. 1) Voor iem.
optreden, iem. beschermen. 2) weerstand bieden
aan. 3) luisteren naar iem., iem. het oor leenen. 4)
iem. begrijpen, in zich opnemen hetgeen hij zegt.
— III. Wederk. 1) Zich door staan bederven. 2)
zich toeleggen op. 3) bewustheid hebben, bij zijn
verstand zijn. 4) verstand, inzicht, begrip hebben;
kundig zijn, levenswijsheid hebben. 3) met een
gen., of een bep. met van, ane, te, in, op, verstand
hebben van, zich verstaan op.
Verstaen, znw. o. De onbep. wijs als znw. 1) Volharding(?) 2) het verstaan, begrijpen van iets. 3)
kennis, weten, inzicht, meening. 4) het hooren of
vernemen van iets.
Verstaenre, verstaere, verstander, znw. m. Iem.
die verstand, begrip of inzicht heeft.
Verstaerken. Zie versterken.
Verstaert, verstart, deelw. bnw. Van het gezicht,
strak, stijf, starende.
Verstalen, zw. ww. trans. Met staal beslaan of
van een stalen punt voorzien; overdr., versterken.
Verstalen, zw. ww. trans. Een anderen steel of
handvat zetten aan.
Verstandel, verstendel, bnw. 1) Verstandig, kloek,
bekwaam. 2) verstaanbaar; wat men begrijpen
kan( ?).
Verstandelheit, verstendel-, -hede, znw. 1) Verstand, oordeel, gave des onderscheids. 2) bewustheid, zedelijk bewustzijn. 3) verstaanbaarheid.
Verstandelije, verstendelijc, verstentlijc, bnw. 1)
Verstandig, ervaren, schrander. 2) verstandelijk;
met verstand (rede) begaafd. 3) begrijpelijk, verstaanbaar, duidelijk.
Verstandelijeheit, verstendelijcheit, znw. vr. 1)
Verstand, oordeel des onderscheids. 2) innerlijke
bewustheid, het zich rekenschap geven van hetgeen men doet. 3) duidelijkheid, verstaanbaarheid.
Verstandelike, verstendelike, -lijc, -liken, bijw.
1) Op eene verstandelijke wijze; geestelijk. 2) op
eene duidelijke, begrijpelijke wijze.
Verstanden. Zie v e r s t a e n.

Verstandenisse, verstantnisse, verstantenisse, ver
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4) beteekenis. 5) verklaring; uitlegging. 6) met
eene bepaling in den gen., het verstaan of begrijpen van iets. 7) denkvermogen in den mensch : a)
het verstand, oordeel des onderscheids. b) het zedelijke verstand, de rede. c) de geest. d) verstand, begrip. e) meening, bedoeling.
Verstander. Zie v e r s t a e n r e.
Verstandich, verstendich, bnw. 1) Verstandig,
bekwaam: kunstvaardig. 2) verstandelijk. 3) verstaanbaar, begrijpelijk.
Verstandieheit, verstendicheit, znw. vr. Verstand, rede, geest.
Verstandichlije, verstendich-, -like, -leke, bnw. Begrijpelijk, verstaanbaar.
Verstanen, onorg. vorm of verkeerde lezing voor

verstaen.

Verstanken, zw. ww. tr. Door stank bederven of
onbruikbaar maken.
Verstannelheit. Hetz. als v e r s t a n d e lh e i t.
Verstannisse. Zie verst andenisse.
Verstant, znw. o. 1) Het verstaan of begrijpen.
van iets, begrip. 2) verstand, bewustheid. 3) verstand, de zetel van het denkvermogen, in ruimere
beteekenis gebruikt dan tegenwoordig; oordeel des.
onderscheids, rede. 4) meening, gevoelen. 5) betee-kenis. 6) uitlegging. 7) overeenstemming; overeenkomst, verdrag; verstandhouding.
Verstantnisse. Zie verst andenisse.
Verstapelen, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans.
Verschepen, overladen. —r II. Verscheept worden.
Verstaren, zw. ww intr. en trans. — I. Intrans.
Strak of stijf worden, van het gezicht; strak staan
zonder iets te zien, van de oogen. — II. Strak doen
staan, de oogen; maken dat ze niets zien, verblinden.
Verstarken. Zie versterken.
Verstarnt, versternet, bnw. Verblindend, schel(?)
Verstarren. Zie vers t e r r e n.
Verstaven, zw. ww. trans. Bevestigen; ook vaneensplijten.
Verste, veerste, varste, vierste, vorste, voorste, vun
ste, vuerste, veurste, (voerste ? ), znw. vr. en m.; ook
verst, veegst, (virst), varst, vorst, znw. m. (en vr.),
-

1) Uitstel, een tijd gedurende welke iets (eene terechtstelling, een vonnis, enz.) wordt opgeschort;
sondes verste, onverwijld; in versten leggen, setten,
stellen, utesetten, laten (staen), uitstellen; verste van
bestande, wapenstilstand. 2) het uitstellen van iets.
3) wapenstilstand, vrijstelling of kwijtschelding
van eene straf.
Verste, znw. vr.; verst, znw. m. Spits van het
dak, nok, vorst.
Verste, superlatif van v e r r e.
Versteeft, deelw. bnw. 1) Verstijfd, stijf, roerloos;
bewegingloos; levenloos. 2) onvatbaar voor zachte
indrukken, halstarrig.
Versteendelike, versteind-, bijw. Op eene verstokte wijze.
Versteent, versteint, deelw. bnw. 1) Verhard. 2)
verstokt, onvatbaar voor het goede, ook voor
zachte indrukken.
Versteentheit, versteint-, znw. vr. Verstoktheid,
verhardheid.
Versteigeren, zw. ww. trans. In het Oostmnl.,
zich verzetten tegen (een bevel of uitspraak der
overheid) ; ook weigeren te lossen.
Verstee, znw. o. Het zich verbergen of schuilhouden.
Verstekeline, znw. m. Verworpeling, verstoote-ling.
Versteken, versteecken, st. ww. trans. en intr. — I.
Trans. A. Met den acc. van den persoon. 1) Verstooten, van zich stooten,smadelijk wegzenden of
bejegenen. 2) verdrijven, verjagen. 3) in bijz. op
vattingen: (eene vrouw) verstooten; afzetten uit.
de een of andere waardigheid; afdanken. 4) 'erwerpen, uitwerpen, als onwaardig beschouwen. 5)
,

-stanie,vrd stnei,vr
-nesse, -nis, znw. vr. en o. 1) Opstanding. 2) (geestelijke)aandacht. 3)onderstand, hulp, bescherming.

VE RSTE KE R.

VERSTOLTEREN.

berooven. 6) van den weg brengen, uit den koers
werpen of drijven. 7) verstoppen, eene schuilplaats verleenen aan iem. 8) treffen. B. Met eene
zaak als object. 1) Verdrijven, tegengaan, bestrijden; afstand doen, van iets dat men heeft; (den
tijd) verkwisten. 2) verwerpen, verachten, als onwaardig of nadeelig beschouwen. 3) verbergen; ook
achterbaks houden. 4) dichthouden, een oog. 5)
ontrooven, ontnemen. C. 1) Vernieuwen. 2) met
„steken" (in een steekspel) verdienen of winnen.
3) opnieuw graveeren, het graveersel in iets verbeteren. — II. Intr. 1) Weggaan, scheiden. 2) uit
den weg of koers geraken, afdrijven.
Versteker, -ere, znw. Hij die iem. verwerpt, versmaadt.
Verstekinge, znw. vr. 1) Smadelijke bejegening.
2) verwerping. 3) eerberging, verstopping, achterhouding.
Verstel, znw. o. 1) Uitstel. 2) bestel, inrichting.
Verstelen, st. ww. trans. 1) Verbergen, verstoppen. 2) in het geheim iets wegnemen, stelen.
Verstelen, versteelen, zw. ww. trans. Een anderen
steel zetten of aanbrengen aan.
Verstellegelt, znw. o. Geld gegeven voor uitstel
van betaling van lasten.
Verstellen, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans.
1) Op eene andere plaats zetten of stellen. 2) veranderen, wijzigen. 3) vernieuwen, overheidspersonen. 4) verbeteren, herstellen. 5) verpanden. 6)
uitstellen. 7) tot staan of tot stilstand brengen.
8) bestellen, inrichten. 9) mismaken; in wanorde
brengen, ontsieren, verontreinigen. — II. Intr.
Blijven stil staan, niet voort kunnen.
Verstellinge, znw. vr. Mismaking, misvorming.
Verstelpen, zw. ww. trans. Doen ophouden.

4) verstorven in, verstijfd, hardnekkig in iets. 5) met
betrekking tot het erfrecht. a) als erfgenaam bij
iemands dood zijn goed erven; verstorven kint, een
kind dat door den dood van een der ouders of beide
een eigen vermogen heeft. b) bij den dood van
iem., zijn gildrecht erven. — II. Met eene zaak als
ondw. 1) Te niet gaan, verdwijnen. 2) als bouwterm, afnemen, verminderen in dikte en dgl. 3)
door erfenis of krachtens erfrecht iem. aankomen,
of op iem. overgaan, versterven; verstorven goet,
goed dat krachtens erfrecht iem. aangekomen of
aanbestorven is; ook, voor successie of als successierecht betaald moeten worden of ontvangen
worden. 4) openvallen, openkomen door overlijden
zonder wettige erfgenaam zijn. 5) door vererving
in andere handen komen. 6) overerven, van eene
ziekte.
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Versten, veersten, varsten, virsten,vrijsten, vristen,
vorsten, voorsten, vursten, veersten, voersten. — I.

Trans. 1) Uitstellen, naar een toekomstig tijdstip
verschuiven. 2) (ironisch), nalaten; wat soudic v.
lang maken, rekken; enen iet v., iem. kwijtschelding
van iets geven. 3) rekken, verlangen, of ook behouden (nl. het leven). 4) vrijstellen, ontheffen. —
II. Intr. 1) Uitstel nemen of zoeken. 2) uitstel geven.
3) een bestand of wapenstilstand sluiten.
Verstendieh, verstendieheit. Zie v e r s t a ndich, -heit.
Verstenen, versteenen, versteinen, zw. ww. intr.
Tot steen worden, verharden.

Verstenigen, versteenigen, versteinigen, zw. ww.

trans. Verharden, hard als steen maken.
Versterf, znw. o. Erfenis, nalatenschap, versterf.
Versterfte, verstaer f te, znw. vr. 1) Het sterven of
overlijden van iem. 2) erfenis, nalatenschap, ver
sterf.
-

Versterken, versteerken, verstarken, verstaerken,

zw. ww. trans. en intr. — I. Trans. 1) Versterken,
kracht bijzetten aan, vergrooten, vermeerderen.
2) verstijven. — II. Intr. 1) Sterk, sterker worden.
2) verstijven, stijf of dik worden.
Versterkenisse, -esse, znw. vr.IVersterking, bevestiging, van een plaats.
Versterker, -ere, znw. m. Hij die kracht bijzet
aan iets, iets versterkt, bekrachtigt.
Versterkinge, znw. m. Versterking, bekrachtiging, bevestiging.
Versternet. Zie v e r s t a r n t.
Versterren, verstarren, zw. ww. intr. en tr. Verstijven, verblinden.
Verstervelije, versterflijc, -lic, bnw. Sterfelijk.
Verstervelijcheit, versterflicheit, znw. vr. Versterf,
erfenis, nalatenschap.
Versterven, verstarnen, verstaerven, st. ww. intr.
— I. Met een persoon als ondw. 1) Sterven; uitsterven door sterven of door den dood verminderen. 2) sterven, in geestelijken zin, den dood der
zinnen, der zonde. 3) met betrekking tot de kracht
van den geest, de veerkracht: zijn geestkracht of
moed verliezen; verstorven, versturven, moedeloos.

Verstervenisse, versterf-, verstar f-,-, verstaer f -, verster f e-, -nesse, znw. m. 1) Het sterven van iem. 2)
erfrecht. 3) hetgeen iem. bij versterf aankomt,
erfenis.
Verstervinge, verstorvinge, versterveninge, znw. vr.
Versterving, langzame dood.
Versteven, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans.
Doen verstijven, van schrik, angst. — II. Intr. 1)
Verstijven. 2) verharden, met betr. tot het gemoed.
Verstiehten, zw. ww. tr. Herbouwen. — Ver..

stiehtinge.
Verstiden, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans.

1) Versterken, bevestigen. 2) verstijven, doen verstijven. — II. Intr. 1) Stijf worden. 2) verstarren,
met betr. tot het gemoed; verstijt, verhard, verstokt.
Verstidenisse, -esse, znw. vr. Versterking.
Verstijf, znw. o. Versterking, hulp, steun.
Verstijft, verstivet, deelw. bnw. 1) Stijf, verstijfd. 2) verhard, halstarrig.
Verstijt. Zie bij v e r s t i d e n.
Verstieken, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans.
Verstikken. — II. Intr. Stikken.
Verstiekinge, znw. vr. Verstikking, benauwing
van de luchtwegen of de ademhaling.
Verstillen, zw. ww trans. en intr. — I. Trans. 1)
Stillen, tot bedaren brengen; doen ophouden, een
einde aan iets maken. 2) geheim houden, verzwijgen. — II. 1) Stillen, tot bedaren komen. 2) verzwegen worden, geheim gehouden worden.
Verstinge, vorstinge, znw. vr. Het uitstellen van
iets; uitstel; het verlengen van een termijn.
Verstinken, st. ww. trans. en intr. — I. Intr.
Gaan stinken, tot bederf overgaan. — II. Trans.
Door stank verdrijven of met stank hinderen.
Verstivelen, zw. ww. trans. Doorsteken.
Verstiven, zw. ww. trans., wederk. en intr. -- I.
Trans. 1) Verstijven, stijf maken. 2) versterken,
met eene zaak en een pers. als object. — II. Wederk. Halsstarrig zijn, niet naar rede luisteren.
— III. Intr. 1) Verstijven. 2) sterk of krachtig worden. 3) verharden, met betr. tot het gemoed.
Verstiven, andere vorm voor v e r s t u v e n.
Verstivet. Zie verstijft.
Verstivicheit, znw. vr. Halsstarrigheid, verstoktheid.
Verstoelen, zw. ww. trans. (Een dijk) verdeelen in
verschillende vakken ten einde aan elken eigenaar
of dijkplichtige het deel aan te wijzen dat hij onderhouden moest; ook, de dijkplichtigheid anders
regelen.
Verstofferen, zw. ww. trans. Met bonte kleuren
beschilderen en vergulden; hout en beeldwerk.
Verstoot, deelw. bnw. Verstijfd, stijf.
Verstolen, deelw. bnw. 1) Verborgen voor het
oog. 2) onbekend, verborgen. 3) geheim, voor anderen verborgen.

Verstolenlike, verstolen(t)like, verstoollike, ver
bijes. Steelsgewijze, in het geheim.

Verstolteren, zw. ww. trans., oostmnl.

-stolike,

Uit

VERSTOMMEN.
trotschheid of overmoed zich tegen iets (een wettelijk voorschrift) verzetten, het in den wind slaan.
Verstommen, zw. ww. intr. Verstommen, geen
woord kunnen uitbrengen.
Verstompelen, zw. ww. trans. Verbergen, ver
-stopen.
Verstompen, zw. ww. intr. Stomp of bot worden,
van een mensch.
Verstoornisse, -nesse, znw. vr. 1) Verstoordheid,
boosheid. 2) verstoring; hetgeen iets in verwarring
of onrust brengt, nl. iemands ziel.
Verstoorlike. Zie verstoort1ike.
Verstoort, deelw. bnw. 1) In verwarring gebracht, buiten zich zelven. 2) verstoord, vergramd,
boos.
Verstoortheit, verstuert-, hede, znw. vr. 1) Toestand van verwardheid en onrust, verstoring van
de gemoedsrust. 2) toorn, gramschap.
Verstoortlike, verstoorlike, verstuerlike, bijw.
Boos, verstoord; op een boozen toon.
Verstoppen, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans.
1) Dicht maken, dicht stoppen. 2) verstoppen,
versperren, een weg, een doorgang. 3) stremmen,
tegengaan, een stroom. 4) verbergen, geheim houden, ontveinzen. 5) aan iem. of iets den uitgang uit
eene ruimte beletten; iem. of iets ergens opgesloten
houden. — II. Intr. Dichtgaan, verstopt worden;
verstopt, gezegd van de luchtwegen in het lichaam.
Verstoppinge, znw. vr. Versperring, afsluiting,
verstopping.
Verstoptheit, znw. vr. Verstoptheid, vooral als
lichamelijk ongemak.
Verstorbaneie, znw. vr. Stoornis.
Verstorberen, verstourberen, -eeren, zw. ww. trans.
en intr. — I. Trans. 1) Verstoren, in de war maken
of brengen. 2) ontstemmen, boos maken. — II.
Intr. In de war geraken; van een lichaamsdeel.
aangedaan worden.

Verstoren, verstoeren, verstueren, versturen, zw.

ww. trans., wederk. en intr. — I. Trans. A. Met
eene zaak als object. 1) In verwarring of beweging
brengen, wanorde of onrust stichten in iets; in
opschudding, beroering brengen. 2) verijdelen, te
niet doen, vernietigen. 3) verwoesten. 4) te loor
doen gaan. B. Met een persoon als object. 1)
Verontrusten, in verwarring brengen; aan iemand
de (gemoeds-)rust benemen. 2) ontstemmen, vertoornen. 3) te gronde richten, verderven, van
macht en kracht berooven. — II. Wederk. 1) Zich
in de war maken, ontstellen. 2) zich boos maken,
kwaad worden. — III. Intr. 1) In de war raken,
van zijn stuk raken, zoowel ontstellen als zich
bedroeven. 2) ontstemd of verstoord raken. 3) te
niet gaan.
Verstoren, verstoeren, verstueren, zw. ww. trans.
1) Herstellen, vergoeden, schadeloosstelling geven
voor. (iets); ook bepaaldelijk eene vergoeding in
geld geven aan den eenen erfgenaam door den
anderen. 2) loskoopen, redden.
Verstorer, verstoorre, verstoirre, znw. m. Hij die
iets (ver)stoort, in verwarring brengt.
Verstoringe, verstueringe, znw. vr. 1) Verwarring,
verstoring; het boos maken van iem. 2) het aandoen, ook het lijden van last, verdriet. 3) verwoesting. 4) verwarring, verwardheid. 5) beroering, opschudding. 6) verstoordheid, toorn.
Verstoringe, znw. vr. Vergoeding voor veroorzaakte schade, schadeloosstelling; vergoeding in
geld aan een mede ërfgenaam.
Verstorkelen, zw. ww. intr. Stijf of dik worden,
stollen.
Ve:storm(d)elike, -lijc, bijw. In heftige gemoedsbeweging, in woede.

Verstormen, verstoormen, verstoremen, zw. ww.

trans. en intr. — I. Trans. 1) Met eene zaak als
object. 1) In beroering of onstuimige beweging
brengen door een stormwind. 2) in hef tige beroering of verwarring brengen, in het algemeen. B.
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Met een persoon, ook een meervoudig aantal personen, als object. 1) In rep en roer brengen, in opschudding of onrust brengen. 2) boos maken, prikkelen. 3) iem. opzetten, opstoken. — II. Intr. 1)
Onstuimig zijn, door een sterken wind bewogen
worden. 2) in rep en roer zijn of komen, te hoop
loopen; in hevige drift of beweging geraken, aan
hevige gemoedsaandoeningen ten prooi zijn. 3) van
deelen van het lichaam ten gevolge van ziekelijke
aandoeningen, vurig worden, ontsteken. 4) van
water, troebel, drabbig, ook vuil, besmet worden.
Verstormicheit, znw. vr. Hartstocht, heftige gemoedsberoering.
Verstorminge, znw. vr. Beroering; ontruste
geest, gemis aan kalmte.
Verstormt, verstoormt, verstoremt, deelw. bnw.
— I. Met eene zaak als ondw. der werking. 1) Onstuimig, in heftige beweging, van de natuur en hare
deelen. 2) troebel, van water. 3) van deelen van het
lichaam, in de war. — II. Met een levend wezen
als ondw. 1) In rep en roer, in beweging, van een
meervoudig aantal menschen; in heftige gemoedsbeweging, ontsteld, van één mensch. 2) verwoed,
woedend.
Verstormtheit, znw. vr. 1) Onstuimigheid. 2) hef
woede.
-tigemodsbwn;
Verstorten, zw. ww. trans. 1) Vergieten, bloed.
2) uitgieten, uitstorten, tot dat er niets meer ach terblij f t. 3) door storten of morsen doen verloren
gaan.
Verstorven, deelw. bnw. van v e r s t e r v e n.
Verstorven, verstoorven, st. ww. intr. Andere
vorm van versterven.
Verstorvinge. Zie v e r s t e r v i n g e.
Verstoten, verstooten, st. zw. ww. trans., wederk.
en intr. -- I. Trans. A. Met een persoon als obj. 1)
Verstooten, van zich stooten, smadelijk wegzenden of bejegenen. 2) verdrijven, verjagen, wegjagen. 3) fnuiken, aan iem. zijne macht benemen; met
eene bep. met van, iem. berooven van iets, waarin
macht gelegen is, van aanzien en eer. 4) verwerpen, iemands gezag niet erkennen. B. Met eene
zaak als object. 1) Verjagen, verdrijven. 2) verwerpen, versmaden. 3) met eene bep. met van, afscheiden, verwijderen. 4) ontrooven, ontnemen. 5) vernielen, schenden. 6) fijn stooten, stuk stooten. 7)
van zijne plaats stooten, iets schudden. 8) omverstooten. — II. Wederk. Opschrikken(?). — III.
Intr. In botsing komen met iets, tegen iets aan
-stoen.
Verstouten, zw. ww. trans., wederk. en intr. — I.
Trans. Iem. moedig maken, hem moed inspreken of
geven. — II. Wederk. en III. Intr. Moed krijgen of
grijpen, zijn moed voelen aanwakkeren of verlevendigen; verstout rijn, worden, moed krijgen.

Verstoutmoedigen, verstoltmodigen, zw. ww.

intr., in het Oostmnl. der 16e eeuw, zich verstouten, het wagen.
Verstoven, zw. ww. trans. Uit elkaar doen stuiven, in verwarring brengen.
Verstraeken, zw. ww. trans. Versterken. -- (Wederk., hem verstrecken, zich inspannen?).
Verstrangen, zw. ww. trans. Benauwen, beangstigen. Als znw., benauwdheid; verdriet..
Verstraten, Yw. ww. trans. De straat van of op
een bep. plaats vernieuwen of verbeteren.
Verstreeken. Zie bij v e r s t r a c k e n.
Verstreeken, zw. ww. intr. en wederk. — I. Intr.
1) Strekken, zich uitstrekken in de ruimte. 2) zich
uitstrekken in den tijd. 3) strekken, toereikend
zijn 4) in het Oostmnl. der 16e eeuw, verwijderd
zijn. — II. Wederk. 1) Zich uitstrekken in de
ruimte. 2) strekken, toereikend zijn voor iets. —
III. Trans. Uitstellen, opschorten.
Verstremen, zw. ww. trans. Onvatbaar worden
voor de waarneming van licht(?)
Verstrengen, verstringen, zw. ww. trans. 1) Sa-

VERSTRIDEN.

VERSUSSEN.

menbinden; opleveren; afdwingen (?). 2) hetz. als
v e r s t r e e k e n, toereikend zijn voor.
Verstriden, st. ww. trans. en intr. — I. Trans. 1)
Bestrijden, bekampen, zich gewapend tegen iem.
verzetten. 2) strijdende overwinnen, in een strijd
ten onder brengen. — II. Intr. Strijden met een
slechten afloop.
Verstriken, st. ww trans. en intr. — I. Trans. 1)
Schoonmaken, opnieuw „striken". 2) in het Oost
eeuw, verschuiven, uitstellen. — II.-mnl.der16
Intr. 1) Met eene tijdruimte als onderw., verstrijken, voorbijgaan, eindigen. 2) met eene zaak als
ondw., verminderen, afnemen. 3) in het Oostmnl.
der 16e eeuw, verdwalen.
Verstrieken, zw. ww. trans. en wederk. — I.
Trans. 1) Binden, boeien, in hechtenis nemen. 2)
verbinden, verplichten. — II. Wederk. Zich verbinden tot iets of met iem., door eene belofte, overeenkomst en dgl.
Verstrickinge, onge, oostmnl.), znw. vr. 1)
Hechtenis, gevangenschap. 2) verbintenis, vereeniging, verbond.
Verstringen. Zie vers trengen.
Verstrooyen, verstroyen, zw. ww. trans., wederk.
en intrans. — I. Trans. 1) Verspreiden, verstrooien.
2) in deelen doen scheiden, uiteen doen gaan. 3)
verdoen, te loor doen gaan, bederven. 4) verstrooien, ontspannen, afleiding geven aan. — II.
Wederk. Zich verheugen. — III. Intr. Uiteen gaan,
te loor gaan; van vuur, uitgaan.
Verstrooyenisse, znw. vr. 1) Hetz. als v e rs t r o o y i n g e. Het richten van de gedachte op
allerlei uitwendige dingen.
Verstrooyinge, verstroyinge, znw.. vr. 1) Ver
verspreiding. 2) verkwisting ,verspilling.-stroiïng,
3) hetz. als verstrooyenisse.
Verstrooylije, verstrooyelijc, bnw. De gedachten
op allerlei uitwendige dingen richtende. Vandaar

staan. — II. Trans. Van het verstand berooven,
suf maken.
Versuffinge, znw. vr. Ontsteltenis, het verstomd
staan.
Versuft, vertsuf t, verso /t,t, vertso f t, deelw. bnw. 1)
Bewusteloos, zonder bewustzijn, suf. 2) versuft,
aan verstandeloosheid lijdend, verstompt, vooral
door ouderdom; ook dol, door een hartstocht. 3)
verstomd, verbijsterd, verslagen. 4) in het Oostmnl. der 16e eeuw, verouderd, verj aard, van schulden.
Versuken. Zie v e r s o e ken.
Versuckelen, versockelen, zw. ww. trans. Versuk
minachting of zorgeloosheid behande--keln,mt
len ; wegsmij ten.
Versuet, versucket, deelw. bnw. Buiten zich zelven; in vervoering.
Versulveren. Zie v e r s i l v e r e n.
Versumel, versuymel, bnw. Nalatig, onachtzaam,
traag.
Versumelachtieh, bnw. Een weinig onachtzaam,
nalatig.
Versumel(t)heit, znw. vr. Nalatigheid, traagheid
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Verstrooylijcheit.
Verstrooyt, deelw. bnw. Van het gemoed, ge-

richt op allerlei uitwendige of wereldsche dingen.
Verstrooytheit, znw. vr. De toestand van ,,verstrooyt" te zijn.
Verstrouwen, verstreuwen, zw. ww. trans. Oost
-mnl.voraesty
Verstueren, verstueringe. Zie v e r s t o r e n,
verstoringe.
Verstuerlike. Zie verstoortlike.
Verstuken, verstuycken, zw. ww. trans. Uit het lid
of gewricht stooten, ontwrichten.
Verstuven, verstuyven, st. ww. intr. 1) Door den
wind opgejaagd worden; stuivende vervliegen of
verminderen. 2) door zandverstuiving onbruikbaar
worden. — Verstuvinge, verstuyvinge.
Versubtilen, versubtielen, versup -, zw. ww. trans.
en intr. — I. Trans. A. Met den acc. der zaak. 1)
Verdunnen. 2) verfijnen, verscherpen. 3) vervalschen, verdraaien. B. Met den acc. van een levend
wezen, verschalken, bedriegen, er in laten loopen.
II. Intr. 1) Verzwakken. 2) scherpzinnig worden: ook, al te wijs worden.
Versubtileren, eeren-, - ieren, zw. ww. trans. Verdunnen.
Versucht, znw. o. Zware zucht, zucht.
Versueht, bnw. Zie v e r s o c h t.
Versuehten, versochten, zw. ww. intr. en wederk.
— I. Intr. 1) Zwaar of diep zuchten, zuchten, staken. 2) diep ademhalen. 3) naar iets snakken, hijgen, verlangen. — II .Wederk. 1) Hetz. als Intr.
1) : 2) hijgen, naar adem snakken.
Versuehtinge, znw. vr. Verzuchting; innerlijk
verlangen.
Versueken. Zie v e r s o e k e n.
Versuenen. Zie v e r s o e n e n.
Versueren. Zie v e r s u r e n.
Versueten. Zie v e r s o e t e n.
en, - soffen, -tsu f f en, zw. ww. intr. en
Versuffen,
trans. I. Intr. Versuffen, suf worden. 2) verstomd

Versumelijc, versuyinelijc, versuumlijc, -suymlijc,
-lic, bnw. Hetz. als v e r s u m e 1.
Versumelijcheit, versuym-, znw. vr. Hetz. als
v e r s u m e 1 h e i t.

Versumelike, versuyme, -lyc, -lic, -liken, bij w. Op
eene nalatige, onachtzame, zorgelooze wijze; zonder ijver of vuur.
Versumen, versuymen, verseumen, versuemen, zw.
ww. trans., wederk. en intr. — I. Trans. 1) Nalaten,
verzuimen te doen; nalaten hetgeen iem. bij eene
verordening is opgelegd. 2) door nalatigheid
schade aan iets toebrengen, iets bederven of ver
3) door nalatigheid verliezen. 4) door-warlozen.
nalatigheid verbeuren. — II. Wederk. 1) Een misslag of vergrijp begaan; eene fout maken. 2) zich
door nalatigheid schade, nadeel en dgl. berokkenen, iets door zorgeloosheid verliezen. 3) zichzelf
lichamelijk letsel toebrengen, letsel beloopen. —
III. Intr. 1) Nalatig of traag zijn. 2) een misslag
of vergrijp begaan, in gebreke zijn, te kort komen,
misdoen.
Versumende, deelw. bnw. Nalatig, zorgeloos,
traag.
Versumenisse, versuym(e)nisse, -esse znw. vr.
1) Verzuim, nalatigheid, zorgeloosheid, traagheid.
2) tekortkoming in zedelijken zin; ook overtreding,
misslag, vergrijp. 3) nadeel uit nalatigheid of
zorgeloosheid voortvloeiende.
Versumentheit, znw. vr. Nalatigheid, zorgeloosheid, onachtzaamheid.
Versumich, versuymich, bnw. Nalatig, onachtzaam, zorgeloos, traag.
Versumicheit, znw. vr. 1) Hetz. als v e r s u ym e 1 ij c h e i t. 2) nadeel uit nalatigheid of onachtzaamheid voortspruitend.
Versuminge, versuyminge, znw. -vr. 1) Verwaarloozing, het besteden van te weinig zorg aan iets
of iem. 2) hetz. als versumenisse, 1).
Versundelen (verswindelen), zw. ww. intr.
Draaien, ronddraaien; duizelig of draaierig zijn;
versundelt, duizelig.
Versunden. Zie v e r s o n d e n.
Versundigen. Zie v e r s o n d i g e n.
Versupen, st ww. trans. Verkeerde lezing van
versipen, uitdruipen.
Versuren, versueren, zw. ww. trans. en intr. — I.
Trans. Zuur, lastig, moeilijk, onaangenaam maken; iet mach niet versuert sijn, iets kan niet onaangenamer of erger gemaakt worden dan het is.
— II. Intr. 1) Zuur of zuurder worden, verzuren. 2)
overdrachtelijk, zwaar(der), hard, moeilijk worden.
Versussen, vertsussen, zw. ww. trans. en intr. —
Trans. 1) Tot rust brengen, kalmeeren; tot zwijgen
brengen, een gerucht. 2) verzwijgen, stilhouden. —
II. Intr. Tot kalmte of rust komen.

VERTALEN.

VERSUSTEREN.

Versusteren. Zie bij verbroederen.
Versuum, versuem, versuym, znw. o. Hetgeen
em. in iets te kort geschoten is; nalatigheid, onachtzaamheid, zorgeloosheid.
Versuumrolle, -rol, znw. vr. Eene rol waarin
aanteekening gehouden wordt van afwezigheid bij
bepaalde plechtigheden of gelegenheden.
Versuumte, versuymte. Hetz. als v e r s w ij mte.
Versuumtheit, znw. vr. Nalatigheid, onachtzaamheid, zorgeloosheid.
Versuveren, versuyveren, zw. ww. trans. en intr.
— I. Trans. Rein, zuiver, schoon, netjes maken;
zuiverder maken, opnieuw of beter schoonmaken.
— II. Intr. Schoon, zuiver, netjes worden.
Verswabben, zw. ww. trans. (Laken) opnieuw
spoelen.
Verswaerlike, bijw. Met moeite.
Verswaernisse, -nesse, znw. vr. Bezwaar, moei
onaangenaamheid.
-lijkhed,ast
Verswaersen, zw. ww. trans. In ongelegenheid
brengen, bemoeilijken.
Verswaert, verswert, deelw. bnw. 1) Zwaar,
moeielijk te dragen, ellendig, droevig. 2) lijdende
naar lichaam en geest. 3) bezwaard, bezwaren
hebben.
Verswaren (oostmnl. versweren), zw. ww. trans.
en intr. — I. Trans. A. Met eene zaak als voorwerp. 1) Zwaar of zwaarder maken; een verordening, strenger maken. 2) verzwaren, verergeren.
3) bezwaren, in een ongunstigen of slechten toestand brengen, benauwen. B. Met een persoon als
object. 1) Iem. in een onaangenamen of treurigen
toestand brengen, het iem. lastig maken, hem onaangenaam stemmen; in rechte, een eisch instellen
tegen (iem.). 2) bezwaren, beladen. 3) met eene
zaak als ondw., plagen, hinderen, kwellen. 3) zedelijk zwaar of traag maken. — II. Intr. 1) Zwaar of
zwaarder worden. 2) donker worden (?). 3) verergeren, verzwaren. 4) zwaar vallen. 5) bezwaard
of bekommerd zijn.
Verswaren. Zie v e r s w o r e n.
Verswarten, verswerten, zw. ww. intr. Zwart of
donker worden, verduisteren.
Verswegen, deelw. bnw. Stilzwijgend, zwijgzaam,
goed kunnende zwijgen.
Verswegenheit, znw. vr. Stilzwijgendheid.
Versweinen, zw. ww. trans. Te niet doen, te loor
doen gaan, verspelen.
Verswelgen (verswellen), st. ww. trans. 1) Verzwelgen, inslikken, door de keel jagen, vooral met
het bijdenkbeeld van gulzigheid. 2) als werking
van het verstand, in zich opnemen. 3) opgaan in
iets, verteerd worden door iets, met betr. tot het
gemoed. 4) te niet doen; in het passief, te niet gaan.
Verswelginge, znw. vr. Verzwelging, het gulzig
gebruiken van spijs en drank.
Verswellen, st. ww. intr. Zwellen, als ziekelijke
aandoening.
Verswellen. Zie v e r s w eigen.
Verswelten, st. ww. intr. 1) Wegkwijnen, wegsmelten. 2) bezwijmen, flauw vallen.
Verswenden. Zie v e r s w i n d e n.
Versweren, st. ww. intr., wederk. en trans. — I.
Intr. 11 Een valschen eed doen, een meineed zweren.
2) zweren, een eed doen; bij eede beloven iets niet
te doen, zich bij eede verbinden om iets na te laten. -- II. Wederk. 1) Hetz. als Intr. 1). 2) afzweren, onder eede zich van iets ontslagen verklaren. — III. Trans. 1) Een eed op iets doen.
2) afzweren, verloochenen; een lant, ene stat v.,
bij eede beloven er niet meer in te komen; enen
uten :lande v., iem. plechtig uit het land verbannen.
Versweren, st. ww. intr. Veretteren, verzweren.
Verswerer, versweerre, znw. m. Hij die een meineed doet.
Versweringe, znw. vr. Meineed, meineedigheid.
Verswerten. Zie v e r. s w a r t e n.

697

Verswerven, st ww. intr. Ronddraaien als in
een maalstroom.
Verswigen, st ww. intr., trans. en wederk. — I.
Intr. Zwijgen, zijn mond houden. — II. Intr.
1) Verzwijgen, niet uiten. 2) verzwijgen, verbergen,
geheim houden. 3) het zwijgen doen tot iets, het
onbeantwoord laten. 4) door te zwijgen, d.i. niet
op den juisten tijd de noodige formaliteiten te ver
verliezen of verbeuren. — III. Wederk.-richten,
In het Oostmnl. Een recht niet op den juisten tijd
doen gelden, eene vordering niet ter rechter tijd
instellen en daardoor verliezen.
Verswigenisse, esse, znw. vr. Verzwijging, het
niet vermelden van iets.
Verswiginge, znw. vr. In het Nederrijnsch : het
zwijgen van iets, het rusten, stilstaan of buiten
werking treden van (het recht).
Verswijeh, znw. o. Stilzwijgen, geheimhouding.
Verswijmt, bnw. Andere vorm voor v e rsuumt, versuymt. Verwaarloosd.
Verswijmte, znw. vr. en verswijmtheit, znw. vr.
Verzuim, nalatigheid.
Verswiken, st. ww. trans. Begeven, verlaten.
Verswlmel, bnw. Nalatig, onachtzaam, traag. —
Verswimelheit.
Verswimelen, zw. ww. intr. Duizelig of draaierig
zijn.

Verswimelijc, bnw. Hetz. als v e r s u m e 1 ij c.
Verswimen, st. ww. intr. Duizelig zijn, in zwijm
vallen.

Verswimen, zw. ww. trans. en wederk. Hetz. als
versumen, versuymen.
Verswimenheit, znw. vr. Waarschijnlijk andere
schrijfwijze voor verswime.ntheit, nalatigheid, zorgeloosheid.
Verswimenisse, -esse, znw. vr. Hetz. als v e r s umenisse.
Verswimentheit. Zie v e r s w i m e n h e i t.
Verswimich. Zie v e r s u m i c h.
Verswimicheit. Hetz. als v e r s u m i c h e i t,
Verswindelen. Zie v e r s u n d e 1 e n.
Verswinden, verswenden, st. en zw. ww. trans.
1) Verkwijnen, verdwijnen, afnemen, uitteren.
2) verdwijnen, uit het oog. 3) met eene zaak als
ondw., verdwijnen, te niet gaan.
Verswinen, st. en zw. ww. intr. en trans. — I.
Intr. 1) Met een persoon als ondw. Verkwijnen,
vermageren, uitteren, vooral als gevolg van een
gemoedstoestand. 2) met eene zaak als ondw.,
verdwijnen, te niet gaan. — II. Trans. Doen
verdwijnen, verkwijnen, te niet gaan; te niet doen.
Verswingen, st. ww. intr. Zich met kracht in
eene bepaalde richting bewegen(?).
Verswiven, zw. (?) ww. trans. Verzetten, van zijn
plaats bewegen.
Verswoelen, zw. ww. intr. Verstikken, verzengen, verbranden, verschroeien.
Verswoenen, zw. ww. trans. en intr. Hetz. als
Versoenen.
Verswoenlije, -lic, bnw. Tot verzoening geneigd.
Verswollen. Deelw. van v e r s w el l e n.
Versworen, (verswaren, oostmnl.), deelw. en
deelw. bnw. — I. Als deelw. 1) In de uitdr. v.
maendach, de maandag van Driekoningen, die na
beloken Paschen en die na beloken Pinksteren.
2) v. eet, valsche eed, meineed. — II. Als deelw.
bnw. Meineedig, trouweloos, vervloekt.
Vert, veert, znw. m. Een wind.
Vertaert, vertart, vertert, bnw. Weelderig, weekelijk, verwijfd; dartel, uitspattend, wulpsch. —
Vertaertheit.
Verte, en, zw. ww. trans. Bereiken, komen bij,

komen tot, in het bezit komen van.
Vertale, znw. vr. Hetz. als t a 1 e.
Vertalen, zw. ww. trans. en wederk. — I. Trans.
A. Met den acc. van den persoon. 1) Vermelden,
over iem. spreken. 2) verdedigen, vrijspreken. B.
Met den acc. der zaak. 1) Onder woorden brengen,

VERTANDEN.

VERTIËN.

lnededeelen; als znw., mededeeling, uiteenzetting.

het verderf storten. — III. Intr. 1) Verteren, afnemen, verminderen, door inwendige oorzaken.
2) te niet gaan. 3) met een persoon als onderw.,
afnemen; interen, verarmen.
Verterer, verteerder, verteerre, znw. m. 1) Hij die
verteert of uitgeeft, verteringen maakt. 2) bij die
verderft of te gronde richt.
Verterft. Zie v e r t e r v e n.
Vertergen, zw. ww. trans. Te verteren hebben,
voor zijn gebruik ter beschikking hebben( ?).
Verteringe, verteerringe, znw. vr. 1) Vertering,
spijsvertering. 2) vertering, gebruik, vooral van
spijs en drank. 3) kwelling. 4) het afnemen of te
niet gaan van iets.
Verterven, zw. ww. intr. ; deelw. verterft, leep,
gezegd van de oogen.
Vertesen, verteesen, zw. ww. trans. In iets grasduinen.
Vertieh, rot. Zie v o r t i c h.
Vertiehelen, zw. ww. trans. Voor het maken
van tichels gebruiken.
Vertichnisbrief, znw. m. Een schepenbrief over
schriftelijken afstand van iets.
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2) een Boet v., van beslag ontheffen. — II. Wederk.
1) Zijre woord doen, zich uitdrukken. 2) zich ver
zich verantwoorden.
-deign,
Vertanden, zw, ww. trans. Nieuwe tanden zetten
aan.
Vertappen, zw. ww. trans. Uittappen, bij den
tap verkoopen.
Vertapper, vertepper, znw. m. Hij die bepaalde
drink- en ook enkele andere waren in het klein
Verkoopt.
Vertarden. Vert. tijd van v e r t e r d e n( ?)
Vertaren. Zie v e r t e r e n.
Vertasseerder. Zie ver t a s s e r e r.
Vertassement, znw. o. Knevelarij, afpersing.

Vertasseren, vertanseren, -eeren, - ieren, zw. ww.
Vertasserer, vertasseerder, vertasseerre.
Vertassen, zw. ww. trans. Ophoopen.
Vertast, znw. o. Vergrijp.
Vertasten, zw. ww. trans. 1) Onderzoeken, een
trans. Afpersen, knevelen, uitzuigen. —

onderzoek instellen aangaande iets. 2) door
,onderzoek te weten komen.
Verte, znw, vr. Verte, afstand.
Vertederen, zierteederen, zw. ww. trans. Opgewekt of vroo1j1 stemmen( ?).
Vertoont. Deelw. van v e r t i n n e n.
Verteeri3je, buw. Voor „verteren" vatbaar, aan
bederf onderhevig.
Verteert, deelw. bnw. Uitgeteerd, vermagerd,
Verzwakt.
Vértegen. Zie v o r t i g e n.
Vertégen, deelw. van v e r t i ë n.
Vertegenen, zw. ww. intr. Tegenkomen, ontmoeten.
Vertegenheit, znw. vr. Het afstand doen van
(iets), verzaking.
Vertekenen, verteykenen, zw. ww. trans. 1) Opteekenen. 2) het teeken of merk van iets veranderen. 3) onkenbaar maken.
Vertel, znw. o. v. doen, vertellen, verhalen.
Vertel, vertelt. Zie v i e r t e 1.
Vertelden. Verkeerde lezing voor v e r t e 11 e n.
Vertellen, vertelen, zw. ww. trans. I. Van tellen,
„rekenen". 1) Opsommen. 2) overtellen, nog eens
tellen. 3) overwegen. 4) een schip v., inklaren, opgave doen van de lading(?) . 5) geringschatten, niet
achten. — II. Van tellen, „zeggen". 1) Uiteenzet
bijzonderheden beschrijven. 2) mededeelen,-ten,i
verhalen. 3) openbaren, het onbekende aan het
-licht brengen.
Vertellijs, bwn. Voor vertellen of mededeeling
vatbaar, onder woorden te brengen.
Vertellinge, znw. vr. 1) Verhaal, mededeeling.
2) openbaring.
Vertemmeren. Zie ver timmeren.
Vertemperen, zw. ww. trans. Opnieuw tokkelen,
;de snaren van een muziekwerktuig.
Verten, rotten. Zie v o r t e n.
Vertenden. Zie ver tienden.
Vertonen, vertennen. Zie v e r t i n n e n.
Vertennacht. Zie v i e r t i e n n a c h t.
Vertepper. Zie v e r t a p p e r.
Verterden. Zie vertreden.
;

Verteren, vertheren, verteeren, verterren, vertaren,

2w. ww. trans., . wederk. en intr. — I. Trans. 1)

Verteren, in zich opnemen, spijs; ook, zich er mede
voeden. 2) opeten, opvreten, geheel als voedsel
gebruiken. 3) verslinden. 4) met „vuur" als ondw.,
verteren, opbranden. 5) opgebruiken, vooral van
,eten en drinken. 6) gebruiken, besteden, voor een
bepaald doel aanwenden. 7) gebruiken, nuttigen,
eten. 8) slijten, verslijten, doen afnemen. 9) te niet
,doen, vernietigen. 10) te gronde richten, verderven. — II. Wederk. 1) Zich verteren, door inner-lijke oorzaken te niet gaan. 2) zich opeten, zijne
middelen verbruiken. 3) zich opeten, als uitdruk ing van de werking van een hartstocht. 4) zich in

Vertichnisse, vertichenisse, vertichtenisse, - nesse,
-nis, znw. vr. Afstand van iets.
Verticht, znw. vr. en o. Afstand, het opgeven
van een recht op iets, op eene nalatenschap, ook
de afstand van het recht op eene zaak in een gemeenen boedel aan een erfgenaam door de medeerfgenamen.
Vertiehtbrief, znw. m. Hetz. als v e r t i c hn i s b r i e f. Schepenbrief waarbij de erfgenamen
in een gemeenen boedel ten behoeve van een hunner afstand doen van het recht op goed in of een
gedeelte van den boedel.
Vertiehten, zw. ww. trans. Afstand doen van
den eigendom van iets, of ook van een deel van
een gemeenen boedel ten behoeve van een der erfgenamen.
Vertichtenisse. Zie v e r t i c h n i s s e. — Ver

-tiehr.
Vertichtgelt, vertichts-, znw. o. De kosten van

een „verticht".

Vertiehtinge, znw. vr. Het doen van afstand
(van een eigendom of) van een deel van een gemeenen boedel ten behoeve van een medeërfgenaam.
Vertiden, jongere vorm van v e r t i ë n. Afstand doen.
Vertiden, zw. ww. trans., jongere vorm van
v e r t i e n. Toekennen of uitdeelen(?) .
Vertiden, zw. ww. wederk. Vertrouwen op, zich
verlaten op, zich overgeven aan.
Vertidinge, znw. vr. Afstand ,verzaking.
Vertien, st. en zw. ww. trans., intr. en wederk. —
I. Trans. A. Met den acc. der zaak. 1) Door trekken verplaatsen, wegtrekken. 2) vertrekken, het
gezicht, de spieren. 3) een wapen v., opheffen,
verheffen, in den stand brengen om een slag toe te
brengen; ook: enen slach v., 4) overtrekken, bedekken. 5) verhalen, mededeelen, uiteenzetten.
6) overpeinzen. 7) uitstellen, verschuiven, tot
een ander tijdstip. 8) rekken ,lang maken, met betr. tot den tijd. B. Met den acc. van den persoon.
1) Van zijn plaats duwen, verdringen. 2) trekken,
lokken. — II. Intr. A. Met eene zaak als ondw.
1) Ten einde loopen, verloopen. 2) ter zake dienen,
in een bepaald geval gepast of geschikt zijn. 3)
duren. 4) te niet gaan. B. Met een persoon als
ondw. Vertrekken, zich elders heen begeven. —
III. Wederk. Hetz. als Intr. B.
Vertiën, vert(h) yën, st. en zw. ww. intr., trans.
en wederk. — I. Intr. 1) Afstand doen van iets,
ook in rechte; sijns selfs v., zich zelf verloochenen;
afstand doen van goed in een gemeenen boedel ten
behoeve van een der erfgenamen door de gezamenlijke mede- erfgenamen. 2) verzaken, verloochenen, zich afwenden van een goddelijk wezen of
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VERTIENDEN.
een geloof dat men beleden heeft. 3) afzien van,
nalaten, laten varen; prijs geven, verlaten. 4) zich
afwenden van, aan zijn lot overlaten. 5) opzeggen,
een vrede. 6) vergeven, vergiffenis schenken aan,
iets van iem. door de vingers zien. — II. Wederk.
1) Afstand doen van. 2) verloochenen, afzweren.
3) zich onttrekken aan iets, het nalaten of laten
varen. 4) zich terugtrekken, van het woord afzien.
Vertienden, vertenden, vertienen, zw. ww. trans.
Tiend van iets betalen; ook heffen.
Vertiendinge, znw. vr. Het betalen of heffen van
tienden.
Vertienisse, znw. vr. Het afstand doen van iets.
Vertiennacht. Zie v i e r t i e n n a e h t.
Vertier, znw. o. ; v. van rechte, het behandelen
eener zaak in rechte, het toepassen van de verschillende aan partijen ten dienste staande
rechtsmiddelen.
Vertieren, zw. ww. intr., trans. en wederk. -- I.
Intr. 1) Van aard veranderen, ook veranderen in
het algemeen. 2) omgaan, verkeren. — II. Trans.
1) Verruilen, verwisselen. 2) in andere handen
brengen, onder de menschen brengen. — III. Wederk. Van stand of staat veranderen.
Vertieringe, znw. vr. 1) Omgang, verkeer. 2)
afzet, aftrek van handelswaren.
Vertigen, jongere vorm van vertiën.
Vértigen. Zie v o r t i g e n.
Vertiinge, vertyinge, verthiïnge, znw. vr. 1) Het
doen van afstand van iets. 2) verloochening, het
afstand doen van eigen wenschen en begeerten.
Vertijnsen, verthynsen, zw. ww. trans. Cijns betalen.
Vertijt. Zie v i r t u u t.
Vertiken, zw. ww. trans. Een nieuw tijk doen
om iets, het tijk veranderen van.
Vertimmeren, vertemmeren, zw. ww. trans. 1)
Verbouwen, het timmerwerk van een bouwwerk
veranderen of vernieuwen. 2) voor bouwen of timmerwerk gebruiken of aanwenden, bouwstof. 3)
aan bouwen of timmeren besteden of te koste leggen, geld. 4) op eene andere plaats bouwen of timmeren, verplaatsen, een bouwwerk.
Vertimmeringe, znw. vr. Verbouwing.
Vertinen. Zie vertinnen.
Vertinnen, verten(n)en, vertinen, zw. ww. tr. Vertinnen, overtinnen, met gesmolten tin bestrijken.
Vertinsen. Hetz. als v e r c e n s e n.
Vertissen, zw. ww. trans. In verwarring brengen,
maken dat menschen met elkaar overhoop liggen.
Vertoch, znw. o. Uitstel, oponthoud.
Vertocht, deelw. Overtrokken, bedekt.
Vertoef, znw. o. Vertoef, verwijl, uitstel.
Vertoelen, zw. ww. trans.; druc v. (16e eeuw),
zijn leed verzetten of verdrinken.

Vertoeven, vertoven, vertouven, vertoeven, vertuven, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans. 1) Wachten
op iem. of iets, iem. afwachten. 2) ophouden. 3)
uitstellen. 4) beletten, verhinderen. 5) arresteeren,
in verzekerde bewaring nemen. — II. Intr. 1)
Wachten. 2) talmen, dralen. 3) vertoeven, verblijven, stilhouden. 4) duren, uitblijven. 5) met
iets ophouden, iets tijdelijk staken.
Vertoevinge, vertovinge, vertuevinge, znw. vr.
1) Uitstel, vertoef. 2) verhindering, belemmering,
oponthoud. 3) verblijf, het ergens vertoeven.
Vertogen, zw. ww. trans., wederk. en intr. — I.
Trans. 1) Toonen, doen zien. 2) openbaren, doen
zien met het oog van den geest, op bovennatuurlijke wijze, door een droom, een visioen. 3) mededeelen, te kennen geven, doen weten; openbaar
maken. — II. Wederk. 1) Zich vertoonen. 2)
verschijnen, zich vertoonen op bovennatuurlijke
wijze. 3) zich voordoen.
Vertogen, znw. o. Het ww. als znw. gebruikt.
1) Openbaring. 2) uitspraak, (schriftelijke) mededeeling. 3) het zich voordoen. 4) uiterlijk, aanzien.
5) verschijning, in een droom.
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Vertogen, deelw. van v e r t i e n.
Vertogenisse, vertooch-, vertoog-, -esse, znw. vr.
Openbaring; verschijning.
Vertoginge, znw. vr. Openbaring.

Vertollen, vertoollen, vertolen, vertoolnen, vertol(le)nen, zw. ww. trans. Tol (belasting, in -en uit
betalen van (koopmansgoederen).

-voercht)

Vertonen, vertoonen, zw. ww. trans., wederk. en
intr. — I. Trans. 1) Toonen, vertoonen, doen zien.
2) openbaren, met het geestesoog doen zien, op.
eene bovennatuurlijke wijze doen zien. 3) mede
te kennen geven; uiteenzetten; bewijzen-deln,
geven van. — II. Wederk. 1) Zich vertoonen, zich
aan anderen doen zien. 2) verschijnen, zich op eene
bovennatuurlijke wijze doen zien. — III. Intr.
Hetz. als Wederk.; ook op bovennatuurlijke wijze
verschijnen.
Vertoner, vertoonre, znw. m. Hij die iets doet
zien, vertoont, openbaart.
Vertoninge, znw. vr. 1) Het toonen of vertoonen
of doen zien van iets. 2) openbaring, bovennatuurlijke mededeeling; droomgezicht. 3) verschijning.
4) uiterlijk.
Vertonisse, vertoonnesse, -nis, znw. vr. Hetz. als
vertoninge.
Vertonsten, vertonsen, zw. ww. trans. Verpachten; op een eene vormelijke wijze in dienst nemen.
Vertooch, znw. o. 1) Het toonen of doen zien van
iets; openbaring. 2) het zich vertoonen. 3) uiterlijk,
de wijze waarop zich iets naar buiten toont.
Vertooch, znw. 0.; sonder v., zonder uitstel.
Vertoolnen. Zie ver tollen.
Vertoonnisse. Zie v e r t o n i s s e.
Vertoornen, vertoornt. Zie v e r t o r n e n.

Vertornen, vertoornen, vertorenen, vertuernen,

zw. ww. trans., wederk. en intr. — I. Trans. Toornig maken, iemands toorn veroorzaken, iem. tot
toorn prikkelen. -- II. Wederk. 1) Toornig worden,
zich boos maken; vertornet, verto(o)rnt, vertorent,
toornig. 2) verdriet hebben, zich bedroeven. -- III.
Intr. Hetz. als Wederk.
Vertorninge, vertoorninge, znw. vr. 1) Het toornig maken van iem., reden tot toorn. 2) toorn,
gramschap.
Vertoven. Zie v e r t o e v e n.
Vertraelgen, zw. ww. trans. Zie v e r t r a 1 i ë n.
Vertraelst. Verl. deelw. van v e r t r a 1 i ë n.
Vertragen, vertregen, zw. ww. trans. en intr. —
I. Trans. A. Met een pers. als obj. Traag maken,
lauw of onverschillig maken voor het zieleheil.
B. Met eene zaak als obj. 1) Traag maken. 2) traag
zijn in het vervullen van een plicht, iets uitstellen
of verzuimen. -- II. Intr. 1) Traag, stijf, stram
worden, van het lichaam. 2) traag worden in iets,
lui worden. 3) verslappen, in zedelijken zin. 4) met
eene bep. met van, van iets aflaten, met iets ophouden, iets nalaten of laten varen.
Vertracken, zw. ww. intr. Rillen(?)

Vertraliën, vertraillen, vertraelgen, vertraelsen,

zw. ww. trans. Met tralies of traliewerk afsluiten.

Vertravaelgeren, -travalgeren, -travelgeren, -gieren, zw. ww. trans. Kwellen, plagen; vermoeien,
afmatten.

Vertrecht, znw. o. Schuilplaats, veilige verblijfplaats, onderdak.
Vertreden, verterden, vertorden, st. ww. trans.,
intr. en wederk. — I. Trans. 1) Vertreden, vertrappen, enen v., iem. in het gedrang bijna vertrappen, onder de voet loopen. 2) te niet doen,
vernietigen, verderven. 3) verachten, zijn verachting van iets aan den dag leggen of toonen. 4) door
trappen bederven. 5) door geloop in de war brengen, verstoren. — III. Intr. Ergens anders gaan
staan, zich verplaatsen, ook met het bijdenkbeeld,
„om zich te vermaken ". — III. Wederk. Zich
vertreden, gaan wandelen.
Vertredenheid, znw. vr. Vert. van het latijn

contritio.
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VERTREDENISSE.

Vertredenisse, znw. vr. Vert. van het latijn
supplantatio.

Vertredinge, verterdinge, znw. vr. 1) Het vertreden of vertrappen van iets. 2) in dez. bet. als v e rt re den isse.
Vertregen. Zie v e r t r a g e n; ook onpers. in
de bet. spijten, verdrieten; ontstemd zijn.
Vertree(k), vertrecke, znw. o. — I. Van ver
trans. 1) Uitstel. 2) verhaal, mede -treckn,
vertrecken, wederk. of intr.-deling.—IVa
1) Vertrek, het vertrekken of heengaan ergens
vandaan of heen. 2) het zich terugtrekken om te
beraadslagen; beraad, bespreking. 3) woonplaats,
domicilie. 4) schuilplaats, toevluchtsoord. 5) toevlucht, hulp in nood.
Vertrecheit, znw. vr. Uitstelzucht, traagheid.
Vertreckelije, bnw. 1) Aantrekkelijk, verleidelijk. 2) talmend( ?).
Vertreekelijcheit, znw. vr. Aantrekkelijkheid.
Vertreeken, vertracken, vertricken, vertrucken,
vertrocken, zw. ww. trans., wederk. en intr.; ook
vestreken, st.ww. trans., wederk. en intr. 1. —Trans.

A. Met den acc. der zaak. 1) Naar eene andere
plaats trekken, versleepen, verzeulen; naar eene
andere plaats brengen. 2) vertrekken, het gelaat; er
eene andere dan de gewone uitdrukking aan geven;
ook mismaken. 3) hetz. als o v e r t r e c k e n.
4) naam van verschillende bewerkingen, bij bedrij ven in gebruik; vandaar: bewerken, bereiden in
het algemeen. 5) uitstellen, verschuiven; vertragen, ophouden, belemmeren. 7) rekken, lang maken, met betr. tot den tijd. 8) verhalen, vertellen,
mededeelen; ook met enkele gewijzigde opvattingen. a) openbaar maken, ook in den zin van naar
buiten doen blijken; ook van eene ambtelijke
mededeeling. b) duidelijk maken, bewijzen. c) uitleggen, verklaren. d) uiteenzetten, in rechte. e) enes
wort vertre(c)ken, voor iem. het woord voeren,
hem verdedigen. B. Met den acc. van den pers.
Naar eene andere, ook eene afzonderlijke, plaats
brengen. — II. Wederk. 1) Heengaan, zich verwijderen; zich terugtrekken. 2) zich scheiden, zich afscheiden. — II. Intr. 1) Van plaats veranderen,
verhuizen. 2) zwerven, geen vast verblijf hebben,
3) talmen, dralen, verwijlen. 4) vertrekken, heengaan, zich verwijderen. 5) zich terugtrekken, zich afzonderen. 6) te niet gaan, vergaan.
Vertreckenisse, znw. vr. 1) Uitstelzucht. 2) uitstel, het plaats hebben van iets na een bepaalden
tijd of termijn.
Vertreckinge, znw. vr. I Van vertrecken, trans.
1) Het vertrekken van het gelaat, het trekken van
een gezicht. 2) uiteenzetting, verhaal. 3) het
II. Van verrekken of verlengen van iets.
trecken, intr. 1) Oponthoud, vertraging. 2) vertrek, aftocht.
Vertree-eruke, vertreckcruycke, znw. vr. Bet.
onzeker.
Vertrieken. Zie ver t r e e k e n.
Vertrippelen, zw. ww. trans. Vertreden, vertrappen.
Vertroosten, zw. ww. trans. en wederk. — I.
Trans. 1) Moed inspreken of geven aan iem., hem
vertrouwen inboezemen, hem bemoedigen; troosten, vertroosten; deelw. vertroost, verlicht, bemoedigd. 2) opwekken tot iets, aansporen, aanzetten.
3) helpen, steunen, door daden uit een onaangenamen toestand bevrijden, maken dat iem. gerust
of gemoedigd kan zijn. — II. Wederk. 1) Vertrouwen op, zijn vertrouwen stellen in, zijn hoop vestigen op. 2) zich opbeuren, bemoedigen, opgewekt
zijn, moed of opgewektheid uit iets putten. 3) zich
getroosten, zich schikken in.
Vertrooster, znw. m. Trooster, vertrooster, vr. -'

Vertroosterigge, -terinne, -tersse, -tigge.
Vertroostinge, znw. vr. Opwekking, bemoediging.

Vertrouwen, vertrauwen, vertruwen, zw. ww. intr.

VERVAEN.
en trans. 1) enen (dat.) des niet toe en v., iets niet
van iem. verwachten, iem. niet tot iets in staat
rekenen. 2) als trans. ww., in den echt verbinden.
Vertroeken, verl. deelw. van v e r t r e c k e n,
vertellen.
Vertrueken, zw. ww. trans. Zie v e r t r e eken.
Vertschieren. Andere schrijfwijze voor v e r schieren.
Vertsoft. Zie versuf t.
Vertsuffen. Zie versuffen.
Vertuernen. Zie v e r t o r n e n.
Vertueven. Zie v e r t o e v e n.
Vertugen, zw. ww. intr. en tr. — I. Trans. 1) Getuigenis tegen iem. afleggen; in het pass., beschuldigd of aangeklaagd worden door getuigen. 2) overtuigen, door eene getuigenverklaring iets tegen
iem. bewijzen. 3) ene boete v., aangaande eene
boete eene verklaring afleggen, door zijne verklaring bewijzen. — II. Wederk. Hetz. als Trans.
Vertuyt. Zie v i r t u u t.
Vertucken, zw. ww. intr. Misdoen(?)
Vertucken, zw. ww. (oostmnl.). Vertoeven, uitstellen, wachten.
Vertunen, vertuynen, zw. ww. trans. 1) Afzetten,
afperken. 2) tot het maken van tuinen of heiningen
gebruiken.
Verturberen, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans.
In de war maken, verstoren, beroeren. — II. Intr.
a) Met eene zaak als ondw., in de war raken. b) met
een pers. als ondw.; deelw. verturbeert, in beroering, in de war, geschokt.
Vertuusschen, vertuysschen, zw. ww. trans. Verdobbelen, verspelen.
Vertuut. Zie v i r t u u t.

Vertwefelen, eertwee/eten, vertweif elen, zw. ww.

trans. Verleiden, verlokken, door geld of beloften
ergens toe brengen of overhalen.
Vertwivelen, vertwij f (f )elen, zw. ww. intr. en
trans. — I. Intr. 1) Vertwijfelen, geen hoop meer
hebben, wanhopen. 2) twijfelen aan iets, iets betwijfelen. — II. Trans. Met den acc. van den persoon. Aan zich zelf ontvoeren, maken dat iem. zijn
zelfbewustzijn verliest; verleiden, verlakken.
2) met den acc. der zaak, in twijfel trekken, onzeker maken.
Vertwivelt, vertwif elt, deelw. bnw. 1) Gewetenloos, tot alles in staat. 2) van zijn verstand beroofd, razend, woest.
Veru. Zie varuwe.
Verutecoren, veruut-, zw. ww. trans. Uitverkiezen.
Veruten(?) zw. ww. tr. Verklaren(?)
Veruteren, zw. ww. trans. en wederk. — I.
Trans. Vervreemden, in andere handen brengen.
— II. Wederk. Zich naar buiten wenden, zich
wenden tot het aardsche of het uitwendige.
Veruwe, veruwen. Zie varuwe, v a r u w e n.
Veruwer. Zie v a r u w e r.
Vervaen, vervangen, st. ww. trans. — I. Trans.
1) In zijne macht krijgen, vangen, vatten. 2) gebruik maken, gebruiken, bezigen. 3) bevorderen,
maatregelen nemen voor iets, van te voren in
orde brengen. 4) ondervangen, voorkomen. 5)
hetz. als verschieten, gezegd van de
gelaatskleur; sine varuwe v., bleek worden. 6)
steunen, ondersteunen, beschutten, beschermen.
7) als rechtsterm, voor iem. opkomen, iemands
plaats bekleeden, zekerheid voor iem. stellen,
hem vertegenwoordigen, meestal om hem te beschermen; ook buiten rechte, het voor iem. opnemen, iem. voorspreken. 8) ambtelijk, vooral
onder eede, verklaren; bevestigen, getuigen.
9) verhalen, eene schade. 10) uitsluiten, gaan
voor. 11) vervangen, komen in de plaats van.
12) vervatten, bevatten, begrijpen. — II. Wederk.
1) Zich schadeloos stellen, zijn schade verhalen.
2) zich tevreden stellen, tevreden zijn. 3) zich ver-
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grijpen. 4) naam van een ziekelijk verschijnsel bij
dieren, in het Oostmnl. — III. Intr. 1) Ontvangen,
concipieeren, vooral of uitsluitend gezegd, met
betr. tot de verhouding van maan en zon, licht
ontvangen. 2) steunen op; zijn heil, hulp, steun
verwachten van iem. of iets.
Vervaerachtieh, vervar-, bnw. Vreesaanjagend,
schrikkelijk om te zien.
Vervaerdelije, bnw. Vreeselijk, vreesaanjagend.
Vervaerdelike, vervaird-, -liken, bijw. Op eene
wijze die van vrees getuigt, met of uit vrees, bevreesd.
Vervaerdelike, bijw. Op eene verschrikkelijke of
schrikwekkende wijze.

iem., hem verschrikken, beangst of onrustig maken. — II. Wederk. Zich bang maken. — III.
Intr. Hetz. als Wederk.
. Vervaren, st, ww. intr. en trans. — I. Intr. A. Met
een pers. als ondw. 1) Van .plaats veranderen, ergens anders heengaan; in de bep. opvattingen.
a) heengaan naar een plaats die men niet weet,
belanden. b) verhuizen. c) verdwijnen. 2) vergaan,
aan zijn eind komen; sterven; te gronde gaan, ongelukkig worden, voor eeuwig verloren gaan.
3) varen met een ongelukkig gevolg, schipbreuk
lijden. — B. Met eene zaak als ondw. 1) Vervoerd
kunnen worden, verplaatsbaar zijn. 2) verdwijnen,
ook op bovennatuurlijke wijze. 3) te niet gaan,
een einde. nemen. 4) vergaan, verteren. 5) bederven. 6) van zon . of maan, verduisteren. — II.
Trans. A. Van varen, „gaan". 1) Onderzoeken, bevinden. 2) verkrijgen. B. van varen, „rijden". Aan
rijden, besteden, voor rijden uitgeven. C. van
varen, „varen". 1) Aan varen besteden of uitgeven. 2) door varen veroorzaken, schade; voor
verlies onder het varen geleden te vorderen
hebben.
Vervaren, deelw. bnw. In de 17e eeuw, kundig:
in de 16e eeuw, ook sluw, listig. — Vervarenheit.
Vervarsen. Zie v e r v e r s e n.
Vervarten. Zie v e r v o r t e n.

Vervaerlije, vervarlijc, -verlijc, -veerlijc,- verelijc.

bnw. 1) Vrees- of schrikwekkend, vreesaanjagend,
verschrikkelijk. 2) ijselijk, vreeselijk. 3) gevaarlijk 4) bevreesd.
Vervaerlije, vervairlijc, bnw. Vervoerbaar, ver
-platsbr.
Vervaerlijeheit, vervair-, verveer-, -licheit, znw.
vr. 1) Schrikwekkendheid, angstwekkendheid.
2) vreeselijkheid. 3) gevaarlijkheid, gevaar. 4) bevreesdheid, angst.
Vervaerlike, verveerlike, ververlike, bijw. 1) Op
eene schrikwekkende wijze. 2) op eene gevaarlijke
wijze.

Vervaernisse, vervair-, verveer-, vervar-, verver-,
-nesse, -nis, zwn. vr. 1) Schrikwekkendheid, angst-

wekkendheid, afschuwelijkheid, afzichtelijkheid.
2) gevaar. 3) afschuw, afgrijzen, schrik, vrees,
verbazing.
Vervaert, vervairt, vereert, verveert„ deelw. bnw.
Ontsteld, verschrikt, beangst, bevreesd.

Vervaertheit, vervairt-, ververt-, -verveert, -hede,
znw. vr. 1) Ontsteltenis, schrik; bevreesdheid,
vrees. 2) gruwel, gruweldaden.
Vervaertijt, znw. vr. Vertrektijd, tijd wanneer
eene dienstbetrekking eindigt.
Vervaerwen. Zie v e r v a r u w e n.
Vervagen, zw. ww. trans. Schoonvegen, oppoetsen.
Verval, znw. o. 1) Het verval, vervallen, of achteruitgaan van iets. 2) val, het vallen. 3) alle soorten van inkomsten of geldelijke voordeelen,
vooral van een bijkomend voordeel of emolument.
4) opbrengst(?).
Vervallen, st. ww. intr. en trans. — I. Intr. A.
Met eene zaak als ondw. 1) Vervallen, vergaan,
bouwvallig worden. 2) openvallen, openkomen,
van een ambt, eene bediening e.d. 3) vervallen, verschijnen, van renten, inkomsten. — B. Met een persoon als ondw. 1) Vervallen, minder worden in lichaamskracht. 2) bezwijken, ter neder vallen. 3)
onderdoen voor iem., bezwijken. 4) vervallen, komen in een minder gunstigen toestand. 5) terugvallen in een misdrijf; weer instorten in een
ziekte. 6) vervallen van iets, (een recht) verbeuren
of verliezen, (eene boete) moeten betalen. — II.
Trans. 1) Een eind aan iets maken, een twist, een
moeilijkheid, een brand. 2) betalen, afdoen, eene
schuld; iets kunnen betalen of bekostigen.
Vervallenisse, znw. vr. ook vervallinge. Overblijfsel van een bouwwerk, vervallen gebouw,
ruïne.
Vervalsehen, zw. ww. trans. 1) Iets of iem. voor
valsch uitmaken. 2) vervalschen, eene waar. 3) bedriegen, misleiden.
Vervaluwen, vervaluën, zw. ww. in,tr. en trans.
I. Intr. Geheel vaal of geelbleek worden. -- II.
Trans. Besmetten, bezoedelen.
Vervangen. Zie v e r v a e n.
Vervanger, znw. m. Hij die voor iem. opkomt
of instaat, borg.
Vervane, znw. o. 1) Borgtocht, garantie. 2) steun,
hulp.
Vervaren, ververen, verveerren, zw. ww. trans.,
wederk. en intr. — I. Trans. Vrees aanjagen, aan
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Vervaruwen, vervarwen, vervaerwen, ververwen, ververuwen, zw. ww. trans. en intr. — I.

Trans. Anders of nieuw verven. — II. Intr. Van
kleur veranderen.
Vervast, deelw. bnw. Uitgevast, door vasten
of ook door niet-eten verzwakt.
Vervasten, zw. ww. trans. Vastmaken, versterken.
Vervaten, vervatten, zw. ww. trans. Omvatten,
in zich begrijpen; weder opvatten, opnemen;
oostmnl. voorzien.
Verve. Zie v a r u w e.
Verveeht(e)lijc, bnw. Wat ingenomen of in den
strijd overwonnen kan worden.
Vervechten, st. ww. trans. en intr. — I. Trans.
1) Voor iem. vechten, iem. verdedigen. 2) bevechten, bestrijden. 3) vechtende of door strijden winnen, veroveren. 4) door vechten verliezen of verbeuren. 5) door eene vechtpartij ontwijden. — II.
Intr. De overwinning behalen.
Vervederen, zw. ww. trans. Andere veeren zetten aan (een pijl).
Verveerlije. Zie v e r v a e r 1 ij c.
Verveernisse. Zie v e r v a e r n i s s e.
Verveerren. Zie v e r v a r e n. Art.
Verveert(heit). Zie v e r v a er t(h ei t).
Vervegen, zw. ww. trans. Schoonmaken, vegen.
Vervelen, verveilen, zw. ww. intr. 1) Vermenigvuldigen; zijn geslacht vermeerderen, paren. 2) te
veel zijn voor iem., hem onaangenaam of ongevallig zijn.
Vervellen, zw. ww. trans. Een ander vel doen
om (iets) .
Vervemen, verveemen, zw. ww. trans. Veroordeelen.
Vervenijnde, znw. m. Giftmenger.
Ververderen, vervorderen, zw. ww. trans. en wederk. — I. Trans. Verwijderen. — II. Wederk.
Zich verwijderen.
Ververelije. Zie v e r v a e r 1 ij c.
Ververen. Zie vervaren. 1. Art.
Ververmen, zw. ww. trans. Nog eens „vermen" ;
ook verdoopen, aan iem. een anderen naam geven.
Ververnisse. Zie v e r v a e r n i s s e.
Ververren, verwarren, ververen, zw. ww. trans.,
wederk. en intr. — I. Trans. 1) Verwijderen,
den afstand tusschen twee zelfstandigheden ver
datief van den pers., aan iem.-groten.2)md
onttrekken of onthouden. — II. Wederk. Zich verwijderen, zich vervreemden. — III. Intr. Hetz. als
Wederk.
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Ververren, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans.
Vrees aanjagen. — II. Intr. Vreezen, angstig zijn.
Ververringe, znw. vr. Afstand.

hoeveelheid voeder, of eene bepaalde som daarvoor.

Ververschen, vervarschen, verversen, vervarsen,

zw. ww. trans., wederk. en intr. — I. Trans. 1) Ver
vernieuwen. 2) met eene-frischen,op
bep. met van of met, voorzien van. 3) bevochtigen,
nat maken. — II. Wederk. Zich verfrisschen, zich
ontspannen, uitrusten. — III. Intr. 1) Verfrischt
of versterkt worden. 2) bevochtigd of vochtig
worden of zijn.
Verversehinge, ververssinge, znw. vr. 1) Verfrissching, verkwikking. 2) aanvulling van den voorraad, nieuwe toevoer. 3) bevochtiging.
Verversen, vervarsen, zw. ww. wederk. Zich verwijderen of verre houden van.

Verversten, vervoersten, veevoorsten, (vervuersten),
zw. ww. trans. en intr. — I. Trans. Uitstellen,
verschuiven, tot een later tijdpunt. — II. Intr.
Uitblijven voor iem.
Ververstinge, znw. vr. Vertraging, het uitstellen
van iets.
Vervesten, zw. ww. trans. 1) Vastmaken, versterken. 2) enen iet v., inprenten, op het hart drukken.
Vervesten, zw. ww. trans. Voorloopig vredeloos
verklaren.
Vervestinge, znw. vr. Voorloopige vredeloosheid.
Vervianden, zw. ww. intr. Vijand worden of zijn
van iem.
Vervieren, zw. ww. trans. Bet. onzeker.
Verviselen, zw. ww. trans. Met een „visel" verplaatsen.
Vervleesehen, zw. ww. intr. Tot vleesch worden,
als ziekelijke uitwas aan het lichaam.
Vervleten, deelw. bnw. Gloeiende voor iem. of
iets, dol op.
Vervliegen, st. ww. intr. en trans. — I. Intr.
Vervliegen, wegvliegen, vliegende verdwijnen. —
II. Trans. Bevliegen, vliegende bedekken.
Vervalen, st. ww. intr. Wegvluchten.
Vervlieten, st. ww. intr. 1) Vervloeien, wegvloeien, (vloeiende) verdwijnen, deelw. bnw. ver
kortstondig, broos, zwak. 2) wegvloeien,-vloten,
wegsmelten, term der middeleeuwsche devotie.
3) stroomen( ?) ; deelw. vervloten, sterk stroomende.
Vervloeden, zw. ww. trans. Overvloeien, overstroomen. — Vervloedinge.
Vervloeyen, vervloyen, zw. ww. intr. 1) Sterk
stroomen, overstroomen. 2) opgaan in iets, vooral
in iets, den mensch onwaardig.

Vervloeken, vervlouken, vervloyken, vervloken,

zw. (en st.?) ww. trans. en intr. — I. Trans. Vervloeken, verwenschen. — II. Intr. Een meineed
doen.
Vervloekenisse, znw. vr. Vloek.
Vervloekinge, znw. vr. Vervloeking, vloek.
Vervloeit, vervlouct, deelw. bnw. 1) Vervloekt.
2) rampzalig. 3) snood, goddeloos( ?).
Vervloeetheit, vervlouct-, znw. vr. Godslastering.
Vervloeren, zw. ww. trans. Een nieuwen vloer
maken in.
Vervlogen, deelw. bnw. van v e r v 1 i e g e n.
Vervloyen. Zie v e r v 1 o e y e n.
Vervloten, deelw. bnw. van v e r v 1 i e t e n.
Vervloten. Hetz. als v e r v 1 e t e n.
Vervoehten, verl. deelw. van v e r v e c h t e n.
Vervoehten, zw. ww. trans. Vochtig maken.
Vervoeden, vervueden, zw. ww. trans. 1) Voeden,
houden, (vee). 2) mest( ?).
Vervoederen, vervoderen, zw. ww. trans. Als voeder gebruiken; aan voeder besteden.
Vervoederen, zw. ww. trans. Anders of opnieuw
voeren, een kleedingstuk.
Vervoederinge, vervoderinge, vor-, znw. vr. Het
geven van voer aan vee, het besteden van eene

Vervoegen, vervoegen, vervogen, vervuegen, zw.

ww. trans. 1) Brengen bij, voeren tot, overleveren aan. 2) in verwarring, in een treurigen toestand, brengen.

Vervoeren, vervueren, vervouren, vervoiren, verfoiren, zw. ww. trans., wederk.( ?) en intr.(?).
Trans. 1) Dat leven v., het leven inrichten, leiden.
2) vervoeren, ergens anders heenbrengen. 3) bederven, vernielen, rampzalig maken, op een dwaalspoor brengen, verleiden.
Vervoersten. Zie verversten.
Vervoethelt, vervoedheit, znw. vr. De mest en het
zaad, dat in een stuk bouwland steekt en waarvoor een nieuwe pachter vergoeding moet betalen
aan hem wiens pacht ophoudt.
Vervogeden, vervoochden, zw. ww. trans. 1)
Voogd over iem. zijn. 2) aan iem. een voogd geven, een voogd over iem. aanstellen; vervoocht, een
voogd hebbende; vervoocht veesen van, moeten gehoorzamen aan.
Vervolch, vervollech, vervollich, verf olch, znw. o.
1) Gevolg, stoet; aanhang, volgelingen. 2) het omhelzen van iemands meening of gevoelen, het volgen van iemands voorstel of gevoelen, eenstem
migheid; instemming, toestemming. 3) het navolgen van iets 4) uitwendige schijn. 5) het volgen van
eene bepaalde richting; v. nemen na, zich richten
naar. 6) het aanhouden met iets, het op iets aandringen, aanmaning, aanhoudend verzoek. 7) gerechtelijke aanspraak of pretensie op iets, klacht.
8) vervolg, voortzetting. 9) (vervolcht?) vervolging, ook in rechte. 10) reeks, rij( ?).
Vervolgen, vervollegen, vervolligen, zw. ww., intr.,
trans. en wederk. — I. Intr. 1) Volgen. 2) zich
voortzetten, voortgaan, zich verspreiden. 3) bij
iem. of iets een aanzoek doen of iets van iem.
trachten te verkrijgen. — II. Trans. A. Met den
acc. eener zaak. 1) Vervolgen, voortzetten, met
iets voortgaan; iets doorzetten. 2) ten uitvoer
brengen, volvoeren; in beoefening brengen, beleven. 3) aanzoek om iets doen, op iets aandringen,
moeite doen voor iets, werk van iets maken; leen v.,
een opengevallen leen verzoeken (van den leenheer). 4) als rechtsterm, werk van iets maken. 5) de
rechtsvordering in eene bepaalde zaak voortzetten.
6) invorderen van, verhalen op iem., eene schuld.
B. Met een pers. als object. 1) Volgen, navolgen,
iem. achternagaan. 2) vervolgen, achtervolgen,
iem. volgen met het doel hem in handen te krijgen;
kwellen. 3) dringend aanzoek doen bij iem., aandringen of aanhouden bij iem., iem. tot iets aan
trachten te bewegen. 3) gunstig voor zich-maneof
trachten te stemmen. 4) als rechtsterm. a) een
eisch doen tegen iem., iem. voor het gerecht aanspreken of dagen. b) een vonnis tegen iem. verkrijgen; een mitten clocke v., iem. die na het bedrijven
eener misdaad gevlucht is, bij klokluiding verbannen. — III. Wederk. Op elkaar volgen, een goed
aangesloten geheel vormen, goed in elkaar
zitten.
Vervolgenisse, znw. vr. 1) Het invorderen van
iets van iem., het verhalen van iets op iem. 2) vervolging.
Vervolgens, bij w. Achtereenvolgens, in volgorde.
Vervolger, znw. m. 1) Hij die op iem. volgt of
in iemands rechten treedt. 2) hij die iem. volgt in
meeningen of inzichten, naprater. 3) hij die op iets
aanspraak maakt, in rechte iets aanspreekt. 4) hij
die op iets aandringt, den stoot tot iets geeft.
5) vervolger.
Vervolginge, znw. vr. 1) Aanspraak in rechte,
eisch, het aanspreken of dagen van iem. in rechte.
2) vervolging; kwelling, last en moeite iem. aangedaan.
Vervolken, zw. ww. trans. Bevolken.
Vervollen, vervullen, zw. ww. trans. (Laken) anders of nieuw vollen.
-
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Vervollen. Zie vervullen.
Vervonderen, zw. ww. trans. Door storm of onweer overvallen worden of schipbreuk lijden.
Vervonnissen, zw. ww. trans. Door eene uitspraak beslissen of beslechten.
Vervoorsten, vervoersten. Zie v e r v e r s t e n.
Vervorderen, vervoorderen, zw. ww. trans. en wederk. — I. Trans. 1) Met den acc. der zaak. Bevorderen, den voortgang van iets begunstigen, bespoedigen; sijn recht v., zijn recht voortzetten, met
het zoeken van recht voortgaan. 2) met den acc.
van den pers. Vooruithelpen, vooruitbrengen. —
II. Wederk. Zich vermeten, zich onderwinden, zich
tot iets verstouten; vorderingen maken; voorkomen. — III. Intr. Hetz. als Wederk.
Vervorderen. Zie v e r v e r d e r e n.
Vervore, conj. verl. tijd van v e r v a r e n, 2de
art.

Vervorehuren, vervoor-, vervoir-, -huyren, zw.

ww. intr. Eene recognitie betalen aan den oor
eigenaar van een huis bij elken over--spronkelij
gang van het bezit op een ander.
Vervorevoeten, vervor-, zw. ww. trans. Nieuwe
voorstukken zetten aan.

Vervorewaerden, vervor-, vervur-, - werden, zw.

ww. trans. Bedingen, bij overeenkomst bepalen.
Vervorli4jc. Hetz. als v e r v a e r 1 ij c, gevaarlijk.
Vervormen, zw. ww. trans. Hervormen, hernieuwen, eene andere gedaante aan iets geven, vooral
in geestelijken zin.
Vervorsen. Zie vervriesen.
Vervorsten. Zie v e r v e r s t e n.
Vervorten, vervarten, zw. ww. intr. Vervatten.
Vervorvoeten. Zie v e r v o r e v o e ten.
Vervorwaerden. Zie v e r v o r e w a e r d e n.
Vervouden, vervouwen, zw. en st. ww. trans. Anders vouwen.

Vervrachten, vervrechten, vervruchten, zw. ww.
trans. 1) Bevrachten. 2) in een schip laden, ter verzending aannemen.
Vervragen, zw. ww. trans. Vragen naar iets, onderzoek naar iets doen.
Vervrechten. Zie v e r v r a c h t e n.
Vervreden, zw. ww. trans. Beslissen, beslechten.
Vervreemden. Zie v e r v r e m d e n.
Vervreeschen. Zie vervreischen.
Vervreeuwen. Zie v e r v r e u w e n.

Vervreischen, vervreeschen, vervreschen, zw. ww.

trans. Vernemen.

Vervremden, vervreemden, vervremen, oostmnl.
ook vervromden, zw. ww. trans., wederk. en intr.
— I. Trans. A. Met den acc. der zaak. 1) Vervreemden, in andere handen brengen. 2) verwijderen,
scheiden. 3) verwijderen, van iets aftrekken. B.
Met een persoon als object. 1) Verwijderen; bevrijden, verlossen; verstooten, verdoemen. 2) ontzetten, berooven, in de rechten op iets bemoeilijken. 3) vervreemden, verwijderd houden, maken
dat men iemands gunst en genegenheid verliest.
— II. Wederk. 1) Zich verwijderen, zich uit de
voeten maken. 2) zich vervreemden, den afstand
van iem. of iets vergrooten, in zedelijken zin. 3)
zich verwijderd of verre houden van iets. 4) zich
ontzetten of ontdoen van iets. 5) zich verwonderen. — III. Intr. 1) Zich verwijderen, heengaan.
2) zich verwijderd of verre houden van iets. 3) vervreemden, een vreemdeling voor iem. worden.
4) ontzet of beroofd worden van iets. 5) zich verwonderen.
Vervremdinge, vervreemdinge, znw. vr. 1) Het
brengen van iets in andere handen. 2) het zich
verwijderd houden van iets.
'Vervremen. Zie v e r v r e m d e n.
Vervremen, zw. ww. trans. Neerslaan, tegen den
grond slaan.
Vervremt, vervreemt, deelw. bnw. 1) Van hem
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selven v., buiten zich zelven, verbijsterd van zin-

nen. 2) verwonderd, verbaasd.
Vervremtheit, vervreemt-, znw. vr. Het „vervreemd" zijn of zich verwijderen, zich afwenden
van iets, in zedelijken zin.
Vervreschen, vervreeschen, zw. ww. trans. Hetz.
als vervreischen.
Vervresen, zw. ww. wederk. Vreezen.

Vervreuchden, vervruechden, vervroochden, zw.

ww. wederk. en intr. (ook vervreugen ?) . Zieh vcrheugen, vroolijk zijn.
Vervreuden, zw. ww. wederk. Hetz. als v e rvrouden en vervrouwen.
Vervreugen. Zie vervreuchden.
Vervreuwen, vervreeuwen, zw. ww. intr. Van
koude verkleumen of verstijven.

Vervrlentschappen, vervren(t)schapen, zw. ww.

trans. Verzoenen, tot vriendschap en goede verstandhouding terugbrengen.
Vervriesen, vervorsen, st. ww. intr. en trans. —
I. Intr. 1) Bevriezen, van water. Deelw. vervrosen,
vervroren. 2) vastvriezen. 3) overdrachtelijk, van
het gemoed. — II. Trans. Doen bevriezen.
Vervrieser, znw. v. Hij die de gemoedswarmte
verliest.
Vervriesinge, znw. vr. Vorst.
Vervroeden, zw. ww. trans. In wijsheid, verstand, slimheid, overtreffen.
Vervrogen, zw. ww. wederk. Verblijden.
Vervroyen. Zie v e r v r o o y e n.
Vervroliken, zw. ww. trans. Vervroolij ken, verheugen.
Vervromden, oostmnl. bijvorm van v e r vremden. Zie ald.
Vervromen, zw. ww. trans. en wederk. I. Trans.
1) Dapperder, moediger maken, 2) in dapperheid.
of moed overtreffen. — II. Wederk. Moed vatten.
Vervroochden, vervroechden. Zie v e r v r e u c hd e n.
Vervroochdinge, znw. vr. Vreugde, verheuging.
Vervrooyen, vervroyen, verfroyen, zw. ww. trans.,
wederk. en intr. — I. Trans. Verheugen, verblij den, opvroolijken. — II. Wederk. en III. Intr.
Zich verblijden, zich verheugen; vroolijk, opgewekt zijn; deelw. vervrooyt, verblijd, verheugd.
Vervroren. Zie v e r v r i e s e n.
Vervrorenheit, oostmnl. vervraren-, znw. vr.
Koudheid van het gemoed, ijskorst om het hart.
Vervrouwen, vervrouden, zw. ww. trans., wederk.
en intr. — I. Trans. Verheugen, verblijden, opgewekt stemmen. — II. Wederk. en III. Intr. Zich
verblijden; vroolijk zijn.
Vervrouwinge, znw. vr. Blijdschap, vreugde.
Vervuegen. Zie v e r v o e gen.
Vervueren. Zie vervoeren.
Vervuersten. Zie verversten.
Vervuylen. Zie v e r v u 1 e n.
Vervulder. Zie vervuiler.
Vervulen, vervuylen, zw. ww. trans. en intr. — I.
Trans. 1) Vuil, smerig maken. 2) zedelijk vuil maken, bezoedelen. — II. Intr. 1) Vuil, morsig worden, vervuilen; roesten, schimmelen. 2) verrotten,
rotten. 3) zijn waarde verliezen. 4) met een persoon
als ondw., zedelijk onrein of verontreinigd worden.
Vervulieheit, vervullicheit, znw. vr. Vuiligheid,
vuilnis.
Vervulinge, vervuylinge, znw. vr. 1) Verontreiniging. 2) het overgaan tot bederf, verderf.
Vervullen, vervollen, zw. ww. trans. en intr. — I.
Trans. 1) Vullen, vol maken; eves ogen v., iem. zand
in de oogen strooien, op een dwaalspoor brengen.
2) opvullen. 3) aanvullen. 4) een getal, eene tijdruimte volmaken. 5) verzadigen. 6) voltooien, afmaken, volbrengen. 7) voldoen aan, vervullen, inwilligen. 8) vervullen, waar maken. — II. Intr.
1) Vol of gevuld worden, zich vullen. 2) voltooid
of volmaakt worden. 3) vervuld of verwerkelijkt
worden, uitkomen.
-
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Vervullen. Zie v e r v o 11 e n.
Vervuiler, vervulder, -ere, znw. Hij die iets vervult, voltooit, volbrengt. Vr. westvl. Vervulstrigge,

vervolster-.

Vervullieheit. Zie v e r v u l i c h e i t.
Vervullinge, vervollinge, znw. vr. 1) Volmaking,

vulling. 2) aanvulling. 3) voleinding, voltooiing.
4) volbrenging, uitvoering, tenuitvoerlegging
5) vervulling, verwerkelijking.
Vervulnisse, vervolnisse, znw. vr. 1) Volmaking,
vulling, oververzadiging. 2) verbrenging, nakoming eener verplichting.
Vervult, vervullet, vervolt, deelw. bnw. 1) Vol,
bep. van een vaart, modderig, ondiep. 2) overvloed hebbende van. 3) vol, van des menschen gestel of constitutie. 4) voldaan, verzadigd.
Vervulte, znw. vr. 1) Volheid, overvloed, ook
volheid, vooral van het lichaam( ?). 2) verzadigdheid, verzadiging. 3) . aanvulling, voorziening in
behoeften.
Vervuitheit, vervoltheit, znw. vr. 1) Volheid,
vooral van het lichaam, ten gevolge van veel
eten, ook een vol gestel, tengevolge van overvloed
van bloed.
Vervultheit. Zie v e r v u u l t h e i t.
Vervuulllje, vervuylijc, bnw. Wat spoedig verrot,
voor verrotten vatbaar is.
Vervuult, vervult, vervuylt, deelw. bnw. Vuil,
ook van de deelen van het lichaam, door smet
verontreinigd of bedorven; verrot.
-stof
Vervuultheit, vervultheit, znw. Het besmet of
verontreinigd zijn.
Verwach, znw. o. Last, bezwaar, hetgeen iem.
drukt.
Verwachten, zw. ww. trans., wederk. en intr. —
I. Trans. A. Met den acc. der zaak. 1) Afwachten.
2) op iets letten, voor iets maken of zorgen. 3) op
iets letten of loeren, iets bespieden. 4) behoeden,
beschermen. —B. Met den acc. (soms ook den gen.)
van den persoon. 1) Wachten, verwachten, afwachten. 2) bespieden, beloeren. 3) behoeden, beschermen. — II. Wederk. 1) Ergens op letten, voor
iets zorgen. 2) zich hoeden, zich in acht nemen. 3)
iets vermoeden. — III. Intr. 1) Wachten, geduld
hebben. 2) loeren.
Verwachter, znw. m. Beschermer, bewaker.
Verwaeyen, verwayen, zw. ww. intr. en trans. —
I. Intr. 1) Verstuiven, verwaaien. 2) met een persoon als ondw., verdwalen, verzeilen; uiteenstuiven. (?) 3) van het weer, winderig of onstuimig
zijn. — II. Trans. 1) Door waaien onkenbaar of
onbruikbaar maken, bestuiven. 2) door den wind
bewegen of schudden. 3) door den wind aanblazen
of aanwakkeren. 4) aanwaaien, iem. door den wind
eene geur toewaaien.
Verwaeet, bnw. Door waken vermoeid of uitgeput.
Verwaelen. Zie v e r w a 1 e n.
Verwaellustigen. Zie verwellustigen.
Verwaenlijc, bnw. Verwaand. Verwaenlijcheit,

-lichede.

Verwaennisse, -esse, verwanisse, znw. vr. Ver-

waandheid.

Verwaent, deelw. bnw. 1) Aanmatigend, laat
op, trotsch-dunke,trosch;mbp.et
op. 2) nu en dan zijn verwaent en verveent dooreen
vindt men het eene, waar men het an--.gelopn
dere verwacht; zoo vindt men verwaent, in de bet.
, heerlijk ". 3) waanzinnig.
Verwaente, znw. Hetz. als v e r w a e n t h e i t.
Verwaentheit, -hese, znw. vr. 1) Trotschheid,
verwatenheid; gewetenloosheid, snoode vermetelheid. 2) nu en dan zijn verwaentheid en verweentheit
dooreen geloopen. 3) waanzin.
Verwaer. Zie v o r e w a e r.
Verwaerdicheit. Zie v e r w e r d i c h e i t.
Verwaerdigen. Zie v e r w e r d i g e n.
Verwaerlike, -lijc, -lic, bij w. Waarlijk, voorzeker.
;
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Verwaerlosen, verwar-, zw. ww. trans. Met onachtzaamheid of zorgeloosheid behandelen, ver
verzuimen. Als wederk., door onacht--warlozen,
zaamheid zich in het verderf storten.
Verwaermen. Zie verwarmen.
Verwaernen. Zie v e r w a r e n e n.
Verwaerneren, verwar(e)neren, zw. ww. trans.
Van het noodige (de noodige verdedigingsmiddelen), voorzien.
Verwaernisse, -nesse, znw. vr. Bescherming,
verdediging.
Verwaerster, znw. vr. Eene vrouw die over iets
of iem. gaat, voor iets zorgt of iem. oppast.
Verwaert. Zie v e r w a r e n.
Verwaet, znw. o. Banvloek, ban.
Verwaetsehap, znw. o. en vr. Hetz. als v e rw a e t.
Verwagelen, zw. ww. intr. Van zijne plaats gaan.
Verwagen, zw. ww. intr. Schudden, wankelen.
Verwaken. Vgl. v e r w a e c t.
Verwaekeren, verweckeren, zw. ww. trans. en
intr. — I. Trans. Wakker maken, opwekken;
iemands moed of veerkracht verlevendigen. — II.
Intr. Ontwaken, geestkrachtig worden.
Verwaekeringe, znw. vr. Opwekking, verlevendiging.
Verwale(?), bijw. In hooge mate.
Verwalen(?), zw. ww. trans. Veranderen.
Verwalen, -waelen, zw. ww. intr. Wegkolken,
tengevolge van een kolk wegspoelen of verzakken.
Verwalgen, zw. ww. trans. Walgen van, verafschuwen. — Verwalginge.
Verwallen, st en zw. ww. intr. en trans. — I.
Intr. Verhitten, tot het kookpunt naderen; in het
deelw. bnw. veewallen, heet, kokend. — II. Trans.
Verhitten, het bloed.
Verwallinge, verwellinge, znw. vr. Verhitting,
van het bloed.
Verwallustigen. Zie v e r w e l l u s t i g e n.
Verwandelaer, znw. m. Hij die, of iets, dat verandert.
Verwandelbaer, bnw. Veranderlijk. — Verwan-

delbaerheit.
Verwandelen, zw. ww. trans. en intr. — I.

Trans. A. Met eene zaak als object. 1) Veranderen,
anders maken; in het Mnl. is verwandelen trans.,
waar het Ndl. veranderen van gebruikt. 2) verwisselen, het eene ruilen voor het andere; dit leven v.,
het aardsche leven verruilen voor het hiernamaals;
die tale v., woorden wisselen. 3) vertalen. 4) in
andere handen brengen, vervreemden. 5) iem. in
een anderen gemoeds- of ziels- toestand brengen,
dan den gewonen; iem. buiten zich zelf brengen.
6) met reizen doorbrengen( ?). B. Met den acc. van
den persoon. 1) Veranderen, iemands wezen, aard,
stemming, ook: in een nieuw pak steken. 2) verwisselen, ambtenaren e.a.; andere in plaats van de
vroegere aanstellen of benoemen. — II. Wederk.
1) Zich veranderen, zich anders maken. 2) zich verplaatsen; uitgaan, zich vertreden. — III. Intr. A.
Met eene zaak als ondw. 1) Veranderen, anders
worden. 2) van plaats veranderen. 3) met betr. tqt
het gemoed, anders worden, onder den invloed
komen van eene heftige aandoening of beroering;
van streek raken. B. Met een pers. als ondw. 1) Anders worden. 2) verwisselen, met betr. tot een
ambt; door een ander vervangen worden. 3) zich
verplaatsen, van plaats veranderen; eene wandeling doen, zich ontspannen. 4) met betr. tot het
gemoed, zijne bezinning of bewustheid verliezen.
Verwandelijc, bnw. Veranderlijk. - Verwande-

lij cheit.
Verwandelinge, znw. vr. — A. Van verwande-

len, trans. 1) Verandering, wijziging; ook staatverandering, het aanbrengen van geluk. 2) verwisseling, ook in de personen van ambtenaren.
B. Van verwandelen, intr. of wederk. 1) Verande-
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ring, het anders worden. 2) het zich verplaatsen,
plaatsverandering.
Verwanderen, verwandren, zw. ww. trans., wederk. en intr. -- I. Trans. 1) Veranderen, wijzigen.
2) verwisselen, afwisselen. 3) verplaatsen. — II.
Wederk. Voor zijn genoegen uitgaan, eene wandeling maken; zich onstpannen. — III. Intr. 1) Veranderen, anders worden. 2) in andere handen komen. 3) zich verplaatsen: ook wandelen, heen en
weer gaan. 4) met betr. tot het gemoed, aan
eene heftige aandoening ten prooi zijn.
Verwanderinge, znw. vr. Ontspanning.
Verwanen, verwenen, zw. ww. wederk. en intr. —
Wederk. 1) Meenen, vermoeden. 2) zich verhoovaardigen, zich verheffen, laatdunkend zijn. —
II. Intr. 1) Hetz. als Wederk. 2) zich hooghartig
tegen iets verzetten( ?).
Verwanen, zw. ww. intr. Te niet gaan.
Verwanhoeden, zw. ww. trans. Verwaarloozen.
Verwanich, bnw. Trotsch, opgeblazen; verwaten, gewetenloos. — Verwanicheit.
Verwaninge, verweninge, znw. vr. Hoogmoed,
zelfingenomenheid.
Verwannen, zw. ww. trans. Met een wan bewerken, zuiveren.

Verwaren, zw. ww. trans. Voor waar verklaren,
als waar bewijzen; naar waarheid getuigen; eene
beëedigde verklaring afleggen.
Verwaren, zw. ww. trans. Toekennen, afstaan.
Verwarenen, verwa(e)rnen, zw. ww. trans. — I.
Met den acc. der zaak .Opkomen voor iets, iets
voorstaan of bevorderen. — II. Met den acc. van
den pers. 1) Beschermen, behoeden. 2) waarschuwen; (den vrede) ontzeggen.
Verwareneren. Zie v e r w a e r n e r e n.

Verwansmouten, verwen-, wansmouten, zw. ww.

trans. Door op eene verkeerde wijze te smouten
(vetten), bederven.
Verwantroosten, zw. ww. wederk. Zich door
wanhoop in het verderf storten.
Verwapenen, zw. ww. trans. — I. Van wapen
in de bet. „aanvals- of verdedigings werktuig", bewapenen. — II. Van wapen in de bet. „geslachtswapen". 1) Van personen, enen w., aan iem. een
geslachtswapen geven. 2) van zaken, met wapens
beschilderen, borduren, uithouwen, zegelen. 3)
hem v., zich verkleeden(?). 4) vervreemden zonder
inachtneming van de gewone vormen, heimelijk
vervreemden.
Verwapeninge, znw. vr. 1) Schilderwerk van geslachtswapens. 2) geslachtswapen, wapenschild.
3) vervreemding van goed zonder inachtneming
van de gebruikelijke vormen, heimelijke vervreemding.
Verwar, praet. van het st. ww. v e r w e r r e n.
Verwaren, vir-, -waeren, -wairen, zw. ww. trans.
en wederk. — I. Trans. A. Met den acc. der zaak.
1) Bewaren, behouden, maken dat iets niet te
loor gaat. 2) enes, sine, ere v., iemands (zijne) eer
bewaren, ophouden, zorgen dat zij geen schade
lijdt; sine ere v., ook zijn woord houden. 3) bewaren, bewaken, zorgen voor, administreeren; enes
stede v., iemands plaats bewaren, open houden.
4) het bevel voeren over; besturen. 5) op iets letten,
in het oog houden, inspecteeren. 6) het oog over
iets laten gaan ter wering van gevaar, behoeden,
beveiligen; een recht v., het verdedigen. 7) versterken, in staat van tegenweer brengen. 8) behandelen, gaan over, eene wond. 9) voor iets zorgen; ook
in iets voorzien. 10) het noodige doen in een bepaald geval, orde stellen op iets. 11) waarnemen,
bekleeden, een dienst; enes stede v. iemands
plaats bekleeden; sinen, den, enen dach, dachvaert
v., voor zich zelf of voor anderen verschijnen en
handelend optreden. 12) zich kwijten van eene geldelijke verplichting. 13) met eene bepaling met
ane: bij iem. bewerken of gedaan krijgen, van hem
(eene toezegging) verwerven. B. Met het object
van een persoon. 1) Bewaren, beschermen, beveiligen; deelw. bnw. verwaert, veilig. 2) toezicht
houden op. 3) van het noodige voorzien; verzorgen, oppassen. 4) verzekeren, van schade of nadeel
vrijwaren, vooral in rechte en in het deelw. verwaert; ook verdedigen, afweren. — II. Wederk.
1) Zich behoeden, beveiligen. 2) voor zich zelf
zorgen, zijn belang behartigen; voor zijne eer zorgen. 3) zich door eenige aanzegging het behoud
van zeker recht waarborgen.
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Verwarer, verwaerder, verwairre, verware, ver

znw. m. 1) Bewaarder. 2) verzorger. 3) be--waer,
stuurder. 4) hij die bekleedt of waarneemt, een
ambt; overheidspersoon.
Verwaringe, znw. vr. 1) Bewaring; opzicht, toezicht. 2) bezetting, versterking, eener plaats. 3)
waarneming, vervanging(? ). 4) wettige verontschuldiging.

Verwarmen, verwermen, verwaermen, verwaremen, zw. ww. trans., wederk. en intr. — I. Trans.
1) Warmen, opwarmen, eene spijs. 2) verwarmen,
eigenlijk. 3) overdrachtelijk, in gloed zetten. — II.
Wederk. 1) Zich verwarmen, eigenlijk. 2) over
drachtelijk, in heftige gemoedsbeweging geraken;
zich boos maken. — III. Intr. 1) Warm worden,
eigenlijk. 2) overdrachtelijk, in een gloed ontsteken of ontbranden. ten gevolge van heftige gemoedsbeweging; mijn bloet verwarmet (mi), ik ben
in heftige gemoedsbeweging; deelw. bnw. verwarmt, verwermt, ontroerd.
Verwarneren. Zie v e r w a e r n e r e n.
Verwarpen. Zie verwerpen.
Verwarpinge. Zie v e r w e r p i n g e.
Verwarren. Zie v e r w e r r e n.
Verwarricheit. Zie v e r w e r r i c h e i t.
Verwarringe. Zie verwerringe.
Verwas, znw. o. Winst, batig saldo.
Verwassehen, st. ww. trans. Uitwasschen, uitspoelen.
Verwassen, st. ww. intr., onpers. en trans. — I.
Intr. Sterk groeien, aanwassen. 2) dat herte, die
moet verwast mi, mijn gemoed zwelt (op), van
toorn. 3) vergroeien, dichtgroeien. 4) voortspruiten, voortkomen. 5) boven het hoofd groeien, te
zwaar vallen. 6) met den dat. van den persoon, te
zwaar vallen, hem drukken, verdrieten. — II. Onpers., hetz. - als Intr. 5) — III. Trans. Overtreffen,
te boven gaan.
Verwassen, zw. ww. trans. Op nieuw met was
bestrijken, een schrijf- of wastafeltje.
Verwaten, verwaeten, verwayten, st. ww. trans.
1) In den kerkelijken ban doen, excommuniceeren.
2) met God als (al of niet uitgedrukt) ondw., vervloeken, verdoemen. 3) vloeken, uitschelden, verafschuwen. 4) veroordeelen. 5) verbannen, uitdrijven. 6) in den steek laten (?).
Verwaten, deelw. en deelw. bnw. 1) In den kerkelijken ban gedaan. 2) vervloekt, van personen
en zaken. 3) rampzalig, ellendig. 4) ongelukkig,
rampzalig, ook uit een zedelijk oogpunt. — Verwa-

tenheit.
Verwatenisse, verwaetnisse, verwaennisse, ver

znw. vr. Kerkelijke ban, banvloek, inter--wanise,

dict.

Verwateren, -watren, zw. ww. intr. en trans. — I.
Intr. Onder water staan of komen, overstroomd
worden. — II. Trans. Onder water zetten; doornat
maken.
Verwatinge, verwaitinge, znw. vr. 1) Uitbanning,
excommunicatie. 2) vervloeking, verafschuwing.
Verwe. Zie varuwe.
Verweehhudigen, zw. ww. trans. Aan den arm
der gerechtigheid onttrekken.
Verwedden, zw. ww. trans. l) Verpanden. 2) door
een pand verzekeren, iem.
Verwedemen, zw. ww. trans. Als weduwgoed
vastzetten.
45
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Verwederen, zw. ww. trans. Luchten, buiten
hangen.

Verwedersaten, zw. ww. wederk. Hertrouwen.
Verweeeken. Zie v e r w e k e n.
Verweeft, verweict, deeles. bnw. Verzwakt, zwak.
Verweeetheit, verweict-, -hede, znw. vr. 1) Ver
verzwakte werking. 2) achteruitgang,-zwaktheid,

verval.

Verweelden, zw. ww. intr. Weelderig, dartel

worden.

Verweeldigen, (verweldigen), zw. ww. intr. Dartel of brooddronken zijn of worden.
Verwgendelije, bijw. 1) Heerlijk, goddelijk, zalig.
2) weelderig, dartel.

Verweendelike, verwendelike, verweindelike, verweent-, bijw. 1) Op eene heerlijke, zalige, de ziel
verrukkende wijze. 2) op eene dartele wijze; in
weelde, overdaad. 3) op eene verwijfde wijze. 4) op
eene kostbare wijze; met praal, luister. 5) op eene
trotsche wijze; als een groot heer.
Verweelt, deelw. bnw. Uitverkoren.
Verweenden, verwenden, zw. ww. intr. Weelde
wellustig zijn.
-rig,
Verweent, verweint, verwent, bnw. — I. Van personen. 1) Heerlijk, goddelijk schoon, vooral van
bovenaardsche wezens. 2) weelderig, weekelijk, in
weelde opgevoed, wellustig. 3) luisterrijk, voornaam, rijk. 4) trotsch, aanmatigend. — II. Van
zaken. 1) Heerlijk, geestverrukkend. 2) weelderig,
in weelde, aardsche genoegens doorgebracht. 3)
weelderig, kostbaar, prachtig.
Verweent, deelw. bnw. Diep bedroefd.
Verweentheit, verweint-, verwent-, -hede, znw. vr.
1) Heerlijkheid, zaligheid, ook met betrekking tot
het bovenaardsche. 2) weelderigheid, het smaken
van aardsche genietingen. 3) weekelijkheid, verwijfdheid. 4) pracht, luister, rijkdom. 5) trotsch-'
beid, laatdunkendheid, gewetenloosheid.
Verweer, verwere (?), znw. o. Verweer, verweermiddel, in rechte.
Verweerder. Zie v e r w e r e r.
Verweerdigen. Zie v e r w e r d i g e n.
Verweerdinge. Zie v e r w e r d i n g e.
Verweeren. Zie verweren.
Verweernet. Zie v e r w e r r e n e.
Verweerre. Zie verweren.
Verweerster, znw. vr., Beklaagde of gedaagde
(vrouw) in rechte. Ook verwe(e)rdersse.
Verweert, verroert, verwerret, deelw. bnw. Bedorven, verkeerd; verdorven.
Verweert, verw(i)ert. Zie v e r w e r r e n.
Verweert, deelw. bnw. Beschermd, bezorgd,
veilig.
Verweest, bnw. Zie v e r w e s e t.
Verweestheit. Zie v e r w e s e t h e i t.
Verwegen, st. ww intr. en trans. — I. Intr.
zwaarder wegen, overwegen, het overwicht hebben; vooral met den 3den nv, van den persoon, en
met het bijdenkbeeld van „onaangenaamheid ", te
zwaar zijn voor iem. 2) zwaar, moeilijk vallen.
3) neerdrukken; kwellen, hinderen. — II. Trans.
1) In gewicht overtreffen, overwegen. 2) zwaarder
maken, naar beneden drukken. 3) neerdrukken,
doen buigen. 4) opwegen tegen, in gewicht, in
waarde gelijkstellen. 5) overladen, bezwaren.
Verwegen, st. en zw. ww. — I. Intr. Bewegen,
zich bewegen. — II. Trans. In beweging brengen,
aan het wankelen brengen.
Verwegen, deelw. bnw. vooral in het Oostmnl.
1) Kloek, vastberaden. 2) driest, vermetel.
Verwegenheit, znw. vr. Koenheid, vermetelheid.
Verweigeren, zw. ww. trans. Weigeren iets te
doen.
Verwelgeringe, vor-, voir-. Weigering, ook van
iets te doen, verzet.
Verweint. Zie v e r w cent.
Verweintheit. Zie v e r w een t h e i t.

Verwee(k), znw. o. Het opwekken of verwekken
van iets.

Verweken, verweeken, verweecken, zw. ww. trans.

en intr. — I. Trans. 1) Week maken; ver
1) Week worden, eig. en-tedrn.—I
overdr. 2) in verval geraken, achteruitgaan.
Verweekelije, bnw. Geschikt om op te wekken
of te prikkelen tot iets.
Verweeken, zw. ww. trans., wederk. en intr. —
I. Trans. A . Met den acc. van den pers. 1) Wekken
uit den slaap, wakker maken. 2) opwekken uit den
doodsslaap, van den dood; enen doden tuuch v.,
zich op een gestorven getuige beroepen. 3) opwekken, moed of geestdrift in iem. wakker roepen;
deelw. verwect, opgewekt tot, neiging hebbende
tot. 4) een hint v., zooals thans. B. Met den acc.
der zaak. 1) Opwekken, verlevendigen. 2) veroorzaken, eene ongewenschte zaak. 3) opbouwen, oprichten. — II. Wederk. 1) Wakker worden. 2) zich
opwekken, vroolijk zijn. — III. Intr. Wakker worden. 2) ontstemd worden.
Verweeker. znw. m. Hij die wekt.
Verweekeren. Zie v e r w a c k e r e n.
Verweekinge, znw. vr. 1) Opwekking, verlevendigen, het inspreken van moed. 2) opwekking uit
den dood. 3) opgewektheid, lust.
Verweet, deelw. bnw. Opgewekt.
Verweldelije, verweltlijc, bnw. Wat geschonden
kan worden.
Verwelder, znw. m. Overweldiger, geweldenaar.
Verweldigen, verweltgen, zw. ww. trans. A. Met
een pers. als ondw. 1) Geweldplegen jegens iem.
2) overweldigen, overmeesteren; met een spijs als
ond., aankunnen. B. Met eene zaak als ondw. 1)
Vermeesteren, overmeesteren. 2) verslinden, verteren.
Verweldigen. Zie v e r w e e l d i g e n.
Verweldiger, znw. m. Geweldenaar; verkrachter.
Verwelen, zw. ww. trans. Verkiezen.

Verwelf, verwul f, vervel/t(e), verwol f t, verwul ft,
verwulve, znw. o. Gewelf, overwelfsel.

Verwelfsel. Hetz. als het vorige woord.
Verwelfte. Zie verwelf.
Verwelken, verwilken, zw. ww. intr. 1) Van za-

ken, verwelken, verdorren. 2) wegkwijnen, uit
te niet gaan.
-drogen,
Verwellen, zw. ww. trans. en intr. Aan het koken
brengen; verhitten.
Verwellen,zw. ww. trans. Veranderen, omkeeren.
Verwellinge, znw. vr. Verhitting.

Verwellusten, verwal-, verwael-; verwellustigen,
verwal-; zw. row. trans., wederk. en intr. I.

Trans. Verblijden, verheugen. — II. Wederk. en
intr. Zich verlustigen, genieten.
Verwellustiginge, verwellustinge, znw. vr. Verheuging, verlustiging.
Verweltgen. Zie verweldigen.
Verweltlije. Zie v e r w e l d e l ij c.
Verwelven, verwolven, verwulven. zw. en st. ww.
trans. Overwelven, een gewelf of zoldering aanbrengen; dekken, in het algemeen.
Verwen. Zie v a r u w e n.
Verwenden, verweinden, zw. ww. trans. en wederk. — I. Trans. 1) Omkeeren, keeren. 2) verdraaien. 3) aan eene bep. bestemming onttrekken;
naar elders brengen waar het niet hoort. — II.
Wederk. Eene andere houding tegenover iem. aannemen, van gezindheid jegens iem.veranderen.
Verwenen. Zie v e r w a n e n.
Verwenen, zw. ww. intr. Komt alleen voor als
deelw. verveent, bedroefd.
Verwenentlije. bnw. Levenslustig.
Verweninge. Zie v e r w a n i n g e.
Verwennen. Zie verwinnen.
Verwennisse. Zie verwinnisse.
Verwenre. Zie v e r w i n n e r.
Verwensehen, verwinschen, zw. ww. trans. Anders wenschen, afkeuren.

VERWENT(HEIT).

Verwent(heit). Zie v e r w e e n t (h e i t).
Verwer. Zie v a r u w e r.
Verwerden, verworden, verweerden, verweerden,
st. ww. intr. 1) Verloren gaan, te niet gaan. 2)
deelw. bnw. verworden. a) bedorven, verbasterd.
b) ontaard, ongevoelig.
Verwerden, verweerden, zw. ww. trans. Bederven.
Verwerden, andere vorm van v o r w e r d e n,
eene overeenkomst aangaan, een verdrag sluiten.
Verwerdieheit, verwaerdicheit, znw. vr. Nederbuigende goedheid, genade.
Verwerdigen, verweer-, verwaer-, zw. ww. wederk.
Iets over zich verkrijgen; zich tot iets laten vinden.
Verwerdinge, verweerdinge, znw. vr. Nederbuigende goedheid.
Verweren, verweeren, vervaren, zw. ww. trans. en
wederk. — I. Trans. A . Met den acc. der zaak. 1)
Verdedigen, opkomen voor iets; in rechte, een eisch
tegenspreken; vergoelijken. 2) afweren, tegengaan,
voorkomen. 3) verhinderen, beletten. 4) weigeren,
ontzeggen. 5) bestrijden, verzachten, een lichamelijk ongemak, (eene begeerte) bevredigen. B. Met
den acc. van den persoon. 1) Verdedigen, beschermen. 2) afweren, met goed gevolg bestrijden. 3)
weren, achterstellen; in rechte, niet ontvankelijk
verklaren. — II. Wederk. 1) Zich verdedigen, zich
verweren; ook, iem. met goed gevolg bestrijden,
overwinnen. 2) zich weren, zich inspannen.
Verweren, verweeren, zw. ww. intr. Vereelten.
Verweren, verweeren, zw. ww. trans. Luchten,
aan het weder (wind en zon) blootstellen.
Verweren, zw. ww. trans. Hetz. als v e rwaren en bewaren.
Verweren, zw. ww. trans. In bezit nemen.
Verwerer, verweerre, verwere, verweerder, znw.
m. 1) Verdediger: hij die voor zichzelf of iem. anders strijdt in een kamp. 2) in rechte; hij, tegenover wien een eisch wordt ingesteld, gedaagde.
Verwerie. Zie varuwerie.
Verwerige, -ege, znw. vr. Het wvla. vr. van ver
zij die een eisch in rechte tegenspreekt.
-wer,
Verweringe, znw. vr. Verdediging; verweermiddel; in rechte, het tegenspreken van een eisch.
Verwerken, verweerken, zw. onr. ww. trans.,
wederk. en intr. — I. Trans. A. Met den acc. der
zaak. 1) Verwerken, in of aan een werk besteden
of verbruiken. 2) verbouwen, vernieuwen. 3) bederven. 4) door zijne daden verbeuren of verliezen.
B. Met een pers. als obj. 1) In het ongeluk brengen,
ongelukkig maken. 2) door zijne daden de gunst
van iem. verliezen of verbeuren, zich iem. tegen
maken. — II. Wederk. 1) Eene andere gedaante
aannemen. 2) zich vergrijpen, misdoen; verbeuren.
3) zich vereenigen met, woning maken in(?). —
III. Intr. Hetz. als Wederk. 2).
Verwennen. Zie v e r w a r m e n.
Verwernen. Zie verwerrenen.
Verwerpelije, verworpelijc, bnw. Verwerpelijk.
Verwerpeline, znw. m. Een ontijdig of te vroeg
geborene.

Verwerpen, verweerpen, verwarpen, verworpen,

st. ww. trans. A. Met den acc. der zaak. 1) Wegwerpen, wegslingeren. 2) (graan) omwerken, uit
elkander werpen. 3) van zich werpen, van de
vederen gezegd, van vogels die ruien .4) door wegwerpen bederven. 5) verwerpen, afkeuren, versmaden; zich ontdoen van iets; verworpen dach,
ongeluksdag. 6) beneden zich achten. B. Met een
persoon als object. 1) Verwerpen, versmaden,
verachten. 2) van zich doen, uitstorten.
Verwerpenisse, znw. vr. Verwerping, verstooting.
Verwerpinge, verwarpinge, verworpinge, znw. vr.
Versmading, verwerping; voorwerp van afkeer.
Verwerren, verwarren, verworren, st. en zw. ww.
trans.en intr. — I. Trans. A. Met den acc. der
zaak. 1) Verwarren, bij vergissing het een voor het
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ander nemen. 2) verwarren, in de war maken
(garen e.a.). 3) in verwarring, beroering, onrust'
brengen. 4) in de war sturen, verijdelen. B. Met
den acc. van den pers. 1) Verwarren, verstrikken.
2) in de war maken, van den rechten weg brengen.
3) in beroering of onrust brengen, ontstemmen. —
II. Intr. A. Met eene zaak als ondw. 1) Verward of
verstrikt raken. 2) in de war zitten; in een kronkel
zitten. 3) verward, ingewikkeld, moeilijk zijn. 4)
verward, in de war zijn, van toestanden, ten gevolge van oneenigheid, hartstochten en dgl. 5) in de
war of in wanorde zijn; in een slechten toestand
verkeeren; deelw. verwerret, verwe(e)rt, verwiert, in
de war, in een slechten staat verkeerend, gehavend. B. Met een levend wezen als ondw. 1) Verward of verstrikt raken, in iets vast zitten. 2) ver
verstrikt raken in zedelijken zin. 3) in-wardof
twist of oneenigheid zijn met iem. 4) in de war,
in onrust zijn; deelw. bnw. verwerret, onrustig;
ontstemd. 5) in een slechten toestand verkee
ren, met betrekking tot het gemoed.
Verwerrenen, verw(e)ernen, zw. ww. intr. ; deel
verweernet. Hetz. als v e r w e r r e n. Zie aid.
Verwerrentheit, Zie v e r w e r t h e i t.
Verwerricheit, verwarricheit, znw. vr. Verwar;.
ring, beroering.
Verwerringe, verwarringe, verworringe, znw. vr.
Verwarring, ontstemming.
Verwert, verwerret, deelw. In de war, gehavend.

Verwertheit, verwerret-, verwerrent-, verwiert-,

znw. vr. Verwardheid, onzekerheid, onrustigheid;
verbijstering.

Verwerscapen, verwerschepen, verwaerscappen,
verworscappen, zw. ww. trans. Aan maaltijden
besteden, voor feestmalen uitgeven.
Verwerselen, zw. ww. trans. Verwarren.
Verwerven, verworven, st. en zw. ww. trans.,
intr. en wederk. — I. Trans. 1) Verwerven, ver
gen, met meer of minder moeite iets machtig-krij
worden, op welks bezit of eigendom men prijs.
stelt. 2) bezorgen, verschaffen. 3) bewerken, tot
stand brengen, gedaan krijgen. 4) v., verbonden
met het object eener onwelkome zaak: die doot v.,
lijden, beloopen. — II. Intr. 1) Zijn best doen voor
iets, naar iets streven. 2) met eene bepaling met.
op (up), ane (aen), door iemands dood* op of aan
iem. overgaan, aan iem. gedevolveerd worden,,
gezegd van eene waardigheid, eene bepaalde
macht. 3) laten v., laten begaan. — III. Wederk.
Zich wenden of keeren tot, zich vervoegen bij iem.,
nl. om hulp of steun.
Verwerven, zw. ww. trans. Door het leggen van
een „werf" (verhoogde grond langs water) eens

anders „werf" afsluiten van het water, hem zijne
afwatering benemen. — Verwervinge.
Verwervinge, znw. vr. Verwerving, verkrijging.
Verwesen, st. en zw. ww. intr. Te niet gaan,
vergaan, wegkwijnen.
Verwesen, verweesen, zw. ww. intr. en trans.
I. Intr. Wees worden, zijne ouders verliezen;
deelw. verweset, verweest, verweesd, ouderloos. —
II. Trans. Tot wees maken, van ouders berooven.
Verwesetheit, verweest-, znw. vr. Ouderloosheid,
het wees zijn.
Verwesselen. Zie verwisselen.
Verwester, znw. vr. Het vrouwelijk van v a r uw e r; verwster.
Verwet. Zie verwijt.
Verweten, onr. ww. wederk. Bij zijn bewustheid
of zijn verstand zijn; verstand hebben.
Verweten, zw. ww. trans. Hetz. als v e r w at e n. Zie aid.
Verwettigen, zw. ww. trans. In rechte aanhangig
maken.
Verweven, st. ww. trans. Doorweven; doorwerken.
Verwiden, zw. ww. trans. 1) Verwijden, verbreeden. 2) uitstellen, verschuiven. — Verwidinge,
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Verwieden, zw. ww. trans. Uitzoeken, schiften.

Verwielen, zw. ww. intr. Ronddraaien en mee-

gesleept of verzwolgen worden door een maalstroom; ook als mystieke term, weggesleept worden.
Verwiën, zw. ww. trans. Opnieuw wijden.
Verwiepen, zw. ww. trans. Bet. onzeker.
Verwiert, deelw. bnw. Verward, ingewikkeld.
Verwierthelt. Zie v e r w e r t h e i t.
Verwijft, deelw. bnw. Verwijfd, ontzenuwd.
Verwijn . Hetz. als v e r r e w ij n. Zie ald.
Verwijst, znw. m. Veroordeelde.

Verwijt, verwit(e), verwet(?), znw. o. en ml. 1)

Verwijt, de daad van iem. iets te verwijten; hetgeen men iem. verwijtend herinnert. 2) schande,
als subjectief begrip; de toestand waarin men
aan verwijten blootstaat. 3) als objectief begrip,
smaad, hoon, schande die men iem. aandoet.
4) rechtmatige toorn, wraak.
Verwijtwort, verwitwoort, znw. o. Smaadwoord,
scheldwoord.
Verwiken, st. ww. intr. Voor iets de wijk nemen.
Verwieken, zw. ww. trans. Bewegen, verroeren.
Verwilden, zw. ww. intr. Verwilderen, niet terecht komen.
Verwilderen, zw. ww. intr. en trans. — I. Intr.
A. Met eene zaak als ondw. Wild worden, niet
onderhouden worden; in het wild groeien. B. Met
een levend wezen als ondw. In het wild opgroeien, aan tucht en orde ontgroeien. — II. Trans.
Verwilen, zw. ww. intr. Komt voor als onjuiste
schrijfwijze van v e r w i e 1 e n.
Verwilgen . Zie v e r w i l l i g e n.
Verwilken . Zie verwelken.

Verwillecoortheit, verwilcoort-, znw. vr. Verbondenheid; iets waartoe men zich verbindt met bepaling eener straf bij niet - nakoming.
Verwillecore, verwilkoor. Zie v o r e w i 11 e-

VERWITELIJC.

Verwinlijeheit, znw. vr. Het te boven komen van
rampen( ?) .

Verwinnen, wennen, st. ww. trans. en wederk.
-

— I. Trans. A. Met den acc. van den pers. 1) Overwinnen, verwinnen. 2) iem. voor zich winnen, tot
zijn gevoelen overhalen, op zijne zijde brengen;
ook met eene bepaling met te of een bijzin, iem.
voor een plan winnen, ergens toe overhalen. 3) met
eene zaak als ondw., een hartstocht, aandoening,
stemming, uitdrukkende : beheerschen, overheerschen; deelw. verwonnen, van zich zelf niet meester, buiten zich zelf. 4) overtreffen, iem. in iets
de baas zijn. 5) als rechtsterm. A . Met den ' acc.
van den pers. Iem. gerechtelijk overtuigen, iem.
in een geding noodzaken zich schuldig te verklaren; ook, met den rechter als ondw., veroordeelen;
V. van (in) heeft ook de bet. van : doen veroordeelen tot het verlies van. B. Met den acc. der zaak.
1) Overwinnen, overheerschen, dienstbaar of aan
zich ondergeschikt maken. 2) winnen, overwinnen
in een strijd, een dispuut. 3) winnen, verkrijgen.
4) op het begrip „het winnen van" berust de voor
gevallen: a) van water dat he land-stelingd
overstroomt, b) van het doen verdwijnen van den
dag door den nacht, en omgekeerd. 5) de baas
worden, klein krijgen. 6) verkrijgen, gedaan krij gen. 7) te boven komen, overwinnen. 8) te boven
gaan, overtreffen. 9) in ongewone opvattingen.
a) ontkomen aan iets; hiertoe nes gheen v., daaraan
is geen ontkomen. b) te niet doen, doen verdwijnen. — II. Wederk. Zichzelf onderhouden, voedsel
en herberg bekostigen. — III. Intr. De overwinning behalen, zegevieren.

Verwinner, verwinnaer, verwinnare, verwinre,
verwenre, znw. m. Overwinnaar.
Verwinnerse, verwinnersche, verwennerse, znw.
vr. Overwinnares.

Verwillecoren, verwilcoren, vervel-, -curen, zw.

Verwinnisse, verwennisse, -esse, znw. vr. Overwinning; ook, verb, met een gen., het overwinnen
van.

ww. trans. en wederk. — I. Trans. 1) Bewilligen
in iets; toestemmen in iets. 2) eene „wilcore",
d.i. eene belofte of verklaring, over iets afleggen
of passeeren, op verbeurte van iets in geval van
niet nakoming er van; verwillecoort recht, een recht
of uitspraak, waaraan men zich verbonden heeft

Verwinteren, verwesteren, zw. ww. intr. en trans.
— I. Intr. Overwinteren, den winter doorbrengen.
— II. Trans. 1) Den winter overhouden( ?). 2) on-

zich te onderwerpen. 3) bepalen, verordenen. 4)

der

core.

iem. in rechte verbinden, aan iem. eene verbinte nis opleggen met strafbepaling in geval van nietnakoming. — II. Wederk. Zich voor den rechter tot
iets verbinden op verbeurte van straf.

Verwillecoringe, verzeil -, -curinge, -keringe,

znw. vr. Het opleggen of aangaan eener verbintenis onder verbeurte van boete om eene geldsom
of schuld te betalen.
Verwillen, zw. ww. trans. Tot iets genegen maken, iemands toestemming tot iets verwerven.
Verwillen, onr. ww. praet.-praes. Een verkeer
wil hebben.
-^denofbz
Verwillen, zw. ww. trans. Iem. geweld aandoen,
:hem overweldigen.
Verwil igen, verwillegen, eerwilgen, zw.ww. trans.
Iem. genegen maken tot iem. of iets, tot iets over:halen.
Verwimpelen, zw. ww. trans. 1) Inwikkelen,
.omwikkelen, bedekken. 2) bewimpelen, ver{bloemen.
Verwin, znw. o. Toewijzing bij executie.
Verwinboec, znw. o. Het register waarin een
n ,verwin" wordt opgeteekend.
Verwinbrief, znw . m. De akte ten blijke van een
„verwin" opgemaakt.
Verwinden, st. ww. trans. 1) Anders winden,
garen. 2) met de kraan bewerken of overladen,
wijn. 3) in windselen of luiers wikkelen.
Verwinden, zw. ww. trans. Overwinnen.

Verwlnlije, bnw. 1) Te overwinnen, overwinne-

lijk. 2) overwinnend.

Verwinninge, znw. vr. Overwinning.
Verwinschen. Zie v e r w e n s e h e n.
Verwinter, znw. vr. Overwinnares.

den winter doen lijden.
Verwisen, zw. en st. ww. trans. — I. Met den
acc. der zaak. 1) Aanwijzen, toonen. 2) in rechte,

de veroordeeling tot eene straf of boete uitspreken.
3) afkeuren, verbeurd verklaren. — II. Met den
acc. van den pers. 1) Aanwijzen. 2) wegzenden.
3) veroordeelen, verwijzen, in rechte; doemen, ten
doode.
Verwisen, zw. ww. trans. In wijsheid overtreffen.
Verwiser, znw. m. Veroordeelaar, rechter.
Verwisinge, znw. vr. 1) Aanwijzing; ook aanwijzing tot betaling, assignatie; verbanning( ?).
Verwispelen, zw . ww. trans. Verfluiten, met fluiten verdoen of verliezen.
Verwisselen, verwesselen, zw. ww. trans. en intr.
— I. Trans. A. Met den acc. der zaak. 1) Verwisselen, verruilen. 2) veranderen; den huwelijc, dat
bedde v., eene andere vrouw, bijzit, nemen. 3) wisselen, inwisselen, geld. 4) van kracht berooven of
verduisteren, het gezicht. B. Met den acc. van den
pers. 1) In de plaats stellen van een ander. 2) van
gedaante veranderen ,doen verwisselen. 3) uitwisselen, krijgsgevangenen. — II. Intr. IJlhoofdig
zijn, zotteklap uitslaan.

Verwisselt, bnw. IJlhoofdig. -- Verwisseltheit.

Verwissen, verwyssen, zw. ww. trans. 1) Verze-

keren, zekerheid geven aan iem., zekerheid of
cautie stellen voor iets. 2) verzekeren, onder borgstelling verklaren.
Verwissinge, znw. vr. Zekerheidstelling, cautie.
Verwitelije, bnw . Verwijtend, smalend, schimpend.
--
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Verwitelike, bijw. Op een verwijtenden, smalenden toon.

Verwiten, st. ww. trans. 1) Verwijten, iem. een

verwijt van iets maken. 2) in ruimere beteekenis
dan thans, gebezigd wanneer iem. aan hetgeen
men iem. herinnert, onschuldig is, of wanneer men
het niet beschouwt als iets waarover men zich
heeft te beklagen; op een smalenden toon iem. aan
iets herinneren om hem te plagen of te sarren.
3) te laste leggen, beschuldigen, verwijten; als
znw., beschuldiging, schuld. 4) met den acc. van
den pers. a) onder handen nemen, berispen. b) sarren, tarten. 5) iem. iets inpeperen.
Verwitenisse, -esse, znw. vr. Het doen van verwijten, het aandoen van smaad of hoon.
Verwiter, znw. m. Verwijter; ook hij die sart of
plaagt.
Verwitinge, -tinc, znw. vr. Verwijt, smadelijke
of hoonende bejegening.
Verwitten, zw. ww. trans. Witten, met witkalk
besmeren; overwitten.
Verwittigen, zw. ww. trans. Bekend maken,
aanzeggen.
Verwloemt, deelw. bnw. Troebel.
Verwoede. Zie v e r w o e t, znw.

Verwoedelike, verwodelike, verwudelike, verwutlike, -lijc, -lic, bijw. Op eene dolzinnige of doldriftige wijze, dolzinnig, als een dolleman.

Verwoeden, verwoden, verwueden, zw. ww. intr.
1) Waanzinnig, razend, worden of zijn; het bestuur over zichzelf verliezen. 2) in woede ontsteken. 3) vurig zijn, om zich grijpen, gezegd van een
zweer.
Verwoeder, znw. vr. Iem. die niet weet wat hij
doet, die buiten zich zelf is.
Verwoedieh, bnw. Razend, doldriftig.
Verwoedinge, znw. vr. Woede, razernij.
Verwoest, verwost, verwoest, deelw. bnw. I. Van
zaken. 1) Woest, verwilderd. 2) kaal, berooid.
3) vervallen. 4) ruig, woest( ?). — II. Van personen.
1) Kaal, berooid. 2) ruw, onbeschaafd.
Verwoesten, verwosten, verwoesten, verwu(e)sten,

zw. ww. trans. en intr. — I. Trans. A. Met den acc.
der zaak. 1) Verwoesten, platbranden. 2) te niet
doen, vernietigen. B. Met den acc. van den pers.
Verderven; uitroeien. — II. Intr. Verwilderen,
woest worden.
Verwoester, verwoester, znw. m. Hij die iets verwoest, vernietigt.
Verwoestheit, znw. vr. Woestheid, woede.
Verwoestinge, verwuestinge, znw. vr. 1) Verwoesting.2) vernietiging, het verdoen van (zijn vermogen). 3) uitroeiïng.

Verwoet, verwoot, verwudt, verwu(e)t, verwoyt,
verwoedst, deelw. bnw. 1) Gekrenkt van hersenen,

zijn denkvermogen missend, krankzinnig; dol.
2) als waanzinnig, dol, dwaas. 3) buiten zich zelf
van woede, verwoed. 4) (minder sterk), vertoornd,
gramstorig. 5) zedelijk verdorven, tot alle slechtheid in staat.
Verwoet, verwo(e)de(t), verwoede, znw. o. Het
bnw. als znw. gebruikt. 1) Razernij, dolheid; enen
v. aentiën,iem. krankzinnigheid aanwrijven. 2) geestelijke hartstocht.
Verwoetachtich, -echtich, bnw. Razend, dol
-driftg.
Verwoetheit, -hede, znw. vr. 1) Razernij, waanzin, krankzinnigheid. 2) de toestand waarin men
buiten zich zelf is ten gevolge van eene heftige
aandoening of hevigen hartstocht. 3) verwoedheid,
woede, drift. 4) waanzinnige slechtheid, zedelijke
verdorvenheid of snoodheid.
Verwoetsehap, -schip, znw. vr. en o. 1) Razernij,
waanzin. 2) dolle drift, woede.
Verwonden, zw. ww. trans. Verwonden.
Verwonderaer, verwonderre, verwunderre, znw.
m. Hij die zich verwondert.
Verwonderen, verwonderen, zw. ww. intr., we-

VERWULFT.

709

derk., onpers. en trans. — I. Intr. Met een persoonlijk object. Zich verwonderen, zich verbazen.
2) met eene zaak als subject en den dat. van den.
pers., verwonderen, verbazen. — II. Wederk. Zich
verwonderen. — III. Onpers. Met den dat. (en
acc.) van den pers. en meestal den gen. der zaak of
eene bepaling met van. — III. Trans. Bewonderen.
Verwonderinge, verwunderinge, znw. vr. Ver
verbazing; wonderlij kheid (?) .
-wonderig,
Verwondernisse, znw. vr. Hetz. als v e r w o nd e r i n g e.
Verwondertheit, znw. vr. Verbazing, verwondering.
Verwonen, zw. ww. trans. Door wonen verbeuren, een recht verliezen door op eene plaats te wonen in strijd met een verbod.
Verwonnen. Zie v e r w i n n en.
Verworden. Zie v e r w e r d e n.
Verworgen, verwoorgen, verwurgen, zw.ww.trans.,
wederk. en intr. -- I. Trans. 1) Met een levend
wezen als object, verworgen. 2) met eene zaak als
object, verstikken. — II. Intr. Stikken, smoren.
Verwormt, deelw. bnw. Wormstekig.
Verworpelije. Zie v e r w o r p e n l i k e.
Verworpeline, znw. m. 1) Verstooteling, verschoppeling. 2) te vroeg geboren kind.
Verworpen. Zie v e r w e r p e n.
Verworpen, deelw.bnw. — I.Van zaken. 1)Gering,
waardeloos, slecht. 2) veracht, geminacht, leelijk;
iem. tot schande strekkende. — II. Van personen.
1) Gering, onbeduidend. 2) onaanzienlijk, schamel.
Verworpenheit, znw. vr. 1) De toestand van bij
de menschen niet in tel te zijn; een voorwerp van
minachting. 2) onaanzienlijkheid.
Verworpenisse, znw. vr. Hetz. als v e r w o rp en h e i t, in de bet. „voorwerp van minachting".
Verworpenlike, verworpelijc, bijw. Op eene onaanzienlijke wijze, onopgemerkt.
Verworpinge, znw. vr. De toestand van „verworpen" te zijn; voorwerp van minachting.
Verworren, deelw. Verward.
Verworschappen. Zie v e r w e r s c a p e n.
Verwortelen, zw. ww. intr. Inwortelen, (in den.
grond) vastgroeien.
Verworven. Zie verwerven.
Verwraehten, zw. ww. trans. Insluiten, omheinen; wegbergen.
Verwreden, zw. ww. intr., wederk. en trans.
I. Intr. 1) Met een pers. als ondw. Wreed, onhandelbaar worden. 2) met eene zaak als ondw., hard,.
bitter worden. — II. Wederk. Met eene zaak als
ondw,. hard, scherp worden. — III. Trans. Verbitteren, tergen.
Verwredenisse, znw. vr. Verbittering.
Verwreken, zw. ww. trans. Hetz. als w r e k e n.
Verwreken, zw. ww. trans. Uit het lid stooten of
trekken.
Verwrecken, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans.A .
Met den acc. van den pers. 1) Wekken uit den slaap,
2) opwekken uit den doodsslaap. 3) opwekken, hoogere begeerten of behoeften in iem. wakker roepen,
aanvuren. 4) aansporen; opwekken. 5) verwekken,
een kind. 6) verwekken, doen verrijzen of opstaan.
B. Met den acc. der zaak. 1) Opwekken, verlevendigen; prikkelen. 2) opwekken, veroorzaken. — II.
Intr. 1) Wakker worden. 2) opgewekt worden tot
iets.
Verwreekinge, znw. vr. Opwekking, verlevendiging.
Verwringen, st. ww. trans. Wringende verdraaien, in bochten wringen.
Verwriven, st. ww. trans. Stukwrijven, iets van
iets anders afwrijven.
Verwudt. Zie v e r w o e t.
Verwueden. Zie v e r w o e d e n.
Verwuesten. Zie v e r w o e s t e n.
Verwuet. Zie v e r w o e t.
Verwuift. Zie verwelf.
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Verwulven. Zie verwelven.
Verwunderen. Zie verwonderen.
Verwurgen. Zie verworgen.
Verwasten. Zie v e r w o e s ten.
Verwut. Zie v e r w o e t.
Vesaen, vesayn, fesaen, znw. Fasant.
Vesch. Zie v i 's c h.
Vesche, veesche, znw. vr. Rechterschuinbalk.
Vesche, veesche, znw. vr. Band, strook, belegsel,
luier.

Vesehen, vesschen, veeschee, zw. ww. trans. In
doeken of luiers wikkelen.
Vesehinge, vesschinge, znw. vr. Het aandoen
van of wikkelen in luiers.
Vese, veese, znw. vr. 1) Vezel, kafje. 2) rafel van
een kleedingstuk; franje, zoom.
Veseken, vesi(c)ken, zw. ww. intr. Fluisteren, in
het oor fluisteren (iets ten nadeele van iem.); mompelen.
Veselaer, znw. m. Oorblazer.
Veselen, zw. ww. intr. 1) Fluisteren. 2) pruttelen,
mompelen.
Veselen, zw. ww. tr. Met een strootje aanraken,
kriebelen.
Veselinge, znw. vr. Kriebeling, kitteling.
Vesen, zw. ww. intr. Fluisteren, bepaaldelijk in
iemands ooren, ook om kwaad van iem. te spreken.
Vesen, zw. ww. tr. Van franje voorzien of er
mede sieren.
Vesieren. Zie viseren.
Veson(de), znw. m. Bison.
Vesper, znw. m. en vr. 1) Vesper, het voorlaatste
der getijden of kanonieke uren; ook de alsdan gehouden kerkdienst en de daarbij gebruikte gebeden enz. 2) als tijdsbepaling, achtermiddag, vooravond.
Vespereye, znw. vr. Avondbijeenkomst; avondmaaltijd; parade op den dag vóór een steekspel.
Vespereyedaeh, znw. m. Dag waarop eene „vespereye" plaats heeft.
Vespereyen, vespreyen, zw. ww. trans. Eene
„vespereye" of lichten namiddagmaaltijd gebruiken.
Vespereyer, vespereider, znw. m. Hij die deelneemt aan een parade, aan een steekspel voorafgaande.
Vespergetide, znw. o. Hetz. als v e s p e r.
Vesperlijs, bnw. Op de vesper betrekking hebbende .
Vesperstonde, znw. vr. Het uur van de vesper.
Vespertijt, znw. vr. en m. De tijd van omstreeks
vijf of zes uren in den namiddag, de vooravond.
Vespreyen. Zie vespereyen.
Vesschelkijn, znw. o. Verklw. van v i s c h.
Vesschen. Zie veschen en visschen.
Vesschen, znw. Naam van een soort leder.
Vesscher. Zie v i s s c h e r.
Vesschinge. Zie v e s c h i n g e.
Vessemen, zw. ww. trans. Andere vorm van
v a d e m e n. Een draad insteken.
Vesser, znw. Boei.
Veste, vest, znw. vr. 1) Vastheid, betrouwbaarheid, bevestiging, van hetgeen in eene akte geschreven staat. 2) bevestiging of versterking eener
stad, bolwerk, ook de grond bij de vestingwerken
eener stad. 3) ommuurde plaats, vesting. 4) kasteel, burg, met het daarbij behoorende versterkte
terrein, de grond, het erf, waar iem. meester is.
5) gracht, uitgegraven grond.
Veste, vest, bnw. Vast, betrouwbaar.
Vestein, znw. o. Boomwol, bombazijn.
Vestele, znw. m. en vr. Fistel, booze zweer.
Vestel(e), znw. m. Naam van een sieraad,
broche, gesp.
Verstelgieter, znw. m. Vervaardiger of gieter
van een „vestele".
Vestelike, -lijc, -lic, vestentlike, bijw. Vast.
Vesteline, vesterhnc, -inge, znw. m. Gesp, agrafe.

Vestelkijn, znw. o. Verkleinw. van v e s t e 1.
Vestement, vestiment, znw. o. Kleeding; kleedingstuk.

Vestemure, -muur, znw. vr. Vestingmuur.
Vesten, veisten, zw. ww. trans., wederk. en intr.
— I. Trans. Met eene zaak als object. 1) Vast of
stevig maken; goed in elkaar zetten, vestigen,
bouwen. 2) versterken, vast of sterk maken. 4) bevestigen, tot bloei brengen. 5) vastmaken, verbinden met iets anders, hechten; vaststeken of
-stooten, een wapen. 6) hechten, binden, het gemoed, het hart. 7) ene kerke v., een kerk wijden,
consacreeren. 8) vaststellen, vast bepalen. 9) vastmaken, bekrachtigen, eene overeenkomst en dgl.;
met den dat. van den pers. en den acc. der zaak,
op iem. vastzetten, hem gerechtelijk overdragen.
10) vastleggen in het gemoed van zichzelf of van
een ander, in het geheugen prenten. a) bij zich
zelf : zich inprenten. b) bij anderen : inscherpen,
voorhouden. 11) vastleggen in een geschrift, te
boek stellen, beschrijven. B. Met den acc. van den
persoon. 1) Versterken, in staat van tegenweer
brengen. 2) (vast)binden. 3) binden met geestelijke
banden. 3) eene vaste plaats geven, in het gemoed.
4) bevestigen, iemands positie versterken. 5)
grondvesten; gevest in, geworteld in; int goet gevest,
vermogend, rijk. 6) doorboren, doorsteken. — II.
Wederk. 1) Zich versterken. 2) zich vastklemmen.
3) zich hechten. — III. Intr. A. Met eene zaak als
ondw. 1) Vast zitten, vast blijven zitten. 2) hechten, houvast hebben. B. Met een pers. als ondw.
1) In iets gegroeid of gewoon geraakt zijn. 2) zich
hechten aan. 3) zich vasthouden aan. 4) zich aan
iem. vastklampen.
Vestene, znw. vr. Zelfde bet. als v e s t e( ?)
Vestenen, zw. ww. trans. Hetz. als v e s t e n.
Vesteninge, znw. vr. Bevestiging, bekrachtiging.

Vestenisse, veystenisse, veiste-, -esse, -is, -es,

znw. vr. 1) Versterking, bevestiging eener plaats;
vestingwerken. 2) hetz. als v e s t e n i n g e.
Vestentlike. Zie v e s t e l i k e.
Vester, znw. Hij die iets bevestigt.
Vesterlemaert(e), znw. vr. In de nonnenkloosters de dienstmaagd, belast met de zorg voor de
kleederen.
Vesterliine. Zie vestelinc.
Vestgelt, znw. o. Geld verschuldigd voor de vest
of een stuk wal.
Vestgracht, znw. vr. Vestinggracht.
Vestich, bnw. Veilig, zeker, vast.
Vesticheit, znw. vr. 1) Versterking, bevestiging.
2) vastheid, betrouwbaarheid. 3) bevestiging, ver sterking, vermeerdering van rechtskracht.
Vestigen, vestegen, zw. ww. trans. en wederk. —
I. Trans. A. Met den acc. der zaak. 1) Versterken,
krachtig maken. 2) bevestigen, van vestingwerken
voorzien. 3) vastmaken, verbinden, aan iets anders. 4) bevestigen, bekrachtigen. a) eene meening.
b) in rechte, rechtskracht bijzetten; ook bevestigen met een eed. 5) in het geheugen prenten. 6)
gerechtelijk overdragen, iets op iemands naam
zetten. 7) voor zeker of vast aannemen of verklaren. 8) vaststellen, besluiten. B. Met den acc. van
den persoon. 1) Sterken, vooral zedelijke kracht
aan iem. geven. 2) in het bezit van iets bevestigen,
zekerheid daarvan geven. — II. Wederk. 1) Zich
vastzetten in het gemoed. 2) zich zetten tot.
Vestiment. Zie v e s t e m e n t.
Vestinge, znw. vr. 1) Versterking; het vast, stevig maken van iets. 2) versterking, van eene plaats
door verdedigingswerken, ook de vestingwerken
zelve. 3) bevestiging, bekrachtiging van eene meening, keuze, overeenkomst. 4) zekerheid, vastheid.
5) verbinding, vereeniging. 6) gerechtelijke overdracht, het bevestigen van iem. die in het bezit is
van iets. 7) versterking, van een mensch, vooral in
betrekking tot het gemoed. 8) uitspansel (firmament). 9) gevecht, strijd.
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Vestinge, znw. vr. Voorloopige vredeloosverklaring.

Vestkijn, verklw. van v e s t e, vesting.
Vestman, znw. m. Bet. onzeker.
Vestmeester, - roeister, znw. m. De stedelijke
ambtenaar belast met het toezicht op de muren en
vestingwerken der stad.
Vestroe, znw. m. Naam van een (mannen- en?)
vrouwenkleedingstuk.
Vestwal, znw. m. Vestingmuur.
Vet, bnw. 1) Vet, van dierlijke lichamen. 2) vet,
van spijzen. 3) vet, olieachtig, smerig, van waren
en stoffen. 4) vruchtbaar, van land. 5) vol, rijk,
overvloedig. 6) dik, niet vatbaar voor goede indrukken.
Vet, vette, znw. o. Vet, vettigheid, smeer.
Vetachtich, bnw. Vettig.
Vetambacht, znw. o. Het ambacht of beroep van
den „vetter" of .,hudevetter".
Vete, veete, znw. vr. 1) Vijandschap, geschil,
vijandelijkheden. 2) vijandschap tegen iem., veroorzaakt door eene misdaad die iem. het recht
geeft hem schade toe te brengen, bloedwraak.
Vetel, znw. m. Bijvorm van v e t e r, boei.
Veten, veeten, zw. ww. intr., en trans. — I. Intr.
In vijandschap zijn met, vijandig gezind zijn, jegens iem.; ook een vormelijk aangezegde veete met
iem. hebben. — II. Trans. Vijandelijk behandelen,
een vormelijk aangezegde veete tegen iem. voeren; iem. haten.
Veter(e), vieter, veeter, znw. m. en vr. 1) Ketting,
keten, in het algemeen. 2) in het bijzonder keten
waaraan iem. geboeid wordt, boei; ook voetboei.
3) riem, band.
Veteren, zw. ww. trans. Binden, boeien; hechten.
Veteringe, znw. vr. Aaneenschakeling.
Veterkljn, verklw. van v e t e r.
Vetheid, znw. vr. Vetheid, vettigheid, vet.
Vetcoper. znw. m. Naam van een der twee partijen in Friesland in de 14e eeuw.
Vetmaken, zw. ww. trans. Mesten.
Vetmaker, -meker, znw. m. Vetweider. — Vet.

makinge.
Vetschen, zw. ww. trans. Plagen, treiteren.
Vetsele, znw. (lees vestete?). Naam van een
sieraad: broek, gesp.
Vette, znw. vr. Vettigheid; dikke mest.
Vette, znw. o. Zie v e t.
Vettelike, bijw. Zoo dat iets vet gemaakt wordt
of vet wordt.
Vetteme, znw. vr.(?). Mest.
Vetten, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans. 1)

Vet maken, vet mesten. 2) looien. - II. Intr. Vet

worden.

Vetter, vett(e)re, znw. m. Hetz. als h u d e v e t-

ter.

Vetterie, znw. vr. Leerlooierij, het ambacht van
den „vetter".
Vetteware, vetware, -weer, znw. vr. Vettige winkelwaar; olie, smeer, kaarsen en dgl.; ook (mv.)
kruidenierswaren in het algemeen.
Vettewarie, vetwarie, -y, znw. vr. Het bedrijf of
de zaak van een „vettewariers", handel in vetwaren : ook de vetwaren zelve.
Vettewarier, vet-, znw. m. Handelaar in vetwaren, ook in kruidenierswaren in het algemeen.
Vettieheit, znw. vr. Vetheid, vettigheid, vet.
Vetviseh, znw. m. Naam van verschillende soorten van zeevisch.
Veule. Zie v o 1 e.
Veur. Zie v o r e.
Veursch. Zie v e r s e h.
Veurste. Zie verste.
Veust. Zie v u u s t.
Veuwe, znw. Open plaats.
Vexaetioneren, zw. ww. trans. Afpersen, uitzuigen.
Vexeren, zw. ww. trans. Kwellen.
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Viager, znw. m. Vruchtgebruiker.
Vlandegoet, znw. o. Op vijanden veroverd
goed.

Viandelije, viant-, bnw. 1) Vijandelijk. 2) dui-

velsch, helsch.

Viandelijeheit, viant-, znw. vr. Vijandelijkheid,
vijandige gezindheid.

Viandelike, viant-, -like, -lic, bijw. Op eene vijandelijke wijze.

Viandinne, znw. vr. Vijandin.
Viane, znw. m. Naam van een wijnsoort uit
Zuid- Frankrijk. Van den naam derzelfde stad
(Vienne) het bnw. Vianoos.
Viant, f iaat, vieant, viënt, vient, znw. m. 1) Vijand; persoonlijke vijand, vijand van het land of
volk. 2) de duivel; een booze geest. 3)monster(dier),
afzichtelijk wezen.
Viant, bnw. Vijandig.
Viantlije. Zie v i a n d e l ij c.
Viantseh, bnw. 1) Vijandelijk. 2) duivelsch.
Vlantschap, vient-, - schip, znw. vr. Vijandschap,
vijandelijkheden.
Viantslager, - steger, znw. m. Hij die een vijand
doodt.
Vlantvanger, -venger, , znw. m. Hij die een vijand
gevangen neemt of in zijn macht krijgt.
Vieedeken, znw. m. Onderdeken( ?)
Vieedom. Zie v it s d o m.
Vice-cureit, znw. m. Onderpastoor, kapelaan. In
dez. bet. Vicepersonaet.
Viceproost, znw m. Onderproost.
Vichte. Zie v ij f t e.
Vichten. Zie v e c h t e n.
Vichtende. Zie v ij f t i e n d e.
Vichtendeel. Zie vij f tendee1.
Vichtich, viehtiehste. Zie v ij f t i c h, v ij ftichste.
Vichtien. Zie vijftien.
Vieie, znw. vr. Naam van verschillende soorten
van boonen.
Vidderen. Zie vederen.
Videren, wideren, d.i. vuideren, -eeren, zw. ww.
trans. Afdoen, ten einde brengen.
Vidimus, vidimusbrief, znw. m. en o. Akte
waarbij een gezaghebbende persoon onder zijn
zegel verklaart, eene oorkonde gezien te hebben,
(door welke verklaring hij den inhoud daarvan erkent).
Vidsdom. Zie v it s d o m.
Vie, vye, vy. Zie v e e.
Vie, vye, znw. vr. Leven.
Viege. Zie v e g e.
Vielgaert. Zie v i e l i a e r t.
Vielge, znw. vr. Oude vrouw( ?).
Viellaert, viliaert, vielgaert, -art, znw. m. Grijsaard, meestal in een minder edele opvatting, grijskop.
Viele, znw. vr. Flesch met langen hals.
Vielije. Zie veelij c.
Vier, viere, vijr, vir(e), veer, vere, telw. 1) Vier.
2) ook gebruikt als onbepaald getal eener kleine
hoeveelheid.
Vier, vuer, vuyr, vuyer, vuur, znw. o. Vuur.
Vier, znw. Zie viere.
Vierambaehten, znw. o. mv. Naam van eene
landstreek in het noorden van Vlaanderen.
Vierangel, znw. m. Vierhoek.
Vieravont, -event, znw. m. De avond en de dag
voorafgaand aan een kerkelijk feest, rust na den
arbeid, vacantie.
Vierbanke, znw. vr. mv. Als verouderd oostmnl.
vermeld in de bet. „vierschare".
Vierdach, viere-, vyr-, znw. m. Feestdag, heilige
dag; zondag, sabbat.
Vierdachrede. Zie bij v i e r d e.
Vierdaeeh, znw. Een tijd van vier dagen.
Vierdagich, bnw. Vierdaagsch.
Vierdale, znw. Het vierde deel van iets.
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Vierdalf,vierde(n)-,vierdehalf telw.Drie en eenhalf.
Vierde, veerde, ranggetal. Vierde. Die vierde rede,
die vierdendaechse rede, vierdachrede, de derdendaagsche koorts; self vierde(n) ; hem (haer) vierde,
vierden, vierdec, hij of iem. met drie anderen.
Vierdedacheortse, vierden-, -costs, znw. vr. en m.
Derdendaagsche koorts.
Vierdehalf. Zie v i e r d a l f.
Vierdel, veerdel, znw. m. en o. Het vierde deel
van iets, in het bijzonder van eene maat, ook
kwartier, een der vier deelen waarin een land, een
provincie, is verdeeld.
Vierdelen, vierdeelen, zw. ww. trans. In vieren
deelen.
Vierdeline, znw. m. Hetz. als v i e r d i n c.
Vierdendeel. Zie vierendeel.
Vierder, znw. m. Naam van een vaatwerk of
inhoudsmaat, emmer.
Vierderhande, vier(r)e-, vierande, bnw. of soortgetal. Vierderlei.
Vierderleye, vierreleye, vyrderley, bnw. of soortgetal. Vierderlei.
Vierdermate, znw. vr. Het ambt van den persoon
belast met het ijken der „vierders", dat verpacht
werd of in leen gegeven.
Vierdewerve, werven, -werf, -waerf(t), bijw. of
vermenigvuldigingsgetal. Vierdemaal, voor de
vierde maal.
Vierdich. Zie Hetz. als v a e r d i c h.
Vierdine, vierding, znw. m. Het vierde deel van
een maat of gewicht.
Vierdons, virdonc, znw. m. 1) Naam van een
zilvergewicht en van een kleine munt. 2) naam van
een gewicht voor brood te Utrecht.
Vierdusent, vyr-, -duust, telw. Vierduizend.
Viere, vier, znw. vr. 1) Kerkelijke plechtigheid;
viering of wijding van een kerkelijk feest, van een
heiligen dag; de heiligheid van het huwelijk. 2)
het rusten van den arbeid; zondagsrust; rust in
't algemeen.
Viere, vuere, znw. vr. Pijl van een „armborst"
of voetboog.
Viere, telw. Zie v i e r.
Vieredach. Zie v i e r d a s h.
Viereekich, -ecgich, bnw. Vierhoekig.
Vieren, vixen, zw. ww. intr. en trans. — I. Intr.
1) Een feestdag eeren, heiligen; de plichten van
een heiligen dag vervullen; zich wijden aan vrome
overpeinzingen. 2) rust nemen, zijn gemak nemen,
vacantie houden; sonder v., onophoudelijk. 3) rusten, wachten met de volvoering van een plan; iets
uitstellen. 4) met eene bepaling met van. Ophouden met, iets laten rusten; (een kwaad) nalaten, er
zich niet aan schuldig maken. — II. Trans. 1) Heiligen, eeren, een kerkelijk feest, een feestdag; een
persoon. 2) uitstellen, tijdelijk laten rusten. 3) laten rusten, sparen. 4) laten varen, laten loopen.
Vieren. Zie vuren.
-

Vierendeel, vierra-, verren-, ver(en)-, vern-, vierden-, -del, znw. m. en o. 1) Een vierde deel van iets.
2) in het bijzonder a) Naam van bepaalde maten:
samenstellingen vierendeelvat, (vierdevat), vierendeel-pot, vierendeel-canne, b) naam van een onder-

deel van een gewest of landstreek. c) met betr. tot
iemands afkomst of geslacht: kwartier, stamdeel
aanwijzende iemands afstamming van vaders- of
moederszijde. 3) dat v. van eenen manree, het vierde
deel van hetgeen men als weergeld moet betalen.
4) naam van een vischnet. 5) naam van eene bepaalde hoeveelheid hout (balken, planken).
Vierendeelvat. Zie v i e r e n d e e 1.

Vierendeelen, verrendelen, viern-, vern-, zw. ww.

trans. 1) In vier deelen verdeelen. 2) het aandeel
dat elk „vierendeel" van een doodslager in het
weergeld of zoengeld zal hebben te betalen.
Vieren(de)twintich, -dertich, enz. telw.
Vierestede, vise-, znw. vr. Vertaling van lat.-gr.

tetrapolis.

VIERSCHARE.

Vierhoekich, bnw. Vierhoekig; ook vierkant. In
vierhoect(e), vierhouct.
Vierhondert, vir-, vijr-, -hundert, telw.
Vierhoochtijt, znw. vr. en m. Hooge heilige dag.
Vierhornieh, bnw. Vierhoekig, vierkant. —
Vierhornicheit, -hornoch-.
Vierhornieachtich, -echtich, bnw. Vierhoekig,
dez. bet.

vierkant.

Vierhorniken, -hornegen, -hornocken, zw. ww.
trans. Vierhoekig of vierkant maken.
Vieringe, znw. vr. Viering.
Vierfine. Zie v a r i n g e.
Vierine, znw. Hetz. als v i e r d i n c en v i e r
-1inc.

Vieriser. Zie v u u r i s e r.
Vierjaerlijc, bnw. Vierjaarlijksch.
Vierjarich, bnw. Vier jaar oud, vierjarig.
Vierjoekieh, vierjuckich, bnw. Met vier paarden
of andere trekdieren bespannen.
Viereante, viercant, bnw. 1) Vierkant, vierhoekig. 2) groot, grof, massief.
Viereante ,viersant, znw. o. Het bnw. als znw.
gebruikt. Vierkant, vierhoek.
Viersanten, zw. ww. trans. Vierkant of rechthoekig maken.
Viereanter, znw. m. Hij die iets, in het bijzonder
steenen, vierkant of rechthoekig maakt.
Viereantieh, vi(e)re-, bnw. 1) Vierkant, rechthoekig, vierhoekig. 2) flink, forsch, sterk.
Viercanticheit, znw. vr. Vierkante of rechthoekige of vierhoekige vorm.
Vierclochtig ? bnw. In vieren gespleten(?)
Viercnopich, bnw. Met vier knoopen.
Vierlander, znw. m. Naam van een door Philips
den Goede geslagen munt.
Vierl(e), znw. Hetz. als v i e r d e 1.
Vierledich, vijr-, bnw. Uit vier leden bestaande.
Vierlijs, vijr-, bnw. Feestelijk, heuglijk, in eere
gehouden; beroemd, geëerd.
Vierlijeheit, znw. vr. Plechtigheid, plechtige
viering.
Vierlike, -leke, -lec, bijw. Op eene feestelijke of
plechtige wijze.
Vierlino, vijr-, vis-, znw. m. Een vierde deel van
eene bepaalde maat of gewicht of munt.
Vierlivieh, bnw. Op vier lijven (of levens) vastgezet(?).
Vierloot, znw. o. Gewicht van vier lood of twee
ons.
Viermael, vijrmail, vermenigvuldigingsgetal.
Viermaendich,vijrmaindich, bnw.Viermaandsch.
Viermitebier, znw. o. Vier van vier mijten (de
kan ?).
Viermolen, znw. vr. Watermolen( ?)
Viernachtich, bnw. Vier nachten durende.
Viernamich, bnw. Vier namen hebbende.
Vieroge, znw. o. Naam van een gezwel.
Vierordieh, vijroirdich, bnw. Vierhoekig, vierkant.
Vierperdieh, vijr-, bnw. Met vier paarden bespannen.
Vierpoentich, vyerpuntich, bnw. Met vier punten.
Vierpondieh, bnw. Van vier pond.
Vierrehande. Zie vierderhande.
Vierreleye. Zie v i e r d e r 1 e y e.
Vierren. Zie v u r ij n.
Viersaen, znw. Snoeperijen, suikergoed.
Viersehael, vierschale, zw. Hetz. als v i e rschare.
Vierschaerdach, znw. m. De dag waarop de vierschaar gespannen wordt, rechtsdag.

Vierschare, -schaeg, -schaerre, -schaerve, -scharre,
-scheme, -scherre, -schomne, - schaurne, - schranne,
v(i)erscharre, znw. vr. en m. Rechtsplaats, rechtbank; (die v. spannen, rechtszitting houden); hou-

ten loods of kamer waarin het gerecht bijeenkwam
om recht te doen; die v. bannen. of spannen), op

VIJFMARXLEEN.

VIERSCHAREN.

eene plechtige wijze bijeenroepen, openen; gebannen v., wettige rechtszitting; jurisdictie, het gebied waarvoor de rechtspraak eener vierschaar
geldt; achterste v., laatste eisch of conclusie.
Vierscharen, zw. ww. intr. 1) Met een pers. als
ondw., vierschaar of rechtszitting houden; 2) met
eene zaak als ondw. ; in een bepaald rechtsgebied
behooren of ressorteeren.
Vierseharne, -scharre. Zie v i e r s c h a r e.
Vierschat(te), znw. m. Viermaal eene bepaalde
som; het viervoud van eene zekere som, eene
zekere in geld uitgedrukte viervoudige waarde.
Vierseheiding(e), znw. vr. Splitsing van een weg
in vieren, plaats waar de grenzen van vier landschappen bijeenkomen.

Vierseherne, vierscherre. Zie v i e r s c h a r e.

Viersehoten, vierschaten. ( oostmnl.); vierschoot,
bnw. Vierkant, groot en sterk, massief.
Viersehorne, -schranne. Zie v i e r s c h a r e.
Viersilbich, bnw. Vierlettergrepig.
Viersins, bijw. Op vier verschillende wijzen.
Vierspannich, -spennich, bnw. Door vier paarden getrokken.

Vierstael, znw. m. Naam van eene kleine
Vlaamsche zilveren munt.
Vierstal, znw. m. Andere naam voor v i e r
s c h a r e.
Vierstapel, znw. m. Hetz. als v i e r s t a p e1 e, omschrijving voor iemands ziekbed.
Vierste, uitstel. Zie v e r s t e.
Vierste, ranggetal. Hetz. als v i e r d e.
Vierstic, znw. o. Stadswijk( ?).
Vierstrenge, znw. Een kabeltouw uit vier door-

eengevlochten strengen bestaande.
Viertale, fier -, znw. vr. Naam van eene maat
voor graan en andere waren, het vierde van een

„hoet".
Vierte, veerte, virte, znw. vr. 1) Kerkelijke plechtigheid, viering of wijding van een kerkelijk feest,
een heiligendag. 2) vacantie.
Viertel, ve(e)rtel, viertelle, znw. vr. en onz. 1)
Naam van eene maat voor graan en andere droge
waren. 2) naam van eene landmaat.
Viertelijc, bnw. Hetz. als v i e r t ij c.
Viertelle. Zie vier tel.
Viertieh, vijr-, vir-, veer-, veirtech, -ach, telw.
Viertiehbrief, veertich -, znw. m. 21 %'s schuldbrief(?).

Viertichdusent, veertich-, -dusentich, telw.
Viertiehmael, vyr-, veer -, vermenigvuldigingsge-

tal. Veertigmaal.

Viertichnachte, veertich -, znw. vr. Een tijd van
veertich dagen.
Viertiehste, vyr-, veer-, vir -, ranggetal. Veertigste.
Viertichvoudich, veertich-, vijrtich-, -voldich, -vul dick, -veldich, bnw. Veertigvoudig. — Viertiehvout, Veertichwerven, -verve, -w(e)erf.
Viertien, veer-, vijr-, -tiene, telw. Veertien.
Viertiendach, veertien -, znw. m. Een tijd van
veertien dagen.

Viertiende, veer-, vijr -, ranggetal. — Viertienmael, veer-, -vijr-.
Viertien(n)aeht, vijr-, veer-, veir-, -nachte, verten nacht, znw. vr. mv., ook m. enkv. Veertien dagen
achtereen, een tijd van veertien dagen, o.a. een
gewone bepaling van een termijn in rechte, de
halfmaandelijksche termijn tusschen twee voor
dezelfde zaak bestemde rechtsdagen.
Viertienste, veertienstee, ranggetal. — Viertienvoudich, veer-, vijr-, -veldich, Viertienvout, fiertien/old.
Viertonne. Zie v u u r t o n n e.
Viertuur. Zie v i r t u u t.
Viervalt. Zie v i e r v o u t.
Viervaruwieh,vijr- ,-varuich,-verwich.Vierkleurig.
Vierversieh, vijr -, bnw. Uit vier versvoeten bestaande.
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Viervoet, vijrvoit, znw. m. of o. Viervoet, een
of voorwerp op vier voeten of pooten.
Viervoet(t)e, viervoet, bnw. Hetz. als v i e r-

dier

v o e t i c h.

Viervoetet, veer -, bnw. Viervoetig.
Viervoetich, -ech, bnw. Viervoetig.

Viervormelije, vierformlijc, bnw. Van vier (ver
-schilend)
vormen of gedaanten.
Viervouden, zw. ww. trans. Verviervoudigen.
Viervoudieh, veer-, viere-, -voldich, -vuldich, bnw.
Viervoudig.
Viervoudicheit, -voldicheit, -vuldicheit, Viervoudigen, -voldigen, -vuldigen, -egen.
Viervout, viervolt, viervalt, viere -, bnw. en bijw.
--

Viervoudig.

Vierweehseheide, vierwechschede, znw. vr. Een
vier wegen samenkomen.
Vierwegich, vijr-, bnw. Waar vier wegen samenkomen.
Vierwerven, -verve, -werf, -waerven, -waerf, -warf,
vermenigvuldigingsgetal. Viermaal.
Vierwivich, bnw. Vier vrouwen hebbende.
Viesch, vieschen. Zie v i s e h, v i s s c h e n.
Viesevase. Zie v i s e v a s e.
Vif, vifte, viftieh, viftien Zie v ij f enz.
Vige, znw. vr. 1) Vijg. 2) naam van een ziekelijk
uitwas of gezwel.
Vigeboom, vijchboom, vigen -, znw. m. Vijgen boom.
Vigebomen, bnw. Van een vijgenboom.
Vigelie. Zie vigilie.
Vigen, zw. ww. intr. Vluchten, zich wegpak ken(?)
Vigeneter, znw. m. Vert. van sycophanta.
Vigeneoeke, znw. m. Een spijs van geperste vijgen(?).
Vigencorf, znw. m. Vijgenmand.
Vigenmanger, vige-, -ere, znw. m. Vijgenkoopmar.
Vigennirién, znw. m. Waarzegger.
Vigge, znw. vr. Big.
Vigllle,vigelie, vigile, znw. vr. 1) De avond, ook de
dag, voor een kerkelijken feestdag of den gedenkdag van een heilige; ook de alsdan gehouden kerkdienst. 2) de nachtwaak en nachtgebeden,welke
gedaan worden voor een overledene, die den vol genden dag zal begraven worden; lijkdienst;
enen v. singers, iemands dood voorspellen.
Vigilleavont, vigelie -, znw. m. Hetz. als v i g elier 1).
Vigiliedag, vigelie -, znw. m. De dag waarop een
vigilie valt, de dag vóór een kerkelijk feest, of den
gedenkdag van een heilige.
Vigiliegelt, vigeli(e)-, znw. o. Geld voor de
bestrijding der kosten of voor het houder van een
lijkdienst.
Vijehboom. Zie v i g e b o o m.
Vijehbone. Zie v ij c b o n e.
Vijdderen. Zie v e d e r e n.
Vijf, vii, vive, telw. Vijf. Te Utrecht was v. de
naam eener commissie van vijf leden belast met
het vervolgen der misdaden; een vive, een lid van
dat college.
Vijfangel, znw. m. Vijfhoek.
Vijfblad, znw. o. Naam van eene plant, vijfvingerkruid.
Vijfboet(e), znw. m. Vijfvoudige boete.
Vijfde. Zie vij f te.
Vijfdinge, znw. o. mv. Vijf terechtzittingen( ?).
Vijfdusent, -duysent, telw. Vijfduizend.
Vijfhellincbroot, znw. o. Brood van vijf hallinc,
d.i. van 21 penning.
Vijfhoec, -houc, znw. m. Vijfhoek.
Vijfhondert, telw. Vijfhonderd. — Vijfjarig, -ech.
Vijfeant, znw. m. Vijfhoek. — Vijfcnopieh, Vijfledich, Vijfmael, -mail.
Vijfmarxleen, znw. o. en m. Leen waarvoor
eigen regelen gelden, al dus genaamd omdat er als
„heerschild" vijf mark voor betaald werd.
plaats waar
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Vijfnachtich, bnw. Vijf nachte (of dagen) durende.

Vijfordich, bnw. Vijfhoekig. -- Vijfpoentieh,
-puntich.

Vijfschap, znw. vr. College van vijf mannen of
ook het lidmaatschap daarvan.
Vijfsilbieh, bnw. Van vijf lettergrepen.
Vijfsinnen, znw. m. mv. Verstand, denkvermogen.
Vijfsinnich, -sennich, vif -, -ech. bnw. Vijfledig.
Vijfsins, bnw. Vijfledig, vijfmaal.
Vijfste, ranggetal. Hetz. als v ij f t e.
Vijftach. Zie v ij f t i c h.
Vijftal!, vijft(e)half, telw. Vier en een half.
Vijfte, vif te, vijchte, vichte, vijfde, ranggetal.
Vijfde.
Vijftendeel, vichtendeel, znw. o. Het vijfde deel,
een vijfde.
Vijfter(h)ande, bnw. en soortgetal. Vijfderlei. —

Vijfterleye, vifter-, -ley.
Vijftewerven, -verve, -werf, bijw. Voor de vijfde
maal.

Vijftich, vi f tick, vichtich, -ech, -ach, telw. 1)
tich-here, hoofdman over
Vijftig, als telw.; vijftich-here,
vijftich. 2) als znw. heeft v. de beteekenis paternoster, rozenkrans. — Vijftiehmael.
Vijftichste, vich-, f i f -, vi f -, ranggetal; als znw.,
hoofdman over vijftig. — Vijftichvoudich, -voldich,

-veldich, Vijftichwerven.
Vijftien, viftien, vichtien, -tiene, telw. Vijftien. —
Vijftiende, vichtiende. — Vijftienmael, Vijftienste,
vichtienste, Vijftienvoudich, -voldich, -veldich, Vijf-

tienwerf.
Vijftluen. Bet. onzeker.
Vijfversieh, bnw. Uit vijf versvoeten bestaande.
Vijfvingercruut, -cruyt, znw. o. Hetz. als v ij fb 1 a t. — Vijfvoetich, voitich, vijfvout, -valt, vijf
-werf.
-werv(n),
Vijfwivieh, bnw. Vijf vrouwen hebbende.
Vijc, znw. m. Naam van verschillende gezwellen.
Vijcbone, vijcsbone, (vijchbone), znw. vr. Wolfs-

melk of boksboon.
Vijl, bnw. Gemeen.
Vijl. Zie v i 1 e. — Vijlsel.
Vijn. Hetz. als f ij n.
Vijppen. Zie v i p e n.
Vijs (schroef). Zie v i s e.
Vijsdeken. Hetz. als v i c e d e k e n.
Vijsken, znw. o. Schroefje(?).
Vijste, znw. vr. Wind, scheet.
Vijsten, visten, zw. ww. intr. Een wind laten.
Vijster(e), znw. m. Ommelette soufflée of pannekoek(?).
Vijt. Zie v i t e.
Viearie, vickerie, vikerie, znw. vr. Eene kapel
waaraan jaarlijksche inkomsten verbonden zijn.
Vicarijs, vicaris, znw. m. 1) Plaatsvervanger.
2) plaatsvervanger van een geestelijk waardig heidsbekleeder. 3) plaatsvervanger van een rechterlijk ambtenaar. 4) bezitter eener vicarie.
Vlkerle. Zie v i c a r i e.
Vicke, hetz. als v i g g e.
Vieken, zw. ww. trans. Slaan, treffen.
Viekerie. Zie vicarie.
Vietalie, victaelge. Zie v i t a e 1 g e.
Viet. Zie vitte.
Victime, znw. vr. (Slacht)offer.
Victorie,. znw. vr. Overwinning.
Vil. Zie vele.
Vilain. Zie v i 1 e i n.
Vile, vijl, znw. vr. Vijl.
Vile, znw. vr. Pijl, schicht.
Vilein, vilain, vileen, velain, vilein, znw. m. 1)
Dorpeling, boer, ruwe kwant. 2) onbeschaafd en
ruw mensch, kinkel. 3) gemeene kerel, eerlooze,
schurk. 4) misdadiger.
Vilein, vilain, bnw. Gemeen, laag, verachtelijk.
Vileinieh, bnw. Gemeen, laaghartig: leelijk.

VINDEN.
Vileinicheit, vilainigheit, znw. vr. Gemeenheid
laaghartigheid.
Vileinie? znw. vr. Laag gedrag( ?)
Vileinlike, vilainlic, bijw. Op eene gemeene of
schandelijke wijze.
Vilen, vijlen, zw. ww. trans. Vijlen.
Vilependie, znw. vr. Geringschatting, verachting.
Vliguut, vilguit, fliguut, fleguut, znw. m. Naam
van een Maastrichtsche munt.
Villaert. Zie v ie 1 i a e r t.
Vilinge, vylinge, znw. vr. 1) Het vijlen, ook het
op eene gevoelige wijze langs iets gaan met een
voorwerp. 2) vijlsel.
Vilke, znw. vr. Vrouwelijk veulen.
Villange, vyllange, bijw. oostmnl. Zeer lang.
Ville, znw. vr. Geestelijke dochter, vrouwelijk
doopkind of petekind.
Villegifte, fille-, znw.vr. Geschenk aan een kind,
dat men ten doop heeft gehouden, doopgeschenk.
Villel, znw. vr., Hetz. als v i 11 e.
Vifelgifte, znw. vr. Hetz. als v i 11 e g i f t e.
Villen, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans. Villen, het vel van een dierlijk wezen aftrekken. 2)
uitzuigen, iem. het vel over de ooren halen. — II.
Loslaten van het been (door braden) ; ook ontvellen. — Viler, vilre.
Villieht(e), bijw. Wellicht.
Villinge, znw. vr. 1) Het villen. 2) het uitzuigen
of uitplunderen van iem. 3) ontvelling( ?).
Villoos, bnw. Harig, ruig.
Vilm. Zie v e 1 m.
Vilmich. Zie v e 1 m i c h.
Vilonie, znw. vr. Gemeen, laag, schandelijk gedrag.
Vilt(e), velt, znw. m. 1) Vilt; ook een daarvan
vervaardigd voorwerp, bijv. een deken; als een v.,
zonder weerstandsvermogen. 2) dooreengegroeid
vuil in het water.
Vilten. Zie v i 1 t ij n.
Vilten, zw. ww. intr. 1) Dooreengeward zijn, in
elkaar zitten. 2) dubbel gaan zitten, ombuigen( ?) .
Vilter, velter, znw. m. Bewerker van vilt en vilten
voorwerpen. — Vilthoet, Vilthoedemaker, huedemeker, znw. m.
Viltich, bnw. Ruig, harig.
Viltijn, veltijn, -in, -en. Van vilt gemaakt.
Viltmaker, velt -, -ere, znw. m. Vervaardiger
van vilt en vilten kleederen.
Vim. Zie vimme.
Vimaehtig, eimm-, -echtich, bnw. Als een vim of
stekel, stekelachtig.
Vime. Zie vimme.
Vemen. Zie v i m m e n.
Vimme, vemme, vime, vijm, vim, znw. vr. Vim,
stapel of hoop van een bepaalden omvang.
Vimme, vemme, vlimme, znw. vr. 1) Vin, van een
visch; schub. 2) stekel, punt van een aar. 3) vleugel.
Vimmen, eimen, zw. ww. trans. Op stapels zet
leggen.
-tenof
Vin. Zie v i n n e.
Vindampt, vint-, znw. o. Het ambt van den
vinder.
Vinde, pion. Zie v e n d e.
Vinde, znw. vr.(?). Vond, list.
Vindelijc, -lic, bnw. Vindbaar.
-

Vinden, eenden, vijnden, veynden, vinnen, veinden, st. ww. trans. en wederk. — I. Trans. A. Met

den acc. eener zaak. 1) Vinden, de uitkomst van
„zoeken", ook het tegenovergestelde er van. 2) vinden, aantreffen, hetgeen men al of niet verwacht.
3) vinden in een boek. 4) het „vinden" of ,,gevonden worden" is dikwijls eene andere uitdrukking
voor „er zijn, bestaan" (bijv.: enen den edelsten die
men vint). 5) vinden, bevinden, als uitkomst
van een onderzoek, overweging, overlegging; ook
van de werking van den smaak. 6) in rechte, be-
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vinden, door een onderzoek tot de overtuiging
komen van de waarheid van een feit; bedrach van
ere dinc v., iets als overtuigend bewijs bevinden
en erkennen. 7) oordeelen over iets, iets uitmaken,
beslissen, uitspreken, een oordeel, een vonnis;
iet V. bi clerken, bi (horen) lieden, door het advies
van rechtsgeleerden of het rapport eener raadscommissie een vonnis vinden; enen in den besitte,
in meenboedel v., bij vonnis verklaren dat iemand
iets bezit, in boedelgemeenschap verkeert; enen in
den onrechte v., iem. bij vonnis ongelijk geven;
enen brokich v., iem. bij vonnis aan een misdaad
schuldig verklaren; in sinen rade v., te rade v.,
besluiten; ane hem seleen v., tot het besluit komen
om, er toe kunnen komen om; 8) enen iet v., toewijzen aan iem., iets, in rechte. 9) bedenken, uitvinden, verzinnen; door nadenking komen tot
eene overtuiging. 10) uitvinden, scheppen, in het
leven roepen. 11) maken, dichten, schrijven. 12)
(onder)zoeken. 13) verkrijgen, erlangen; v. ane,`
verkrijgen van. 14) lijden, te verduren of doorstaan hebben; het quaet v., het slecht treffen. B. Met
een persoon als object. 1) Vinden, ontmoeten,
aantreffen, iem. dien men al of niet zoekt; ook betrappen, iem. aantreffen waar hij niet hoort. 2) er
zijn, bestaan. 3) (be)vinden na onderzoek. 4) beschouwen, beoordeelen. 5) zoeken, opzoeken. — II.
Wederk. Zich bevinden op eene plaats of in een
toestand.
Vinder, vijnder, vin(d)re, vinner, znw. m. 1) Vinder. 2) uitvinder, ook hij die iets verzint, of uitdenkt. 3) naam van een stedelijk ambtenaar, die
belast was met het opsporen van overtredingen
van keuren, (vooral tegen vervalsching van
voortbrengselen der nijverheid en eetwaren); ook
de door het stedelijk bestuur aangestelde keurmeesters, die met den deken een gilde besturen.
4) rechter in de parochierechtbanken of smalle
wetten. 5) scheidsrechter, bemiddelaar; vriendelike v., bemiddelaar in der minne.
Vinder. Zie vinger.
Vinderie, znw. vr. Ambtskring van een „vinder"
of vrederechter; ambt van den keurmeester.
Vindersbode, znw. m. Bode van den vinder in
de bet. 4).
Vindersehap, -schip, -schep, znw. vr. en o. 1)
Scheidsrechterlijke bemiddeling of uitspraak;
minnelijke schikking, arbitrage. 2) het ambt van
„vinder", door de stad beëedigd keurmeester.
Vinderse, znw. vr. Vindster.
Vindersonape, zw. ww. De bode van den vinder
in de bet. 4) .
Vindersman, znw. m. Scheidsman, arbiter.
Vlnderswljsdom, znw. m. Vonnis of gewijsde van
een „vinder" in de bet. 4).
Vindinge, vendinge, znw. vr. 1) Het vinden van
iets. 2) uitvinding. 3) het verzinnen of uitdenken
van iets.
Vindman, znw. m. Scheidsman, arbiter.
Vine, znw. Zemelen(?)
Vinger, vinder, znw. m. 1) Vinger; metten vingere
(met vingeren) wisen, met den wijsvinger de aandacht op iem. of iets vestigen, vooral om den spot
met iets te drijven; enen (na enen) metten vingere
(na)wisen, a) als teeken van minachting of verachting. b) als teeken van bewondering; om den v.
keren, tot alles bereid vinden. 2) v. wordt ook gebruikt voor de teenen en klauwen der vogels. 3)
vingerring. 4) grenspaaltje.
Vingerbreet, -briet, znw. o. Vingerbreed.
Vingeren, zw. ww. trans. 1) Met den vinger aanwijzen. 2) bevingeren, besmetten, bezoedelen.
Vingergat, znw. o. De binnenkant van een vingerring. — Vingerhoet.
Vingerijn, -in, -en, znw. o. Vingerring: ook ring
om iets aan op te hangen.
Vingerlaen, znw. m. Noordholl. vorm voor vingerlijn. Ring aan eene deur; ook vingerring.

Vingerlijn, -tin, -len, znw. o. 1) Vingerring, oorring. 2) boei, handboei, voetboei. 3) a) ring waaraan iets hangt. b) ringetje, schalm van een ketting.
c) ringetje als speelgoed; niet een v., niet het minste, in het minst niet. d) ring van kraakbeen, in het
menschelijk lichaam. e) krullende rank van den
wijnstok. 4) dam van boogvormige gedaante.
Vingerline, vinder-, -ling, znw. m. en o. 1) Vingerbedekking, vinger van een handschoen. 2) vingerring, in het bijzonder zegelring. 3) ring in andere
bet. a) ring van eene deur. b) ringetje, als speelgoed; niet een v., niet het minste of geringste. c) gekrulde rank aan een wijngaard. 4) naam van eene
kleine koperen munt. 5) dam van boogvormige
gedaante.
Vingerlit, -let, znw. o. Vingerlid.
Vingermael, -male, znw. o. Een vingerbreedte.
Viniesen, zw. ww. intr. Niezen.
Vinke, znw. m. en vr. 1) Vink. 2) slechte lichte
turf.
Vinke, znw. vr. Eene voor een bepaald doel geluide klok, waarschijnlijk eene waardoor het aanmaken en uitdooven van vuren wordt geregeld. —
Afkorting van vincclocke(?)
Vinkel, znw. m.; ook vinkeleruut. Venkel.
Vinkel, znw. Boeien.
Vinken, st. en zw. ww. trans. Vonken doen (uit) spatten; doen smeulen.
Vinkenoge, znw. o. Naam van eene kleine munt
in Pommeren.
Vinkenputkijn, -ken, znw. o. Een emmertje dat
de vink in de kooi ophaalt om te drinken(?)
Vinkentijt, znw. m. Tijd waarop de vincclocke
(zie v i n k s, 2e art.) geluid werd( ?).
Vinkentouw(e) (?), tou, znw. o. Toestel om vinken te vangen of ook het touw waarmee men het
vinkennet toehaalt.
Vineeloeke. Zie bij v i n k e n t ij t.
Vineorde, -coorde, znw. m. en vr. Naam van eene
plant, maagdenpalm. Waarsch. is de oorspr. vorm
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vincworte.
Vinne, vin, venne, znw. vr. 1) Vin, van een visch.
2) vlerk, vleugel. 3) stekel, scherpe punt. 4) afgesneden stuk.
Vinne, znw. vr. Naam van verschillende ziekelijke aandoeningen, ook bij dieren.
Vinne, einde. Zie v e n d e.
Vinnen. Zie vinden.
Vinnich, bnw. Vinnig, scherp, stekelig; zuur,
muf.
Vinnich, bnw. Gortig, vooral van varkens en
varkensvleesch.
Vinnieheit,ven-, znw. vr. Scherpheid, norschheid.
Vinninnieh, bnw. Vergiftig.
Vinsen, visser. Zie vennen, v e n s e r.
Vinster en de samenstellingen. Zie v e n s t e r e.
Vinster, bnw. Duister, donker.
Vinster, venster, znw. o. Verduistering.
Vinsterheit, znw. vr. Duisternis, duisterheid.
Vinsternisse, znw. o. Duisternis, donkerheid,
eig. en overdr..
Vintalle, vintailie. Zie v e n t a e 1 g e.
Vintampt. Zie v i n d a m p t.
Vinte. Zie vente.
Vinteboom, znw. m. Lange stok, gebruikt voor
het uithangen van te koop aangeboden voorwerpen.
Vintele. Zie v e n t e l e.
Violaet, -late, znw. m. Violenstroop
Viole, hole, znw. vr. Viooltje.
Viole, znw. vr. Glazen flesch met langen hals.
Violeit, bnw. Violet, purperkleurig, paars. Als
znw., violet.
Violenbloeme, f iolen-, znw. vr. Viooltje.
Violenerans, fiolen-, znw. m. Krans van viool
-tjes.
Violence, znw. vr. Geweld, gewelddadigheid.
Violent, bnw. Gewelddadig.
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Violente. Zie violette.

Violentie, violence, znw. vr. Geweld, geweldda-

digheid.
Violeren, viëleren, -eerera, zw. ww. trans. Schenden; onteeren, verkrachten.
Violette, violente, znw. vr. Viooltje.
Violettich, -ecu, bnw. Hetz. als:
Violettijn, violetten, bnw. Vioolkleurig.
Vippen, vijp(p)en, zw. ww. trans. Slijpen, wetten.
Vipra, znw. vr. Adder.
Vir, vier, znw. Zie v u u r.
Vir, telw. Zie v i e r.
Vir-, voorvoegsel. Zie v e r-.
Virdone. Zie v i e r d o n c.
Vire. Zie visre, znw. en vier, telw.
Viren. Zie vieren.
Virijn. Zie v u r ij n.
Virmen. Zie v e r m e n.
Virsch. Zie v e r s c h.
Virst. Zie verste.
Virsten. Zie versten.
Virte. Zie v i e r t e.
Virtiennaeht. Zie v i e r t i e n n a c h t.
Virtueus, bnw. Krachtig van werking.
Virtutelike, -lijc, -lic, bijw. Uit de kracht, die
van iets uitgaat.
Virtuut, ver-, vier-, -tuyt, -tut, -tijt, znw. vr., m.
en onz. -- I. Van menschen. 1) Een goede eigenschap of deugd. 2) kracht, zoowel van het lichaam
als van den geest; de normale werking van de
vermogens van lichaam en geest; van God, Christus en bovennatuurlijke wezens, kracht, macht;
v. doen aen, zijne kracht of macht toonen. — II.
Van zaken. 1) Kracht, de aan al het geschapene
toebedeelde innerlijke eigenschappen, de er in
werkende kracht. 2) in het bijzonder wonderkracht, bovennatuurlijke kracht; mirakel, wonder. 3) kracht, werking, uitwerking. 4) kracht,
rechtskracht, geldigheid; bi virtute van, krachtens.
Visage, visazie, znw. o. Aangezicht, in de samenstelling visaziemutse, kap.
Visch, vesch, visc, vesc, viesch, vis, znw. m. Visch.
Vischambacht, -ambocht, znw. m. Visschersgild.
— Vischachtich, -echtich, m., Vischangel.
Vischbanc, vissche-, znw. vr. De bank op de
markt waarop visch wordt verkocht.
Visehbrode, -bruede, znw. vr., Vischwater, pekel.
Vischdaeh, vis-, znw. m. Vastendag, dag waarop visch, geen vleesch, gegeten wordt.
Vischdijc, znw. m. Vischvijver.
Visehdrager, vis-, znw. m. Knecht belast met
den inkoop van visch(?).
Visehdriver, -ere, znw. m. Bestuurder of voerman van een vischkar(?) .
Viseheter, znw. m. Hij die zich (uitsluitend) met
visch voedt.
Vischexcijs, znw. m. Vischaccijns.
Vischfuke, -vuyke, znw. vr. Vischfuik. — Visch-

gereetschap, gereitsca p, Vischgraet.
Vischhovet, -hooft, znw. o. Visschekop.
Vischeaer, vis-, -cair, -care, znw. o. Vischkaar,
-

toestel voor het bewaren van levende visch.
Vischcarre, znw. vr. Vischkar. — Vischkie(u) we.
Visehkijn, -ken, verklw. van v i s c h. — Visch-

eoopster, -strige, -egge, -cooperse,
Vischcoper, vis-, -copere, -co pre, znw. m. Visch-

handelaar, vischboer.
Viseheoperie, znw. vr. Vischhandel.
Vischcorf, znw. vr. Vischmand.
Visehlijc, bnw. Te visschen, wat gevangen kan
worden.
Vischlijm, vissche(n)-, znw. o. Vischslijm,
vischlijm. — Vischmande.

Visehmaret, vesch-, vissche-, -market, - merci,
-maert, -maerct, znw. m. en vr. Vischmarkt. —
Vischmarctmeester, -meister.
Vischmeester, -meister, znw. m. Keurmeester op
de vischmarkt.
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Vischmenger, znw. m. Vischboer.
Vischmerct. Zie v i s c h m a r c t.
Visehneringe, znw. vr. 1) Het visschers- of vischkoopersbedrijf. 2) het visschersgilde of het vischkoopersgilde. — Vischnet, vesch-, -nette, Visch-

panne.
Visehribbe, -rebbe, znw. vr. Vischbeen, bepaaldelij k walvischbeen, balein. — Visehrije.
Visehschap, -schip, znw. o. Vischnering, het
visschersbedrijf.

Vischschelle, znw. m.

Hetz. als v i s c h-

schubbe.

Vischsehip, -schepe, znw. o. Vischschuit.
Vischschubbe, -schoebe, -schuebe. znw. vr. Visch-

schub.

Vischschute, -schuyte, znw. vr. Vischschuit.
Visehsegen(e), znw. vr. Zegen, sleepnet.
Visehsijs, znw. m. Accijns betaald voor den ver-

koop van ingevoerde visch.
Visehslinder, znw. m. Vertaling piscivorus.
Vischsmout, znw. o. Vischvet, traan( ?).
Vischsop, vis-, -zop, znw. o. Vischwater, pekel..
Vischspaen, vis-, znw. o. Schuimspaan.
Visehspise, znw. vr. Vischgerecht, vischschotel.

— Vischstaert.
Vischtant, vissche-, znw. m. Walvischtand, balein(?).

Vischteller, telre, znw. m. Naam van een beëedigd beambte bij de vischnering.
Visehtolle, tome, -toolne, znw. vr. Invoerrecht
geheven van visch.
Vischtouw(e), znw. o. Vischtuig, het eene of
andere middel om visch te vangen.
Vischvanger, -venger, znw. m. Visscher.
Vischvanc, znw. m. Vischvangst.
Vischvat, vijs-, znw. o. Harington. — Vischviver.
Vischvoerder, vis-, znw. m. Vischjager.
Vischwant, znw. o. Vischtuig. — Vischwater.
Vischwerc, vis-, znw. o. Allerlei soorten van
visch, vischwaren.
Visdom. Zie v it s d o m.
Vise, vijs(e), znw. vr. Schroef, windas, dommekracht.
Viseerre. Zie vis e r e r.
Viseye, znw. vr. 1) Die v. houden, in acht nemen.
2) buten v., zonder doel of uitwerkhig. 3) sondes v.,
-

-

zonder inzicht, zonder het verstand te laten wer-

ken.
Viseyen, zw. ww. tr. In oogenschouw nemen.
Viselaer, znw. m. Vervaardiger van dommekrachten.
Visel(e), znw. vr. Schroef, dommekracht.
Visel(e), znw. m. en vr. Vijzel, vaatwerk om iets
in fijn te stampen.
Viselen, zw. ww. trans. en intr. Met een vijzel of
schroef, windas, dommekracht, werken, vooral om
een dak van een huis op te vijzelen.
Visentacie. Zie visitatie.
Visenteren. Zie visiteren.
Viser, znw. m. Hetz. als v i s e 1 (e) 2).
4

Viseren, visieren, fisieren, vesieren, zw. ww.

trans. en intr. — I. Trans. A. Niet causatief. 1) Beoogen, bedoelen; als znw. oogwit, oogmerk, doel.
2) als znw. ook inzicht, wijze van zien. 3) in het oog
houden. 4) opmerken, waarnemen. 5) aan iem. of
iets eens bepaalde bestemming geven, hem of het
voor iets bestemmen. 6) bedenken, uitdenken, vinden door op iets te zinnen of te peinzen; ook uitdenken, instellen; als znw., vond, bedenksel. 7)beramen, iets slechts. 8) verzinnen, uitdenken, verdichten. 9) overleggen, bedenken, peinzen of zinnen op iets. 10) denken, zich voorstellen. 11) denken, tot het inzicht komen. 12) door na te denken,
op eene kunstige wijze maken; ook bouwen, ontwerpen. 13) ordenen, schikken. 14) bepalen, regelen, vaststellen. 15) roeien (een vat). B. Als causatief. 1) Aanwijzen, aanwijzingen geven omtrent
iemands gedragslijn; voorschrijven, aanraden.
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2) beschrijven, met kunst en kleuren afschilderen.
3) noemen, in grootere of kleinere uitvoerigheid
of nauwkeurigheid. 4) zeggen, mededeelen. 5) voorstellen. — II. Intr. 1) Uitzien naar of zich richten
naar. 2) peinzen. 3) met eene bepaling met op, denken óver, zijn verstand op iets richten. 4) zijne zinnen zetten op. 5) kunstgrepen aanwenden. — III.
Wederk. Zich vertoonen(?).
Viserer, visierer, viseerre, visierre, viseerer, znw.
m. 1) Hij die iets verzint of uitdenkt. 2) hij die
iets beraamt, op touw zet.
Viseringe, visieringe, znw. vr. 1) Verzinsel; verdichtsel. 2) het meten of roeien van wijn; wijnmaat.
Vlsevase, vijs-, viese-, -fase, -vaes, znw. vr. 1)
Nesterij, bagatel. 2) beuzelpraat, onzin.
Visevasen, zw. ww. intr. Beuzelpraat zeggen.
Visie, znw. vr. Gezicht, droomgezicht.
Visier, znw. o. Bedenksel, vond, slimme streek.
Visier(e), znw. vr. Helmklep.
Visike, znw.vr. 1) Geneeskunde. 2) geneesmiddel,
redmiddel.
Visiken. Hetz. als v e r s i k e n.
Visiker, viziker, znw. m. Geneesheer, arts.
Visioen, vision, -one, znw. o. en vr. 1) Droomgezicht, visioen. 2) het gezicht. 3) beschouwing;
stichtelijk geschrift, geschikt tot godsdienstige
overpeinzing(?)
Visitatie, visentatie, -cie, znw. vr. 1) Bezoek (ook
tot hulp) ; enen v. doen, zich wenden of richten in
het gebed tot iem. 2) met God als ondw. der werking, het verschijnen of zich openbaren aan iem.
3) onderzoek, inspectie, bep. de (jaarlijksche)
visitatie der kloosters.

Visscherschip, visscherscheep, znw. o. Een schip
voor de vangst van zeevisch.
Visschich, vissig, bnw. Vischachtig, op een visch
gelijkende.
Visse, znw. m. Bunsing.
Vissele, znw. vr. Mandje; kaasvorm.
Vist, vnw. Iets( ?).
Vistamenten, vistementen, znw. mv. Nesterijen,
beuzelingen.
Vistelen, zw. ww. intr. Heen en weer gaan.
Visten. Zie v ij sten.
Visticheit, andere vorm van vesticheit, vastheid,
geldigheid, kracht.
Vitaelge, vitaellie, vitailge, vitalie, vitalle (spr.
„vitalje"), vitaelde, victallie, victalie, victuaelgie,
victaelge, f etaelge, fetailie, znw. vr. Levensmiddelen,
leef tocht, mondkost.
Vitaelgebroeder, vitailge-, vitalie-, -broder, znw.
m. Hetz. als likedeler.
Vitaelgeren, vitalieeren, zw. ww. trans. Van levensmiddelen voorzien; proviandeeren.
Vete, vijt, znw. vr. 1) Leven. 2) levenswijze, levenswandel. 3) levensbeschrijving. 4) geschiedenis,
geschiedboek; die oude v., het Oude Testament;
in ouden uiten, in den ouden tijd; der Evangeliën v.,
de in het Evangelie geboekte geschiedenis. 5) genoegen. 6) streek. 7) enen ene vite (vijt) doen, iem.
op eene bepaalde wijze behandelen.
Vitriool, vitreool, znw. o. Vitriool.
Vitsau. Zie fitsauenvgl. visse.

Visiteren, visenteren, -eeren, - ieren, zw. ww.

trans. A. Met een persoon als object. 1) Bezoeken,
opzoeken (ook tot hulp). 2) met God en Christus
als ondw., bezoeken, verschijnen aan, met het bij denkbeeld van het verleenen van hulp. 3) bezoeken met eene vijandige bedoeling; iem. kwellen,
leed aandoen. 4) aan een onderzoek onderwerpen.
B. Met den acc. der zaak. 1) Bezoeken. 2) van een
lijk gezegd, voor de begrafenis gereed maken. 3)
eene plaats bezoeken met een vijandig doel. 4) onderzoeken, inspecteeren.

Visiterer, visenterer, -tierre, - teerder, -tier(e), -tere,

znw. m. Hij die met een bepaald onderzoek belast
is, inspecteur; bepaaldelijk de geestelijke belast
met de (jaarlijksche) klooster- en kerkvisitatie.
Visiteringe, visent-, -ieringe, znw. vr. Hetz. als
v i s it a t i e. 1) Bezoek, ook met een geestelijk
doel, tot geestelijke samenspreking. 2) ook in de
bet. van v i s i t a tie, zie aid. 2).
Visitoor, znw. m. Hetz. als v i s i t e r e r.
Viscarie. Zie v i s s c h e r i e.
Viseomte, vies-, znw. m. Ondergraaf.
Viseontier, znw. m. Titel van een rechterlijk
ambtenaar van lageren rang.
Viscoos, bnw. Kleverig, lijmerig, dik, taai. —

Viscoosheit, Viscosich(eit).
Visouwe, znw. m. Meening, inzicht.
Visschekijn, visschelijn, visschelkijn, verklw. van
vi se h.

Vissehelije, bnw. Wat gevischt kan worden.
Vissehelljm. Zie v i s c h 1 ij m.
Visscheloos, vische-, bnw. Zonder visch.
Vissehen, vischen, vis/een, ves(s)chen, vesgen, (vie-

schen), zw. ww. trans. 1) Visschen, visch vangen.
2) opvisschen, uit het water ophalen.

Visscher, vischer, vis/eer, visser, vesscher, vescher,
vesger, znw. m. Visscher.
Visseherie, vischer(n)ie, viskerie, viscarie, znw.
m. 1) Visscherij, vischvangst, het visschen en het
bedrijf van den visscher. 2) plaats waar gevischt
kan worden, vischwater. 3) het recht van visschen
in een bepaald water, Xischrecht.
Vissehernet, znw. o. *Toestel voor het bewaren
van visch.
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Vitsdom, vids-, vitz-, vis-, veids-, -domb, -tom,
(vicedom), znw. m. Stadhouder, plaatsvervanger.
Vitsche, vitse, znw. vr. Naam van eene peul-

vrucht, een soort linzen.
Vitse, znw. vr. Teen.
Vitselen, zw. ww. intr. Heen en weer bewegen.
Vitsen, zw. ww. trans. Met tenen doorweven of
samenvlechten; ook samenbinden, in het algemeen.
Vitte, (vict(e) ), znw. vr. Naam der nederzettingen
en factorijen van de hanseatische steden op de
Zuidkust van Zweden, vooral ten behoeve van de
vangst en verpakking van de haring.
Vitte, znw. vr. Modelhout, mal( ?)
Vitten, zw. ww. trans. en wederk. — I. Trans. 1)
Voegen, schikken. 2) toewenschen, gunnen. — II.
Wederk. Zich voegen, zich schikken.
Vittinge, znw. vr. 54 mudden(?)
Vituperabel, bnw. Laakbaar, afkeurenswaardig.
V1Valter(e), znw. m. Vlinder, kapel.
Vive. Zie v ij f.
Vivebrief, znw. m. Een geschreven stuk, bevattende de aanstelling of instructie van het college
van vijf personen belast met geldelijk beheer.
Vivelo, znw. Bet. onzeker.
Viveltere, znw. vr. Vlinder.
Vivere, viver, znw. m. Stilstaand water, poel,
plas, meertje.
Viwer, znw. o. Bijvorm van v u u r.
Viwergat, znw. o. Schoorsteen.
Vla. Zie vlade.
Vlabaeker. Zie vladeb acker.
Vladde. Zie v 1 a t.
Vlade, vlaeye, vla, znw. m. en vr. Dunne breede
koek.
Vladebacker, vla-, vladen, -becker, znw. m. 1)
Bakker van „vladen ". 2) vleier.
Vladen, zw. ww. trans. Vleien.
Vladen, zw. ww. trans. Villen.
Vladenbaeker, -maker. Zie v 1 a d e b a c k e r.
Vlader, znw. m. Vilder.
Vladieh, vledich, bnw., (nederrijnsch). Net, keurig.
Vlaey. Zie v a l e y e.
Vlaeye. Zie vlade.

Vlaemseh,vlamisch, vlamesch,vlcmesch vle(e)msch,

vi(a)ems, vlemix. — I. Bnw.; v. hout, v. balk,
naam van een groote balk. -- II. =Znw. De
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VLAEMSCHEN.

VLEESCHBANC.

Vlaamsche taal; een Vlaamsche munt. — Vlaemsehbierbrouwer, klams -.
Vlaemschen, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans.
In het Vlaamsch vertalen. — Intr. II. In het
Vlaamsch luiden of zijn.
Vlaemseem(?) Bet. onzeker.
Vlaen, st. ww. trans. en intr. — I. Trans. 1)
Villen; ook erbarmelijk mishandelen. 2) ontvellen,
tengevolge van een ziekelijk verschijnsel. 3) over
drachtelij k, uitplunderen of uitschudden. — II.
Intr. Ontvellen, het vel verliezen, gezegd van een
lichaamsdeel.
Vlaender, Vla(e)nderen, Vlaenderlant, znw. o.
Vlaanderen.
Vlaendersch, Vlandersch, bnw. Vlaamsch.
Vlaere. Zie v 1 a r e, v l a d e r.
Vlaerke. Zie v l e r k e.
Vlaertsehe, znw. Eene soort visch( ?)
Vlaesch, znw. Wouddal, een door bosch omringde open plek.
Vlagt. Zie utelaet.
Vlage, vlaech, znw. vr. 1) Vlaag, eene zich in verhoogde kracht aan den dag leggende werking der
natuur; plotselinge korte, hevige regen, sneeuw
wind. 2) vlaag, met betrekking tot het gemoed,
zijne aandoeningen en hartstochten. 3) kracht, heftigheid van een aanval, vaart, aandrang, 4) hevige
ruk, stoot, slag, plof en dgl. 5) aanval van eene
ziekte; ook bepaald ziekelijk verschijnsel aan het
aangezicht. 6) blik der oogen; beweging van de
weegschaal;• stuk of hap uit iets.
Vlagen, zw. ww. trans. en intr. Ontvellen.
Vlagge, znw. vr. Vlag, wimpel.
Vlagge, znw. vr. Afgehakte zode, plag.
Vlaggen, zw. ww. intr. Plaggen steken.
Vlaginge, vlaïnge, znw. vr. Ontvelling.
Vlag, bnw. 1) Vlak, effen, plat. 2) plat, niet hoog.
3) plat, breed, (in de lengte of breedte) uitgestrekt;
breetvlakes, in de breedte zich uitstrekkende. 4) een
weinig schuin oploopend. 5) ondiep. 6) als znw.
vlac, vlacke, oppervlakte, vlakte, uitgestrektheid.
7) als bij w. Precies, juist, vlak,
Vlake, vlaec, znw. m. Horde, van teen gevlochten voorwerp, o.a. om te dekken.
Vlake, znw. vr. Vlakte, zeevlak, door water bespoeld of aan het water liggend land.
Vlake, znw. Met vlaken, met de vlakke hand(en).
Vlake, znw. vr. Hetz. als v 1 a g e.
Vlaken, zw. ww. intr. Hetz. als b 1 a k e n.
Vlakeren, zw.ww. intr. Branden, gloeien.
Vlaehede, -heit, znw. vr. Vlakte, oppervlakte.
Vlaeke. Zie bij v 1 a c, 6).
Vlaeke, znw. vr. Vlak, vlek; zedelijke smet( ?).
Vlaeken, zw. ww. trans. Vlak, gelijk of effen
maken.
Vlacken, zw. ww. intr. Hetz. als v 1 a k e n.
Vlammen schieten; flikkeren.
Vlagkeren, zw. ww. intr. Schitteren, flikkeren.
Vlagpost, vlacke-, znw. m. Hoekspar, hoekkeper
voor den bouw van een dak of toren.
Vlaete, znw. Oppervlakte.
Vlacvisch, znw. m. Gedroogde visch(?).
Vlam. Zie v1amme.
Vlamesch. Zie 1 a e m s c h.
Vlaminc, Vlamminc, Vleminc, znw. m. Vlaming.
Vlam(me), znw. vr. Vlam: ook liefdegloed. —

v

Vlammen, Vlammendrager.
Vlammieh, bnw. 1) Vurig, brandend. 2) vuurrood.

Mender, Vlanderen. Zie V 1 a e n d e r, V 1 a e a
-dern.

. Vlaninge, znw. vr. Ontvelling.
Vlaneaert, znw. m. Een deel der wapenrusting,

die het geheele lijf bedekte.
Mankeren, zw. ww. intr. Genasaleerde vorm van
v-1 a e k e r e n.
Vlare, ' ` v 1 a e r e, znw. m. Vilder.

Vlas(ch), znw. o. Vlas; niet een v., hoegenaamd
niets.

Vlasaert, vlaschaert, znw. m. Vlaschknop.
Vlasbaert, vlasse-, Zie bij v 1 a s s ij n.
Vlasbolle, znw. vr. Vlasknop, vlasbol.
Vlasboter, znw. m. Vlasslager, vlasbeuker.
Vlashalle, znw. vr. en m. De hal, waarin vlas

wordt verkocht.

Vlasclove, -clave, znw. vr. Vlaswiek, vlasbundel.
Vlasenop, znw. m. Hetz. als v 1 a s b o 11 e.
Vlaseoper, vlasch-, znw. m. Vlashandelaar.
Vlasmenger, znw. m. Vlaskooper, vlashandelaar.
Vlassaert, vlasscaert, znw. Grove deken, dekkleed.

Vlasrotinge, znw. vr. Plaats waar men vlas laat
rotten.

Vlassen, vlasschen, zw. ww. trans. Vlas bereiden,
uittrekken en roten.
Vlassich, bnw. Vlasachtich; volvlas.
. Vlassijn, vlasschijn, vlessijn, -en, bnw. Van vlas;
ook linnen: als znw., linnen stof; Gode enen vlas
maken, meenen dat men God misleiden-senbart
kan.
Vlastiende, znw. vr. Tiende van vlas.
Vlasvat, zw. o. Een vat waarin linnen verpakt is.
Vlat, verbogen vorm vladde, bnw. Vlak, uitgestrekt.
Vlau. Zie f 1 a u.
Vlecht(e), vlichte, znw. vr. 1) Vlecht, haarvlecht.
2) gevlochten voorwerp, horde. 3) de verbinding
van de verschillende bossen riet, waarmee een huis
wordt gedekt. 4) naam van een huiduitslag, dauw
-worm.
Vlechten, vluch-., vlich- vluych. -, st. en zw. ww.
trans. en intr. — I. Trans. 1) Vlechten, dooreenstrengelen; overdr. (ge)vlochten sijn ute, samengesteld zijn uit. 2) ineenstrengelen, door iets heenslaan of verbinden met iets. — II. Intr. ,Van planten gezegd, door of om iets heengroeien. — Vleehter, Vlechtinge, Vlechtriet.
Vlede, andere schrijfwijze voor u 1 e d e. Zie bij

ut el ede.
Vleder (vlier). Zie v 1 i e d e r.
Vleder, znw. m. Vlerk, vleugel.
Vlederboom. Zie v 1 i e d e r b o o m.
Vlederen, zw. ww. intr. Fladderen.
Vlederie, znw. m. Vlerk, vleugel.
Vledermuus, vlees-, vlere-, (vliender-), -muus, znw.
vr. Vleermuis.
Vledersijn, znw. o. Jicht, podagra.
Vlederslagen, zw. ww. intr. De vleugels reppen of
bewegen.
Vlederstruuc. Zie v 1 i e d e r s t r u u c.
Vledieh. Zie v 1 a d i c h.
Vledigen, zw. ww. trans. Vleien( ?)
Vleec. Zie v 1 i e k e.
Vleen, vlehen, zw. ww. trans. 1) Vriendelijk om
iets toespreken, vragen, verzoeken. 2) aanbidden.
Vleen. Zie v l i e n.
Vleer, vleder. Zie v 1 i e d e r.
Vleeseh(e), vleysch(e), vlees, vleis, vlesch, znw. o.
1) Vleesch van het dierlijke wezen. 2) vleesch, als
voedsel. 3) lichaam. 4) het zinnelijke in den mensch,
zinnelijke natuur.
Vleesaehtich, -echtich, bnw. Vleezig, goed in
zijn vleesch zittend.
Vleesachticheit, znw. vr. Gevuldheid, van het
lichaam; vleezigheid.
Vleeschader(e), znw. vr. Zenuw, spier, door het
vleesch loopende ader.
Vleeschambacht, -ambocht, znw. o. Het beroep
van den vleeschhouwer; ook het vleeschhouwersgilde.
Vleesehassise, znw. vr. Accijns geheven van (van
buiten ingevoerd) vleesch.
Vleeschbanc, vleysch, Meis-, znw. vr. De bank
of tafel op de markt of in de vleeschhal, waarop
vleesch wordt verkocht.

VLEESCHBLOC.

Vleesehbloc, znw. o. Blok waarop vleesch ge
houwen wordt.

Vleesehdaeh, vleys(ch)-, znw. m. Een dag waarop
vleescheten geoorloofd is. — Vleeschdarm(e).
Vleeseheit, znw. vr. Genoegen( ?) ; vluchtigheid,
ongestadigheid(?)
Vleeseh(e)lijc, vleisch-, -lijc, bnw. 1) Vleeschelijk,
van dezelfde vader en moeder; ook : nauw met
iem .verbonden. 2) aardsch; v. minne, genegenheid.
3) aardsch gezind, wereldsch; lichamelijk. 4) vleeschelijk, zinnelijk. 5) van vleesch.
Vleeseh(e)lijcheit, vleysch-, -hede, znw. vr. 1) De
zinnen, de zinnelijke natuur. 2) vleeschelijke neigingen, zinnelijkheid.
Vleeseh(e)like, vleisch-, bijw. 1) Lichamelijk;
ook in persoon, persoonlijk. 2) met lichamelijke
aanraking, d.i. met aanraking der vingers. 3) met
eene aardsche liefde. 4) vleeschelijk, gezegd van
de lijfsgemeenschap.
Vleeschen, vleischen, zw. ww. trans. en intr. —
I. Trans. 1) Slachten,,uit elkaar houwen. 2) martelen, pijnigen. — II. Ihtr. Ontvellen, ontvleeschen.
Vleeschen, bnw. Zie v 1 e e s c h ij n.
Vleeschenke, vlees -, -inke, znw. vr. Eene vleeschwond van eene bepaalde grootte.
Vleesejlexeljs, znw. m. Accijns betaald van ingevoerd vleesch of van voor het gebruik gehouwen
vleesch.
Vleeschgaffele, vleis(ch)-, -gaf fel, -gavel, znw.
m. en vr. Vleeschvork om vleesch aan de latten in
den schoorsteen te hangen of om vleesch uit den
ketel of pot te nemen.
Vleesehgebreke, gebreec, znw. o. Behoefte of gebrek aan vleesch.
Vleeschgelt, znw. o. Hetz. als v 1 e e s c h
a s s i s e. — Vleeschhalle, vleisch-, vlesg-.
Vleeschelt, vleysc(h)heit, znw. Zinnelijkheid, zinnelij ke neigingen.
Vleeschhouder, vleeschhouwer, vleysch-, vlees -,
vleyshouder, -ere, znw. m. 1) Slager. 2) beul, pijniger.
Vleeseh(h)uus, vleysch-, -huys, znw. o. Vleeschhal, ook slagerij. — Vleeschich, vleyschich, vleesich,
-

Vleeschicheyt, vleyschich-.
Vleeschijn, vleyschijn, -en, bnw. Van vleesch,
vleezig.

Vleesehinke. Zie v 1 e e s c h e n k e.
Vleescheade. Hetz. als c a d e; niet ene (een) v.,

geen zier.

Vleeseherappe, vleischkrap, znw. vr. Karbonade.
Vleescheupe, znw. vr. Kuip om vleesch te zouten of te pekelen.
Vleeschmanger, vleisch-, znw. vr. Vleeschhandelaar. — Vleeschmarket, vleysch-, -marct.
Vleeschmoelie, vleysch-, znw. vr. Vleeschsop,
soep. — Vleeschpot.
Vleesehroeringe, znw. vr. Zinnelijke lust.
Vleeschschoppe, vleysch-, -schuppe, znw. m.
Vleeschtent, vleeschkraampje.
Vleesehside, znw. vr. De binnenzijde van de huid.
Vleeschsop, vleysch-, vlees -, znw. o. Soep.
Vleesehstal, znw. o. Vleeschbank op de markt,
staanplaats voor den verkoop van vleesch.
Vleeschstande, znw. vr. Vleeschton, vleeschkuip.
Vleeschstede, vleysch-, znw. vr. Eene plaats
waar of een voorwerp waarin vleesch wordt bewaard. — Vleeschtiende, Vleeschware, vleisch-,

Vleeschwonde, vleisch-.
Vleessehelkijn, znw. o. Klein of fijn lichaam.
Vleet. Zie v 1 e . t e.
Vleeuwen, vleuwen, vleewen, zw. ww. trans. 1)

Op smeekenden of vleienden toon om iets bidden
of vragen. 2) vleien, naar den mond praten. 3)
aanbidden, goddelijke eer bewijzen aan.
Vleeuwer, vleewer, vleuwer, znw. m. Vleier.
Vlegel(e), znw. m. Vlegel, dorschvlegel.
Vlegel, znw. m. Vleugel of zijstuk van eene
brug, eene poort e.a.

VLICHELEN.
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Vlegelbant, znw. m. De leeren verbinding tusschen vlegelsteel en vlegelknuppel.
Vlegeleappe, znw. vr. Hetz. als v 1 e g e 1 b a n t.
Vlegeleloppel, -cluppel, znw. m. Vlegelknuppel.
Vlegelnet, znw. o. Een net dat uitgespannen
wordt naar beide zijden of alle kanten.
Vlegge, vlecge, znw. vr. 1) Gebrek of mankement
aan iets, in het bijzonder spleet of scheur in een
wapen. 2) zedelijk gebrek, vlek, smet.
Vlegge, znw. vr.( ?) . Helft van een geslacht varken of zijde spek( ?).
Vlehen. Zie v 1 e e n.
Vley, znw. Nop, wolvlok, wolpluimpje.
Vleyaerden, zw. ww. intr. Vleien.
Vleyden, zw.ww. intr. Onorg. vorm van v 1 e ye n.
Vleyder, znw. m. Vleier. — Vleyelike, vleelike,
-lijc, -lic, bijw.
Vleyen, zw. ww. trans. 1) Vriendelijk of op smeekenden toon toespreken, om iets vragen of verzoeken. 2) aanroepen, aanbidden. 3) vleien.
Vleike, vleke, Zie v 1 i e k e.
Vleyl. Hetz. als v 1 e g e l; ook: rad aan een torenuurwerk (?) .
Vleisch en de samenstellingen. Zie v 1 e e s c h.
Viee, vlecke, vlicke, znw. o.(?). De helft van een
geslacht varken.
Vleeachtich, -echtich, bnw. Vlekk(er)ig, vuil,
morsig.
Vleke. Zie v l i e k e.
Vleken. Hetz. als v e k e n.
Vleeheit, znw. vr. Vuil, onreinheid.
Vleeke, (vlicke), vlec, znw. vr. 1) Vlek, smet,
2) het een of andere lichaamsgebrek of ontsiering
van het lichaam; ook epidemische ziekte. 3) zedelijke smet, zedelijk gebrek. 4) gebrek of mankement in het algemeen. 5) ligging( ?).
Vleeken, (vlicken), zw. ww. trans. Bevuilen,
bezoedelen. — Vleekieh.
Vleete, znw. vr. Zedelijke smet, gebrek.
Vlelieh. Zie vleyelike.
Vlem(e)seh. Zie Vlaemsch.
Viemine. Zie V l a m i n c.
Vlemix. Zie Vlaemsch.
Vlemme, znw. Andere vorm van v e m m
vim me(?)
Vlenen. Iteratiefvorm van v 1 e e n( ?)
Vlenkinge, vlinkinge, znw. vr. Vonkeling, schittering, schijnsel.
Vlerboom, vleerboom. Zie v 1 i e d e r b o o m.
Vlere, v1erke, v1aer(c)ke, znw. m. 1)
Vlerk, vleugel. 2) bij overdracht, als bouwkunstige
term, zijmuren van eene sluis; zijstukken van eene
sluis, eene brugleuning, brug, zijwaarts uitloopend
verlengstuk van een bouwwerk.
Vies, znw. Flesch.
Vleseh, vle(s)sche, znw. m. Flesch, pompoen.
Vlessen. Zie v 1 a s s ij n.
Vlet, vlette, znw. vr. 1) Platte bodem, vloer. 2)
platboomd vaartuig, vlet.
Vlete, vleet, znw. vr. Al de netten van een
vischschuit(?) ; platboomd vaartuig.
Vlete, znw. vr. Naam van een visch, een soort
van rog.
Vleten, zw. ww. intr. Drijven, vloeien( ?); v. in,
zich overgeven aan.
Vletquaet, vlette -, znw. o. Vloervuil, opgeveegd
vuil.
Vletten, zw. ww. trans. Met een vlet vervoeren,
turf, hout enz.
Vletter, znw. m. Hij die met een vlet vaart, iets
met een vlet vervoert.
Vlettinge, znw. vr. Het turfsteken; de plaats
waar turf gestoken wordt; moerdijk.
Vleuwen. Zie v 1 e e u w e n.
Vlich. Imper. van v 1 i e n.
Vlichdijc, znw. m. Verlaten dijk.
Vliehelén, zw. ww. intr. Heen :en weer vliegen.
fladderen

e,

VLICHGOET.

VLIETICHEIT.

Vlichgoet, znw. o. Land van „vlichdijken" afkomstig, dat met den daarop rustenden dijklast
aan het gemeene land of aan den ambachtsheer
was gekomen. In dez. bet. vlich(t)lant. — Vlichpolder.
Vliehmare, vlichtmare, znw. vr. Los gerucht,

Vlieken, zw. ww. intr. Vliegen, zich door het
luchtruim bewegen( ?)
Vlieesnider, znw. m. Hij die het (esschen)hout
voor pijlen snijdt.
Vlielike, vliehelic, bijw. Al vluchtende, ijlings;
vluchtig( ?).
Vliem(e), vlime, vlijm, znw. vr. en (vlijm) m.
Vlijm, lancet. -
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praatje.

Vliehte(n). Zie vlechte(n).
Vliehtelike, bijw. Vliegensvlug.
Vliehtlant.Zie v 1 i c h g o e t.
Vlichtmare. Zie v 1 i c h m a r e.
Vlidderen, zw. ww. intr. Zich snel verspreiden,
gezegd van een plant over den grond.
Viiechachtieh, -echtich, bnw. Vol vliegen.
Vliechdeel, -deil, znw. o. Holte(?)
Vliechskijn, -ken. Verklw. van v l i e g e.
Vlieehmare, znw. vr. Los gerucht, praatje.
Vlieehnette, znw. o. Zie v 1 i e g e n n e t t e.
Vliechreetschap, -reitschap, znw. o. Schaats( ?).
Vlieehsel, znw. o. Stuifmeel, bloemenstof.
Vliedelare, -ere, znw. m. Vlierboom, vlierstruik.
Vlieden, st. ww. intr., trans. Jongere vorm van
v 1 i e n. — I. Intr. Vluchten, vlieden. — II. Trans.
Ontvluchten.

Vlieder, vlier, vleder, vl(e)er; vliender, vlinder,
-ere(n), znw. m. Vlier.
Vliederbeye, vleder-, znw. vr. Vlierbes.

Vliederbesie, znw. v. Vlierbes. — Vlie(n)derblat, Vliederbloeme, vleder-, vlier-, Vlie(n)derbloesome, Vlie(n)derboom, vleder-, vlier-, vle(e)r-, vimnder-, Vliederbosch, vleder-, -busch.
Vliederpipe, vlierpijp, znw. vr. Vlierpijp; rietfluit, herdersfluit, schalmei. — Vliederstruue, vlederstruyc.

Vilege, znw. vr. 1) Vlieg, het insect. 2) als zinnebeeld. a) van een persoon, onnut of schadelijk wezen. b) van eene zaak, schadelijk ding.
Vliegelije, -lic, bnw. Geschikt om te vliegen,

kunnende vliegen.
Vliegen, st. ww. intr. A. Met een levend wezen
als ondw. 1) Vliegen, zich op vleugels bewegen
door de lucht. 2) zich snel bewegen. 3) vluchten,
de wijk nemen. 4) met jachtvogels jagen, op vogels
jagen. — B. Met 'eene zaak als ondw. 1) Vliegen,
zich snel door het luchtruim bewegen. 2) zich snel
bewegen; - zich heen en weer bewegen. 3) van geruchten en dergel., zich verbreiden.
Vliegen, zw. ww. trans. Vliegen vangen( ?) Jacht
maken op iets dat vliegt( ?)
Vliegende, deelw. van v 1 i e g e n; als deelw.
bnw. in v. hert, pijlsnel( ?)hert; v. wort, ondoordacht,
los daarheen geworpen woord.
Vliegenhoop, vliege-, znw. m. Hoop vliegen( ?).
Vliegennest, znw. o. Broedplaats van vliegen.

Vliegennette, vliege-, vliech-.
Vliegenquast, znw. m. Vliegenwaaier, waarmee
men vliegen afweert.
Vliegenrijs, znw. o. Een tak of een ander voorwerp, waarmee men vliegen verjaagt.
Vliegensteke, vliege-, znw. m. Vliegensteek, spottend gebruikt voor een toegebrachte slag of steek
die geen ernstig kwaad doet.
Vliegenvanger, vliege-, -ere, znw. m. Naam van

een kleinen vogel.
Vliegenvoet, znw. m. Vliegenpoot, zinnebeeldig
gebruikt voor iets onbeduidends of nietigs.
Vlieger, znw. m. 1) Vlieger, hij die vliegt. 2) vogeljager, hij die met jachtvogels jaagt. 3) wijde
mantel. 4) naam van eene munt, ter waarde van
vier stuivers.
Vliegerie, znw. vr. Het jagen met jachtvogels.
Vlieginge, znw. vr. Het vliegen.
Vliehen. Zie vlien.
Vlieinge, -ing, znw. vr. Vlucht.
Vlieg, praet. van v 1 o e k e n.
Vlieke, vleke, vleec, vleike, znw. vr. 1) De veeren
of slagpennen van een vogel; pijl, ook zonder de
veeren. 3) hetz. als v 1 e r c 2).

Vliemen, (vlieten ? ), zw. ww. trans. Met eene
„vlieme" snijden; ook aderlaten.
Vliemenlater, znw. m. Aderlater, chirurgijn. —
Vliemenlatinge, Vliemer(e).
Vlien, vleen, oliehen, st. en zw. ww. intr. en trans.
— I. Intr. 1) Vluchten, vlieden. 2) met tegengestelde ww. verbonden; werende no vliende, noch
zich verdedigend noch vluchtende, d.i. op geenerlei wijze; volgen ende vlien, nazitten en. terugtrekken, zeemanschap gebruiken, weten te geven en
te nemen; ook wispelturig zijn, soms is vlien, weggaan, zich van iem. verwijderen; ergens heen gaan.

3) zijn toevlucht nemen. 4) moeten wijken voor
iem. 5) verdwijnen, te niet gaan. 6) vliegen, nl. zich
snel ergens heen begeven. — II. Trans. 1) Ontwijken, vluchten voor. 2) ontgaan aan. 3) vermijden,
nalaten. 4) zich afmaken van iets.
Vliën, vlyën, st. en zw. ww. trans., intr. en wederk. — I. Trans. 1) Schikken, ordenen, netjes
leggen, ook met het bijdenkbeeld van opbergen.
2) ergens brengen met een bepaald doel. 3) passen,
aanpassen( ?). — II. Intr. Geschillen bijleggen. -III. Wederk. 1) Zich vlijen, netjes leggen. 2) zich
voegen of aansluiten bij. 3) zich schikken of zich
zetten tot iets.
Vliender, -boom. Zie v l i e d e r, -boom.
Vliendermuus. Zie v 1 e d e r m u u s.
Vlier. Zie v l i e d e r.
Vlies, vlees, vluus(ch), vluys, vluesch, znw. o. 1)
Vacht, harig vel van dieren. 2) vlies, dun vel in het
menschelijk lichaam, verklw. vlieskijn. 3) bij uit breiding a) schedel met haar. b) de huid of het vel
van het menschelijk lichaam. 4) vlies aan het lichaam als ziekelijk verschijnsel, vooral aan het
oog, cataract. 5) in oostmnl. tongvallen, hetgeen
op de aardkorst groeit, het :nog wortelvaste gewas.
Vliesen, zw. ww. trans. Van de vacht ontdoen,

scheeren.
Vliet, znw. m. Vloeiend of stilstaand water.
Vliet. Zie v 1 ij t. Metter v., spoedig, snel.
Vliet, (vliete?), bijw. Snel, schielijk.
Vlietachtich, -echtich, bnw. Waterrijk( ?).
Vlietelije, vlietlijc, -lie, bnw. 1) Vloeibaar. 2) wat

zwemmen kan: misschien ook: wat drijft.
Vlieten, vleten, vliten, st. ww. intr. 1) Vloeien,
ook stroomen. 2) drijven, zijn of zich bewegen
aan de oppervlakte van water; vlietende sant,
drijfzand. 3) zwemmen, zoowel aan de oppervlakte van het water als in het water. 4) varen;
varen ende v., rijden en varen. 5) zweven, in de
lucht. 6) met eene bepaling met ute, vloeien, voortvloeien, voortspruiten. 7) met eene bepaling met
in, in iets vloeien of doordringen. 8) met eene
bepaling met van, vloeien van de lippen. 9) vloeien
als het zinnebeeld van onvastheid, heen en weer
gaan, van den blik der oogen; vlietende, onvast,
wuf t. 10) te gader v., in eenkrimpen, verschrompelen. 11) met een pers. als ondw., ongemerkt
komen tot iets.
Vlietende, andere vorm van v lit e n d e. Ernst,
nauwgezetheid.
Vlietentheit, znw. vr. Hetz. als v 1 i e t i c h e it
2e Art.

Vlietieh, bnw. Ongestadig, wuft.
Vlietieh, bnw. Andere vorm van v 1 i t i c h.
Vlietieheit, znw. vr. Ongestadigheid, onvastheid,

wuftheid.

Vlietieheit, znw. vr. Andere vorm van v 1 i t i

he

it. Ernst,

nauwgezetheid, toewijding.
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Vlietinge, znw. vr. Het vloeien of stroomen van
water, ook van vochten.
Vlietvaert, znw. m. Hoofdwetering(?)
Vlietweeh, znw. m. Weg aan een vliet of vaart(?)
Vlijfsheit. Zie v 1 i s h e i t.
Vlijm. Zie v1ieme.
Vlijt, vliet, vliete, znw. m. 1) Ijver, animo, lust;
inspanning, ernst; opgewektheid; strijdlust; met
vlite, met ijver, aandrang. 2) snelheid, spoed, haast.
3) vijandige gezindheid, nijd.
Vlijtheit, znw. vr. Ijver, inspanning, ernstig
streven.
Vliinge, vlyinge, znw. vr. Vlucht.
Vlieke, vlicken. Zie v l e c k e, v l e c k e n.
Vlieken, zw. ww. intr. Flikkeren, schitteren.
Vlimen. Zie v 1 i e m e n.
Vlimme. Zie v i m m e, 2e art.
Vlinder. Zie v l i e d e r.
Vlinge, andere schrijfwijze voor (h)ulinghe, het
huilen, hoorbaar schreien.
Vlingen, zw. ww. trans. Slingeren; smetten.
Vlinken, zw. ww. intr. 1) Schitteren, flikkeren,
flonkeren. 2) zich snel bewegen, draven. .
Vlinkinge, znw. vr. Vonkeling, schittering.
Vlint, znw. m. Kei, keisteen.
Vlintroke, -rootse, -roche, znw. vr. Steenrots.
Vlls, vlijs, znw. m. Ijver, inspanning, moeite.
Vlisehen, vlisgen, znw. ww. wederk. Zich toeleggen op iets; zich inspannen om iets te verkrijgen.
Vliscigen, vliscegen, zw. ww. wederk. Zich beij veren, zich toeleggen op.
Vlisecheit, znw. vr. Ijver, inspanning.
Vlisheit, vlijsheit, (vlij f sheit ? ), znw. vr. Ongestadigheid, loszinnigheid, dartelheid.
Vlisseap, znw. Voortvarendheid( ?).
Vlitelije, vlijtlick, bnw. Hetz. als v 1 i t i c h.
Vlltelike, vlijt-, -lijc, -lic, bijw. Met ijver, aandrang, ingenomenheid, zorgvuldigheid.
Vilten, vlieten, zw. en st. ww intr. en wederk. —
Ijverig, ingespannen, warm voor iets zijn; zich
beijveren, zich inspannen.
Vlitieh, vlietich, bnw. Ingepannen, ijverig, toegewijd. — Vlitieheit, vlieticheit, -echeit, -hede.
Vlitigen, vlitegen, vlietegen, zw. ww. intr. wederk.
en trans. — I. Intr. Ijverig, ernstig, ingespannen,
toegewijd of zorgvuldig zijn. — II. Wederk. Zich
beijveren, zich inspannen. — III. Trans. Bevorderen(? ).
Vlitinge, znw. vr. 1) Ijver, zorgvuldigheid. 2) inspanning voor iets.
Vlo, vloo, vloe, vloy, vlooy, vloye, znw. vr. Vloo. --s

Vloeyen, vloyen, zw. ww. intr. en trans. — I.
Intr. A. Met eene zaak als ondw. 1) Vloeien,
stroomen. 2) drijven( ?). 3) zwemmen. 4) varen, te
water vervoerd worden. 5) stroomen, in overvloed voorhanden zijn. 6) nat zijn, onder water
staan. 7) vloed zijn (tegenover „ebben"). B. Met
een pers. als ondw. Overvloeien of vol zijn van. —
II. Trans. Doen vloeien, uitstorten.
Vloeyende, deelw. bnw. 1) Vloeiende, vloeibaar.
2) onvast, ongestadig, wuft.
Vloeyieh. Zie v 1 o e d i c h.
Vloeyieheit, vloeyecheit, -hede, znw. vr. Overvloed, rijkdom; ook, van iets ongunstigs, hooge
mate, omvang.
Vloeyinge, vloyinge, znw. vr. Vloeiïng, het
vloeien.
Vloee, vloic, vlouc, znw. m. Vloek, vervloeking,
verwensching.

Vlobete.
Vloeh, znw. m. Vlucht, van een vliegend dier.
Vlochmare, -mere, -meer, znw. vr. Los gerucht,
praatje.

Vlochrede, znw. vr. Los praatje.
Vlochs, vloechs. Zie v 1 o g e. s.
Vlochtich. Zie v 1 u c h t i c h.
Vlochwort, znw. o. Los praatje.
Vloe, vlo, znw. m. Wolligheid, van eene laken
stof.

-sche

Vloech, znw.(?) Eind, stuk( ?) .
Vloechs. Zie v 1 o g e s.
Vloedelije, bnw. Overvloeiende, overvloedig.

Vloeden, zw. ww. intr. Vloeien; vloed zijn.

Vloeder, znw. m. Vloer.
Vloederhuus, znw. o. Huis met een (dorsch)vloer(?) .

Vloedich, vloeyich, bnw. Vloeiend, stroomend.
Vloedicheit, vlod-, znw. vr. Overvloed, groote
voorraad. — Vloedichlike.
Vloedinge, znw. vr. Vloeiïng, strooming.
Vloegs. Zie v 1 o g e s.
Vloeyelije, vloyelijc, bnw. Vloeibaar, vloeiende.
Vloeyelijeheit, vloylijc-, znw. vr. Vloeibaarheid:
van God gezegd, alomtegenwoordigheid( ?).
Vloeyelike, vloylike, -leke, bijw. In eene overvloedige mate.
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Vloeken, vlouken, vloken, vlueken, vloiken, zw.
en st. ww. trans. en intr. — I. Trans. 1) Vervloeken, kwaad of rampen van God over iem. bidden.
2) met God als voorwerp, lasteren. 3) met eene
zaak als obj., verwenschen. 4) uitschelden. — II.
Intr. 1) Eene vervloeking uitspreken. 2) bezweringsf ormules uitspreken. 3) vloeken. — Vloeker,

Vloekinge, vlo-.
Vloemarct, znw. vr. (o.?), Wolmarkt?

Vloer, floer, flues, znw. m. en vr. 1) Grond. 2)
vloer, het met planken of steenen gedekte bodemvlak in eene woning. 3) woning. 4) dorschvloer.
5) (boven)-verdieping.
Vloeren, vloeren, f Loren, f lueren, zw. ww. trans.
Vloeren, bevloeren.
Vloeringe, f lueringe, znw. vr. Vloer. — Vloer

- planc.
-planke,
* Vloerquaet, floer-, znw. o. Vloervuil. — Vloer-

steen, f toer-.

Vloes, znw. o. Hetgeen op de aardkorst groeit,
het aan den bodem ontsproten wortelvaste gewas.
Vloes, bijw. Hetz. als v 1 o g e s.
Vloet, vluet, vloyt, vloot, (vloy?), znw. m. en vr.
1) Vloed, stroom, het vloeien of stroomen van water. 2) vloed (in tegenstelling met e b b e) ; 3)
stroom, overvloed; van Maria en Christus wordt gebruikt de uitdr. volle v., stroom van genade. 4) water in het algemeen. 5) in het bijzonder: zee, rivier,
bron, beek. 6) vloed, watervloed, overstrooming.
7) vloed, als benaming voor de uit het lichaam
vloeiende vochten. 8) treurige of gevaarlijke toestand, ook uit een zedelijk oogpunt.
Vloetbeemt, - beempt, znw. Bet. onzeker.
Vloetboot(?) Bet. onzeker.
Vloetdije, znw. m. Een tegen een vloet opgeworpen dijk.
Vloetheit(?) znw. vr. Overvloed.(?)
Vloetmaret, znw. o. Bet. onzeker.
Vloetogen, -hogen, zw. ww. intr. Een tranenvloed storten.
Vloetsche(?) Bet. onzeker.
Vloetstede, znw. vr. Een tafel die aan de overzijde der straat langs de gracht (aan den waterkant) gezet wordt; ook op te vatten als vlootstede,
plaats waar de vischkaren enz. stonden, waarin de
visch zwom, tot ze verkocht werd.
Vloetvaerdieh, (vlooty- ? ), bnw. Zeilree.
Vloetvisch, znw. m. Een bepaald soort zeevisch,
kabeljauw( ?).
Vloge, vluege, vlooch, vloich, vloygh(?), znw. vr.
en m. 1) Vlucht; het zich op vleugels bewegen en
verheffen; van jachtvogels, het jacht maken op
andere vogels. 2) duiventil, duivenslag. 3) vaart,
snelheid; metten vlogen, spoedig, ter v. setten, stellen,
gezegd van een pijl, gereed houden om te worden
afgeschoten.
Vlogel, vlue-, vleu-, -ele, znw. m. 1) Vleugel van
een gevederd dier. 2) ook gezegd van de wieken van
een molen. 3) zijmuur, of zijstuk van een sluis, brug46
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leuning, borstwering; zijdeel van een in slagorde
geschaard leger. 4) harp(?).

vinden of bewegen aan de oppervlakte of in eene
vloeistof. 3) zwemmen. 4) varen, met een vaartuig, doch ook de waren, als ondw. — II. Trans.
Het caus. van v 1 i e t e n. 1) Doen vloeien, uitstorten; als wederk., zich met den stroom op het
land brengen. 2) te water, ook per schip vervoeren.
Vlotende, deelw. bnw. Onvast, wuft, beginselloos.
Vlotewolle, -wulle, znw. vr. Bet. onzeker.
Vlotieh, vloit-, -ech, bnw. Tot een rivier behoorende.
Vlotieheit, -echeit, znw. vr. Overvloed.
Vlotrecht, znw. o. Recht voor „vlotvaerdigen",
d.i. berechting. op korten termijn .
Vlotsehip, znw. o. Naam van een vrachtvaartuig; ook eene soort van vlot voor het vervoer van
modder.
Vlotsmere, -smeer, znw. o. Vloeibaar smeer( ?)
Vlottelije, bnw. Kunnende drijven.
Vlotten, vlotten, (vluytten) zw. ww. intr. en trans.
— I. Intr. 1) Vloeien, stroomen. 2) drijven. 3)
zwemmen. 4) varen, met een waar of een vaartuig als ondw. — II. Trans. Per schip of te water
vervoeren.
Vlottinge, znw. vr. Strooming.
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Vlogelen, vluegelen, vleugelen, flogelen, zw. ww.
trans. 1) Van vleugels voorzien. 2) knevelen, boeien.
Vlogelinge, bijes. Met eene groote vaart; met
groote kracht.
Vlogelspan, znw. m. en o. Hetz. als v 1 o g e 1.
3), gezegd van eene sluis.
Vlogeltuun, -tuyn, znw. m. Eene omheining,
heg, waardoor aan iem. de toegang versperd
wordt.
Vlogelvoerer, -voerre, -voirre, znw. m. Hij die
vleugels heeft.
Vlogen( ?), zw. ww. intr. Vliegen( ?).

Vloges, vlo(o)chs, vlogs, vloechs, vloes, vloegs,
vlees, vlue(s)chs, vlueghs, vlucht(e)s, vluchs, vlus(ch),
vluysch, bijes. 1) Vlug, met spoed. 2) zoo even.

Vloy. Zie v.1 o.
Vloy. Zie bij v l o e t.
Vloyen. Zie v 1 o e y e n.
Vloigh, Vloie. Zie v 1 o g e, v 1 o e c.
Vloyt. Zie v l o e t en vlo t e.
V1oe. Zie v l o c k e.
Vloe. Zie v o l c.
Vloeachtich, -echtich, bnw. Ruw, ruig, in vlok-

ken zittend.

Vlocassche, znw. vr. Asch in vlokken.
Vloegaren, gaerne, znw. o. Garen gemaakt van
-

den afval van wol.
Vlochaer, znw. o. Afval van wol(?).
Vloeke, vloc, znw. vr. 1) Vlok, van haar, sneeuw
en derg. 2) afval van wol; ook de daarvan vervaar
-dige
stof.
Vloeken, zes. ww. Sneeuwen( ?) pluizig maken( ?)
plukken(?)
Vloeken, zes. ww. Zie v 1 o c k ij n.
Vlockich, bnw. Ruig, behaard.
Vlackijn, vlochin, vlocken, bnw. Van vlokwol gemaakt.
Vlocwolle, znw. vr. Afval van wol.
Vlome(? ), znw. Schub.
Vlonder, vlonger, znw. m. Slootplank, smal bruggetje.
Vloochs. Zie v 1 o g e s.
Vloot, znw. o. Zie v 1 o t e.
Vloot, znw. o. Vlot, houtvlot.
Vloot, vloit, bnw. Ondiep.
Vloothout, znw. o. Drijvend hout, licht hout.
Vlootseh, vloitsch, bnw. Vloeibaar.
Vlootstede. Zie v l o t s t e d e.
Vlootvaerdieh. Zie v 1 o e t v a e r d i e h.
Vlos, znw. m. Vliet(?)
Vlos, znw. m. In Noord-Holland, een gereedschap om turf uit den grond te halen; baggerbeugel.
Vloschen, zw. ww. trans. Term .uit de zoutziederij.
Vlossen, zes. ww. tr. Vuil uit een sloot ophalen
meteen vlos.
Vlot, znw. o. 1) Het „vlieten", alleen in de uitdr.
int (ant) vlot, a) het drijven blijven van iets boven
op het water. b) het varen, van vaartuigen gezegd;
int v. doen leggen, schepen zeilree maken; ook gereedmaken( ?). 2) klein vaartuig, vooral dezulke
waarmee waren van en naar eene markt worden
gebracht; ook het recht van vervoer van handelswaren van en naar eene markt. 3) vloot. 4) vloed.
Vlot, bnw. Vloeibaar( ?).
Vote, vloot, (vloyt), znw. vr. en o. 1) Stroom,
strooming, vloed, golven. 2) vloot, vereeniging van
schepen onder ééne vlag varende. 3) een klein
vaartuig. 4) dobber, drijver van een vischnet.
Vlote, vloot, znw. vr. Kuip.
Vlote, znw. vr. en m. Naam van een zeevisch, een
soort rog..
Vlotelije, bnw. Vlietend, stroomend.
Vloten, oostmnl. vlaten, zw. ww. intr. en trans.
— I. Intr. 1) Vloeien, stroomen. 2) drijven, zich be-

e

Vlotvaerdich, vloot-, vlut-, -vairdich, -ve(e)rdich.

Zeilree; v. recht, recht voor „vlotvaerdigen", d.i.
berechting op korten termijn.
Vlotveder, znw. vr. Vin van een visch.
Vlouwe, vluwe, fluwe, znw. vr. Vlouw, bepaald
soort van vischnet, ook vogelnet.
Vlouwenwater, vluwen-, znw. o. Water waarin
met eene vlouwe gevischt wordt.
Vluchmare, znw. vr. Los gerucht, praatje.
Vluchs. Zie v 1 o g e s.
Vlucht, vlocht, znw. vr. en m.; vluchte, vlochte,
znw. vr. — I. Bij v 1 i e ge n. 1) Vlucht, het zich
op vleugels verheffen in de lucht. 2) snelheid, vaart;
ter v., met ere v., spoedig. 3) vlugheid, kracht( ?). —
II. Bij v 1 i e n. 1) Vlucht, 2) toevlucht.
Vluchten, vlochten, zw. ww. trans., wederk. en
intr. — I. Trans. 1) In veiligheid brengen. 2) verduisteren: verbergen met een listig oogmerk. — II.
Wederk. Zich verbergen. — III. Intr. Hetz. als
Wederk.; ook vluchten, op den loop gaan. 2) voort ijlen.
Vluchten. Zie v 1 e c h t e n.
Vluchtes. Zie v 1 o g e s.
Vluchtich, vlochtig, bnw. I. Van vlucht, van
den stam van v 1 i e g e n. 1) Vlug, snel in
zijne bewegingen. 2) ongestadig, wuft. 3) haastig,
overhaast. --- II. Van vlucht, van den stam
van v 1 i e n. 1) Vluchtende, op de vlucht gaande;
v. maken, bringen, op de vlucht jagen, als znw.,
vluchteling. 2) voortvluchtig, gevlucht om zich
aan de eene of andere verplichting of straf te onttrekken; ook verjaagd of uitgestooten; als znw.,
voortvluchtend. 3) van zaken, snel voorbijgaande,
vergankelijk. 4) v. werc, werk van een beunhaas.
Vluchticheit, vlochticheit, znw. vr. Snelheid van
beweging, vlugheid.
Vluehtordeel, -oordeel, -del, znw. o. Een vonnis
dat zonder wisseling van schrifturen alleen op
mondelingen eisch en verdediging gewezen wordt.
Vluchts, bijw. Zie v 1 o g e s.
Vluchtsale, vluuch- bnw. Tijdelijke verleening
van een leen, om het aan schuldeischers te onttrekken.
Vluechs, vlueghs, vluesch. Zie v 1 o g e s.
V ceel, vluël, znw. o. Andere vorm voor f1 uwe e1.
Vlueelen, vluëlen, bnw. Andere vorm voor
f 1 u w e e 1 e n.
Vlues. Zie v 1 i e s.
Vlugge, vluch, bnw. 1) Goed kunnende vliegen.
2) vlug, gezwind, snel in zijne bewegingen: flink,
wakker. 3) snel werkend, gemakkelijk te hanteeren(?).

VOEGE.

VLUGGE.

Vlugge, bijw. Op eene snelle wijze.
Vlugge, znw. vr. Duivenslag.
Vluggelen, zw. ww. intr. Fladderen.
Vluggieheit, -hede, znw. vr. Vlugheid, behendig

Voeder, voder, voider, znw. o. 1) Naam van eene
wijnmaat of ook een groot wijnvat. 2) naam van
een bepaald gewicht van lood.
-heid.

Vluychten. Zie v 1 e c h t e n.
Vluyeken, zw. ww. trans. Te water vervoeren.
Vluys. Zie v 1 i e s.
Vluytten. Zie v lo t t e n.
Vlus. Zie vlo g e s.
Vluschen, zw. ww. intr. Zich verheffen, opvlie-

gen.

Vlutten. Zie v lo t t e n.
Vlutvaerdich. Zie v l o t v a e r d i c h.
Vluus. Zie v 1 i e S.
Vluusch, vluesch. Zie v 1 i e s.
Vluweel. Zie flu weel.
Vluwe. Zie v 10 u w e.
Vluwen, zw. ww. intr. Hetz. als v 1 i e n.
Vluwenwater. Zie vlo u w e n w a t e r.
Vnase, fnase, znw. vr. Hetz. als v a s e.
Vnlesen, viniesen. Zie f n i e s en n i e s e n.
Vnuken. Zie f n u k e n.
Vochlen. Zie v o ge 1 e n.
Vochlinge. Zie v o g e 1 i n g e.
Voce, znw. vr. Stem.
Vocht, vucht, -e, bnw. Vochtig.
Vocht, vucht, vochte, znw. o. Vocht, vochtigheid;

ook vloeistof, nat.
Vocht. Zie v o g e t.
Vocht, znw. Gevecht.

Vochtachtich, vucht-, -echtig, bnw. Vochtig.
Vochte. Zie vocht.
Vochtelike, -lijc, -lic, -lec, bnw. Vochtig.
Vochten, vuchten, zw. ww. trans. en intr. — I.

Trans. Bevochtigen. — II. Intr. Vochtig worden.
Vochten, voghten. Zie v o g e d e n.
Voehtenisse, voghtenisse, Zie v o g e d e n i s s e.
Vochthals, znw. m. Drinkebroer.
Vochtheit, vucht helt, -hede, znw. vr. Vochtigheid,
vocht. — Vochtich, vuchtich.
Voehtieheit, voecht-, vucht-, -echheit, -hede. znw.
vr. Vochtigheid; ook bevochtiging. — Vochtich-

like, lijc, -lic, -lec.
Vochtigen, vuchtigen, zw. ww. trans. Bevochtigen.

Voehtinge, vuchtinge, znw. vr. Bevochtiging.
Vochtmakinge, vucht-. Hetz. als v o c h t i n g e.
Voden, voder, enz. Zie voeden, voeder.
Vodester. Zie v o e s t e r.
Voechlijc. Zie voege 1 ij c.
Voechsam, -saem, bnw. 1) Geschikt, gepast, be-

tamelijk. 2) inschikkelijk.

Voedsamich, bnw. Inschikkelijk.
Voechte, vouchte, voughte, znw. vr. Wijze, ma-

nier(?)

Voede, znw. vr. Voedsel.
Voedelije, voedlijc, voidlijc, -lic, -lec, -leke, bnw.
Voedzaam; groeizaam.

Voed(e)moeder, vodemoeder, znw. vr. 1) Voed-

ster.

2) moederdier.

Voeden, voden, vueden, volden, zw. ww. trans. en

intr. — I. Trans. A. Met een levend wezen als object. 1) Voeden, voedsel geven aan; onderhouden;
er op na houden; streelen; iem. een hoog genot geven. 2) met een dier als voorwerp, voeden, eten
geven, weiden. 3) van ouders met betrekking tot
kinderen, opkweeken, grootbrengen; hebben. 4)
opvoeden. — B. Met den acc. der zaak. 1) Laten
groeien. 2) voedsel geven aan (eene vlam). 3) met
eene abstracte zaak als ondw. a) van eene welkome
zaak, bevorderen, aankweeken. b) van eene ongunstige zaak, voedsel geven aan. — II. Intr. Zich
voeden, leven: voedsel krijgen.
Voedenisse, znw. vr. Voeding.

Voeder, voder, voider, voeder, (vuer), voeyer,
voyer; voer, vuer, znw. m. en o. Voer, wagenvracht;

hoop.
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Voeder, voder, voider, vodre, voeyer, voyer, znw.

o. 1) Voering, bekleeding aan de binnenzijde van
een kleedingstuk, vooral bontvoering. 2) overtrek,
foudraal.
Voeder, vooder, znw. o. Voeder, voedsel voor
mensch en dier; dat salige v., de hemelsche spijs,
d.i. de gelukzaligheid.
Voeder(e), voider, znw. m. Hij die voedt, onderhoudt, opkweekt.

Voederaar, voderaer, voederer, -are, znw. m. Fourageerder, hij die belast is met de zorg voor voedsel, ook voor een leger.

Voederaer, -er, voderaer, znw. m. Pelswerker.
Voederdoee, voder-, znw. m. Een stuk goed voor

de voering van kleederen.

Voederen, voderen, voideren, zw. ww. trans. Voe-

der geven aan

mensch of dier.

Voederen, voderen, vo(e)yeren; ook voeren, zw. ww.

trans. 1) Voeren, van binnen bekleeden. 2) bekleeden, bezetten in het algemeen. 3) mooi maken,
ergens een schoon aanzien aan geven.
Voederie, voderie, -ye, znw. vr. Verschillende
soorten van voedsel voor dieren.
Voederie, voderie, znw. vr. Pelswerk of andere
stoffen voor binnenbekleeding.
Voederinge, voderinge, znw. m. Het voederen,
het zich verschaffen van voedsel voor mensch en
dier; ook voeder.

Voederinge, voderinge, voedringe; voeringe, znw.

vr. Het bekleeden van binnen met kleederen van
bont of laken, ook het bekleedsel of de voering.

Voedereoren, voder-, -coorn, -corn, znw. o. Ko-

ren dat dient tot veevoeder.

Voederlaken, voer -, vuer-, voor -, -laicken, znw. o.
Laken voor de binnenbekleeding van kleedingstukken.
Voedermeester, voder-, -voider-, -meister, znw. m.
Fouragemeester, stalmeester.
Voedermont, voedre-, vodre-, voer -; voede-, voude-,

znw. o.(?). Mondvoorraad; ook opbrengst aan den
leenheer door den houder van een leengoed.
Voederpennine, znw. m. Waarschijnlijk is de bet.
een soortgelijke als van v o e d e r m o n t.
Voedersac, znw. m. Reiszak voor mondvoorraad,
knapzak.

Voedersehe, voidersche, voedersse, znw. vr. Voed

Voederse, voederze, voeders, znw. o. Voering.

-ster(mod).

Voedersel(e), voedersle, voersel, znw. o. 1) Voering. 2) foedraal, koker, scheede.
Voedersse. Zie v o e d e r s c h e.
Voederze. Zie v o e d e r s e.
Voedertal(e). znw. vr. Een „voeder" wijn (zie
v o e d e r, 2e art.) met betrekking tot de daarvan
verschuldigde belasting.

Voedervat, voider-, znw. o. Een vaatwerk van

steen of hout voor
voeder.

het bewaren van voedsel of

Voedervat, voider-, znw. o. Een vat, een voeder

wijns inhoudende.

Voederwere, voider-, znw. o. Bont of pelswerk

voor

binnenbekleeding van kleederen.

Voedinge, vuedinge, voidinge, vuedinge, vudinge,

znw. vr. 1) Voeding, het verschaffen of nemen van
voeder of voedsel; ook voedsel. 2) overdrachtelijk,
bevorderaarster, kweekster. 3) familie, gezin( ?).
4) het laten groeien van (haar of baard).
Voedmoeder. Zie v o e d e m o e d e r.
Voednap, voedsac. Zie v o e t n a p, voet5 a c.
Voedster. Zie v o e s t e r.
Voege, voge, vouge, voege, voige, znw. vr.; voech,
voich, vouch, vooch, znw. m. 1) Schikking, regeling„
2) geschikte of gepaste manier van doen, goed f at-
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soen. 3) - geschikte of gepaste wijze; ook wijze in
het algemeen.
Voegelije, vuegelijc, voechlijc, vuechlijc, bnw. 1)
Wat aan iets anders gepast of verbonden kan worden. 2) passend, betamelijk, gepast.

Voegelike, vuegelike, voechlike, voichlike, vuechlike, -lijc, -lic; bijw. Op eene gepaste, betamelijke,
voegzaame wijze.
Voegement, znw. o. Schikking, vergelijk.

Voegen, vogen, voigen, vuegen, vugen, zw. ww.

trans., wederk. en intr. — I. Trans. A. Met eene
zaak als object. 1) Voegen, op de juiste plaats zetten, samenbrengen; ook bijeenroepen; maken. 2)
verbinden, in verbinding of nauwe aanraking
brengen met iets anders. 3) richten op, aan iets
eene zekere richting geven. 4) schikken, regelen,
bepalen, ordenen; int beste, in dogeden v., ten
beste schikken, ten goede uitleggen; beschikken.
5) met eene bepaling met te, richten tot iem., nl.
een woord. — B. Met een persoon als object. 1)
1) Plaatsen, aan iem. eene plaats aanwijzen. 2) v erbinden, vastmaken, vereenigen. 2) zenden, vooral
met eene bepaalde opdracht; ook aanwijzen voor
de behandeling van eene bepaalde zaak. 3) maken
dat iem. iets doet, iets omtrent iem. beschikken.
4) ruim voorzien van. — II. Wederk. 1) Zich voegen, zich plooien. 2) zich voegen, zich schikken.
3) zich verbinden. 4) zich zetten of stellen onder
iets of iem. 5) zich zetten of stellen tot iets. 6) zich
overgeven aan (eene ondeugd). 7) zich begeven. —
III. Intr. 1) Passen, voegen, van pas zijn. 2) met een
pers. als ondw., zich voegen of aansluiten bij iem.
of iets. 3) passen, geschikt zijn; ook goed staan, bij
iem. passen. 4) voegen, passen, betamen, als
ethisch begrip. 5) behagen, aanstaan. 6) mogen
verwachten, rechten op iets kunnen doen gelden.
Voegenisse, znw. vr. In: g h e v o e c h en i s s e, regeling.
Voeger, znw. m. In: g h e v o e g e r e, hij die
schikt.
Voeginge, vueginge, voginge, voiginge, znw. vr.
1) Het brengen van iets op de juiste plaats, orde ning, verbinding. 2) schikking, regeling eener zaak.
Voey(e). Zie v o o y (e).
Voeyer. Zie v o e d e r, le en 2e Art.
Voeyeren. Zie v o e d e r e n.
Voeeken. Zie v o c k
bnw. en bijw. Zie v e 1 e.
Voel (veulen). Zie v o 1 e.
Voelen, volen, voilen, (vuelen), zw. ww. trans. en
intr. — I. Trans. 1) Voelen, aanraken, betasten.
2) (ge)voelen, de eene of andere aandoening ondergaan naar lichaam of gemoed. 3) meenen, eene
meening aangaande iets hebben. 4) begrijpen, inzien. — II. Intr. 1) Gevoelen, eene aandoening
krijgen naar het lichaam of het gemoed. 2) eene
meening of een gevoelen hebben.
Voelen. Zie v u 1 e n.
Voelije, voellijc, vuelijc, bnw. Gevoelig, gevoel
hebbend, innig.
Voelinge, vuelinge, voilinge, znw. vr. Aanraking,
betasting.
Voelin. Zie v o 1 i n.
Voeling. Zie v o 1 i c.
-voer, tweede lid in samenstellingen, nl. k e r c voer, stratevoer, tavernevaer, van
den stam van v a r e n in de bet. „gaan".
Voer, bijw. en voorz. Zie v o r e.
Voer. Zie voeder.
Voer. Zie voreen voere.
Voerbroot. Zie v o r e b r o o t.
Voere, voer, vuere, vore, znw. vr. — I. Bij varen,
handelen, te werk gaan. 1) Wijze van doen, handelwijze; houding, gedrag; eene v. driven, zich op eene
bepaalde wijze gedragen. 2) uitbundig gedrag; bedrijvigheid, uitspatting; uitgelatenheid. 3) levenswijze, levensinrichting. 4) één feit of daad; wapenfeit; roemloos feit, eerlooze handeling; streek,
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malle grap; zaak. -- II. Van varen, rijden. 1)
Voertuig, wagen. 2) vracht, wagenvracht. — III.
van varen, varen. Vervoer per schip, ook het
daarvoor bepaalde geld
Voere, tusschenw.

Voeren, voren, voiren, vouren, vueren, vuren, vuyren (vorden ? ), zw. ww. trans., wederk. en intr. — I.

Trans. A . Met eene zaak als object. 1) Voeren, ergens heen brengen, te voet, te wagen, te paard, per
schip; een ors v., het berijden. 2) dragen, van al
wat men in de hand houdt, of op de een of andere
wijze aan het lichaam heeft, (versierselen, herken
bijzonder wapenen. 3) dragen,-nigstek),h
bevatten, 4) voeren, ophouden, een staat, eene
waardigheid. 5) sinen tijt v., den tijd doorbrengen
met. 6) uitvoeren, tot stand brengen; doen, verrichten; brant v., brand stichten; een amt v., een
ambt waarnemen, vervallen; ene bootscap v., zich
van eene opdracht kwijten; ene gilde v., werkend lid
van een gild zijn. 7) dat wort v., het woord voeren.
8) in rechtsuitdrukkingen: ene sake v., een geding
voeren; ene clage v., eene aanklacht doen; recht v.,
rechtspreken. 9) invoeren, aanbrengen. — B. Met
een persoon als object. 1) Voeren, vervoeren.
2) behandelen. 3) minder gewone opvattingen:
aan het lijntje houden, gevangen nemen, bespringen. — II. Wederk. Zich gedragen. — III. Intr.
Gaan, rijden.
Voeren, vueren, zw. ww. trans. Voeden.
Voeren (ontmannen). Zie v u r e n.
Voerer, voerre, znw. m. Hij die iem. geleidt of
iets vervoert.
Voerer, znw. m. Pelswerker.
Voergelt, znw. o. Voerloon, vracht.
Voerichlike. Zie v u r i c h 1 i k e.
Voeringe, voringe, vueringe, znw. vr. 1) Het voeren of brengen van iem. of iets ergens heen, vooral
van koopwaren per wagen. 2) vracht, vervoergeld,
zoowel van vervoer per wagen als per schuit. 3)
hetgeen vervoerd wordt per wagen of schip,
vracht; bepaalde hoeveelheid waren, die varens
om voor zichzelf handel te drijven, mogen-gezln
meenemen, zonder vracht te betalen. 4) vervoermiddel; voertuig.
Voeringe, znw. Het verschaffen van voedsel(? )
Voering. Zie v o e d e r i n g e. 2e Art.
Voerlaken. Zie v o e d e r l aken.
Voerliede, vuerlude. Zie v o e r m a n.
Voerlino. Zie vorlinc.
Voerloon, vuer-, voir-, -loyn, znw. m. en o. Voerloon, vracht.
Voerman, voir-, vuer-, znw. m. mv. voerlieden.
1) Koetsier. 2) veerman.
Voerse, znw. Voering.
Voersel. Zie voedersel.
Voersen, vorsen, voerzen, zw. ww. trans. Behandelen, met een pers. als obj.
Voerstange, znw. vr. IJzeren stang, deel van het
roer(?).
Voerste. Zie v o r s t. 4e Art.
Voertse. Andere vorm van f o e r t s e. Zie
fortse.
Voerwagen, znw. m. Vrachtwagen.

Voester, voestre, voetster, woedester, vodester,
voedster, voedster, -ere, znw. vr. 1) Voedster, min.
2) overdrachtelijk, kweekster, bevorderaarster.
Voesterdoehter, znw. vr. Pleegdochter.

Voesteren, vosteren, oostren, voedsteren, voetsteren,
/oesterera, fusteren, zw. ww. trans. 1) Zoogen, voeden, een zuigeling. 2) voeden. 3) opkweeken, koesteren, verzorgen. 4) aankweeken.
Voesterige, -ege, -igge, znw. vr. Hetz. als v o e st e r.
Voesteringe, znw. vr. 1) Opkweeking, verzor
ging. 2) in het algemeen, voeding.
Voesterkint, znw. o. Pleegkind, kweekeling.
Voesterline, voetster znw. m. Voedsterling,
pleegkind.
-

-,

VOESTERMOEDER.

VOETVAT.

Voestermoeder, voetster-, voedster-, -moder, znw.
1) Zoogmoeder. 2) kweekster, bevorderaarster.
Voesterse, -ersse, znw. vr. Kweekster.
Voestersone, znw. m. Pleegzoon. — Voestervader.
Voet, voot, voet, voit, znw. m. en vr. — I. Eigenlijk.
1) Voet, het lichaamsdeel van den mensch. 2) voet,
in bep. uitdrukkingen: enen v. houden, iem. bijhouden; iem. tegenstand bieden; in dez. bet. den
V. hebben vore; den v. keren, terugtrekken, tegen weer opgeven; sinen V. stellen om, zich ergens toe
zetten; sinen v. stellen bi, hulp of bijstand bieden;
hant ende V. afdoen van, van zijn recht op iets

Voetganger, voit-, -genger, ook voetga(e)nder,
znw. m. 1) Voetganger. 2) voetknecht.
Voetganing(e), znw. m. Voetvolk.
Voetganc, voit-, znw. m. Het gaan te voet.
Voetgerichte, znw. o. Overijselsche term voor de
lage rechtbank of vierschaar.
Voetgestubbe, znw. o. Stof of zand aan den
(blooten) voet.
Voetgetert, -getret, -getrat, znw. o. 1) Datgene
waarop met den voet getreden wordt. 2) plaats
waar veel geloopen wordt, veel betreden pad.
Voetgetou(we), znw. o. Benoodigdheden voor de

vr.

afzien; enen v. hebben up te staen, goed gegrond
zijn, tegen aanvallen bestand zijn; v. ende mael
setten vore, sinen v. bi iet setten, eene bewering staven. 3) voet, afhangend van verschillende voorzetsels. a) achter v., achteruit. b) v. ane v., onmiddelijk
voor of naast elkander. c) op sine vrie v-n. setten,
aan iem. zijne vrijheid van handelen teruggeven; op enes v. vallen, liggen, een voetval
voor iem. doen; op den v., dadelijk. d) te voete gaen,
(op zijn eigen voet) ; te(n)voet(e) vallen op enen (voor
de voeten van een ander). e) onder die voet(e), onder
de voet, op den grond. Met verschillende ww. verbonden, ontwikkelt onder die v. vier overdrachtelijke opvattingen: ot. van personen, in het ongeluk
zijnde, rampzalig; van zaken, te niet. f3. verworpen, versmaad; met verschillende ww. verbonden,
verwerpen; verachten, y. onderdanigheid, onderworpenheid : onderwerpen, bedwingen. 8. geheimhouding, stilzwijgendheid. f) over sine voete drukt
een steunvlak uit; over v., achteruit, terug; voet
over v., voetje voor voetje. g) van voet te v., uit de
voeten( ?). 4) poot, van dieren; vierendeel van een
geslacht dier. 5) het mv. van voet bet.: het voeten
voet als maat; lengtemaat, inhoudsmaat,-eind.6)
versmaat. — II. Overdrachtelijk. Van al het geen
wordt vergeleken met de voeten van het menschelijk lichaam, voet, onderstel. — III. Figuurlijk.
1) Voet als zinnébeeld van steun. 2) als uitdruk kingswijze, bepaalde wijze van doen. 3) zangwijze.
4) muntvoet, muntstandaard. 5) als zinnebeeld
van macht. — Voetangel, voit-, voit-, Voetbanke,

-banc.

Voetbant, znw. m. Voetboei.
Voetbart, -bert, znw. o. Voetenplank, treeplank.
— Voetboge.
Voetbogesehot, -scot, znw. o. Pijl voor een voet boog.
Voetboge-iser, znw. o. Het ijzer aan een voet
-bogpijl.
Voetbogeschacht, znw. vr. Het hout aan een
voetboogpijl. — Voetbogeschut(ter), Voetbrugge.
Voetdije, znw. m. Een dijkvak dat een zwaar
onderhoud vereischte.
Voetdoec, -douc, znw. m. Voetkleeding (sok, pantoffel?).

Voetdwaen, znw. o. Voetwassching.
Voeteinde, -ende, znw. o. Voeteneind, benedenste deel van eene slaapplaats of tombe.
Voet(e)kijn, znw. o. Verklw. van v o e t.
Voetelen, zw. ww. intr. 1) Aanstappen. 2) steunen op iets.
Voeteline, znw. 1) Lengte van een voet. 2) voet
of zool van eene kous. 3) dijkvoet, berm.
Voeteloos, bnw. Zonder voet of voeten.
Voeten, noten, voeten, zw. ww. intr. en trans. —
I. Intr. Loopen, marcheeren. 2) afstijgen van het
paard. — II. Trans. 1) In vieren deelen, een geslacht dier. 2) bij vierendeelen verkoopen. 3) met
een voet vleesch te koop staan.
Voetenberch, znw. m. Vertaling van Piemont.
Voetende. Zie voeteinde.
Voetennap. znw. m. Nap op een voet.
Voetevel, voit-, -oevel, znw. o. Voetjicht, podagra
In dez. bet. Voetewee.
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voeten.

Voetgicht, voit-, znw. vr. Voeteuvel, podagra.
Voetgichtich, bnw. Aan podagra lijdend.
Voethelde, znw. vr. Voetboei.
Voethere, -heer, -her, znw. o. Leger te voet.
Voethoedieh, bnw. Behoedzaam in het gaan.
Voethouden, st. ww. Maathouden( ?).
Voetich,in drievoetich, viervoetich,
blootvoetich, blauvoetich.
Voetinge, votinge, voetinc, znw. vr. Het verkoopen van vleesch bij vierendeelen.
Voetiser, znw. o. 1) Voetangel. 2) ijzeren beugel.
3) naam van een deel van een molen. 4) voetboei.
Voetkijn, znw. o. verklw. v a n v o e t.
Voeteleet, znw. o. Vloerkleed, tapijt.
Voetenecht, znw. m. Voetsoldaat.
Voeteoude, -couwe, znw. vr. Koude aan de voe ten, koude voeten.
Voeteussen, znw. o. Kussen waarop men knielt( ?)
Voetlat(t)e, znw. vr. Timmermansterm(?).
Voetliede, voit-, -lude, -luyde, znw. m. mv. Voet knechten.
Voetloper, -looper, -lopere, znw. m. Looper,
lakei.

Voetnap, voednap, znw. m. Drinkschaal op voet.
Voetoevel, -ovel. Zie v o e t e v e 1. — Voetpat.
Voetruter, znw. m. Straatroover.
Voetsae, voedsac, znw. m. Voederzak, knapzak.
Voetsant, znw. m. en o. Strand(?)
Voetsehamel, vuet-, -schemel, znw. 1) Voetenbank, schabel. 2) voetstuk, piedestal. 3) een door
uitgegraven aarde gevormde berm of bank.
Voetschrap, znw. m. (oostmnl.). Spoor, kenteeken.
Voetseel, znw. o. Bet. onzeker.
Voetsel(e), znw. o. en m. Voedsel.
Voetslaeh, znw. m. Voetspoor.
Voetsocht, -sucht, znw. vr. Voeteuvel, podagra.
Voetsoeke, voit-, -zoeke, -soc, znw vr. Sok. —
Voetsole.
Voetspore, voit-, -spoor (oostmnl. -spair) ; ook
-sporre, -spor, znw. o. en m. 1) Voetspoor. 2) spoor
in het algemeen, kenteeken.
Voetstaens, voit-, voe(d) -, -standes (oostmnl.)
bijw. Op staanden voet, dadelijk.
Voetstane, voit-, znw. m. Stank van vuile voeten.
Voetstap, -stappe, -step, znw. m. 1) Voetstap,
voetspoor.; voetstappen (achter)volgen, voetstappen
drukken; alleenkine (alleinsken) voetstappen, voetje.
voor voetje. 2) spoor in het alg., kenteeken.
Voetsteen, znw. m. Bet. onzeker.
Voetstellinge, znw. vr. Het zetten van den voet
op eene bepaalde plaats.
Voetster, voetsteren, voetstermoeder. Zie v o e ster, voesteren, enz.
Voetstoel, znw. m. Voetenbank.
Voetstrie, znw. m. Valstrik. In dez. bet. Voet-

strop.
Voetsueht, znw. vr. Voeteuvel.
Voettange, znw. vr. Knip om vogels, muizen
en derg. te vangen(?).
Voettol, znw. m. Tol geheven van voetgangers.
Voettrede, znw. vr. Voetstap, voetspoor. -Voetval.
Voetvat, znw. o. Vaatwerk voor het wasschen:
der voeten. — Voetvatmaker.

726

VOETVETER.

Voetveter, voit-, znw. m. Voetboei, voetkluister.
g e. . Voetknecht. — Voetvole,

Voe

vo
Voetgwássehin
Voetwater, znw. o. Water voor het wasschen
der voeten; enen een v. warmen, iem. een kool
stoven. — Voetwech.
Voetwisch, znw. Voetveeg, voetendweil.
Vogaet. Zie v o g e t.
Vogaet, znw. m. Zwerveling.
Vogeden, voochien, vo(o)chten, voghten, zw.ww.tr.
Voogd zijn over iem.
Vogedenisse(?), voocht-, vocht-, voght-, znw. vr.
Uitspraak van het voogd gedinge(?).
. Vogedesse, voochd-, -ersse, znw. vr. Voogdes; ook
bestuurster.

Vogedie, voochdie, voichdie, voochtdie, vochdie,
voghtdie, vogetdie, oostmnl., vagedie, znw. vr. 1)

Voogdij. 2) het voeren van het bewind over of het
behartigen der belangen van (eene gemeente enz.)
met den eenen of anderen titel krachtens eene aan
vorst; ook ambachtsheerlijkheid;-stelingvad
stadhouderschap. 3) (niet aan een ander ontleend)
gezag, macht, heerschappij. — Vogedieschap,

voochdie-.

Vogel, v14egel, znw. m. Vogel.
Vogedinne, voochd-, vochtdinne, znw. vr. 1) Voogdes. 2) gebiedster, heerscheres.
Vogelaer, vogeleer, -are. -ere, znw. m. 1) Vogelaar,
vogelvanger. 2) vogelwichelaar( ?). 3) naam van
eene krijgswerktuig, eene soort steenwerper; later
ook een klein stuk geschut.

Vogeibraken, zw. ww. intr. Licht en onvast
slapen.
Vogeldief, znw. m. Vogeldief: ook een dier dat op
vogels jacht maakt.
Vogeldrager, -dreger, -ere, znw. m. Vogelverkooper, - handelaar.
Vogelegge, znw. Waarschijnlijk een gedeelte van
een stuk land waar vogels broeden. — Vogel(s)el.
Vogelen, voghelen, vochelen, vochghelen, vochten,
zw. ww. intr. en tr. — I. Intr. 1) Vogelvangen, bepaaldelijk waterwild. 2) paren, van dieren en menschen. — II. Trans. 1) Vangen, met op vogels jacht
te maken. 2) bespringen, beslapen.
Vogelensanc. Zie v o g e 1 s a n c.
Vogelgesehrei,znw. o.Het geschreeuw van vogels.
Vogelgrijp, -gripe, znw. m. Grijpvogel.
Vogelhont, znw. m. Een tot de vogeljacht afgerichte hond.
Vogelhoochde. Zie v o g e 1 o o c h d e.
Vogelhuus, -huys, znw. o. (Groote) vogelkooi.
Vogelie, znw. vr. 1) Vogelvangst, vogeljacht. 2)
het recht om ergens vogels (vooral waterwild) te
jagen.
Vogelijn, znw. o. Vogeltje.
Vogelinge, voch(e)linge, znw. vr. Vogeljacht,
vogelvangst.
Vogel(k)ijn. Verklw. van v o g e 1.
Vogelcoper, znw. m. Handelaar in gevogelte,
vooral in waterwild.
Vogeleouw(e), znw. vr. Vogelkooi.
Vogellant, znw. o. Akkerland dat ongeschikt is
voor akkerbouw, waar wilde vogels nestelen.
Vogelleg(ge), znw. Eendenkooi. — Vogellijm,
-lime, znw. m.
Vogelline, znw. vr. Een soort touw(?)
Vogelman, znw. m. Handelaar in vogels of wild.
— Vogelmarket, -marct, —Vogelnest, Vogelnet(te).
Vogelooehde, vuegel-, -hoochde, bnw. Naam voor
een gebrek in hout.
Vogelplueker, znw. m. Poelier(?)
Vogelrec(ke), znw. o. Stang waarop jachtvogels
in de valkenkamer gehouden worden.
Vogelrle, vogelerie, znw. vr. 1) Vogelvangst. 2)
terrein geschikt voor de vogelvangst. 3) het recht
om vogelvangst uit te oefenen.
Vogelroede, znw. vr. Lijmroede voor het vangen
van vogels.

-
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VOL.

Vogelsanc, vogelen-, znw. m. Vogelgezang.
Vogelslach, znw. m. Vogelknip.
Vogelte, znw. o. Gevogelte.
Vogelstruus, znw. m. Struisvogel.
Vogeltonge, vogelstorage, znw. vr. Naam van eene
plant.
Vogeltouw(e), znw. o. Een werktuig (of net) om
vogels te vangen, in het bijzonder waterwild.
Vogelvaen.Zie vogelvangen.
Vogelvaken, zw. ww. intr. Indommelen, indutten.
Vogelvangen, -vaen, st. ww. intr. Jacht maken
op vogels met jachtvogels of op eene andere wijze.
— Vogelvanger, -vanginge.
Vogelvans, znw. m. Het jacht maken op en vangen van vogels; ook een middel om vogels te vangen. — Vogelvedere, -veder, -veer.
Vogelweide, -weede, znw. vr. Akkerland dat ongeschikt is voor akkerbouw.
Vogelwiehelen, zw. ww. intr. Waarzeggen uit de
vlucht of het geschreeuw van bepaalde vogels.
Vogelwijf, znw. m. Eene vrouw die vogels, in het
bijzonder waterwild, verkoopt.

Voget, voocht, voicht, vocht(e), voght; vogaet; oost
vaget, vaicht, vayt, znw. m. 1) Voogd, van een-mnl.
onmondige, van eene vrouw, ook als vertegenwoordiger in rechte van een geestelijke. 2) beschermer,
patroon, hij die iemands belangen verdedigt.
3) hij die het bewind voert over eene gemeente, een
gewest, een land. 4) hij die met gezag ever een
leger bekleed is, bevelhebber, aanvoerder. 5) hij
die krachtens eigen gezag bestuurt of regeert;
heerscher, gebieder; meester van of over; sijns selves v., zijn eigen meester, zelfstandig.
Vogetdie. Zie v o g e d i e.
Vogetgedinge, voocht-, - geding, znw. o. De onder
voorzitterschap van een „voget" gehouden terechtzitting. — Voetgedingedach, voocht-, vaegt,Vogetgedingelije, voocht-, vaecht-, gedinclijc.
Vogetgerichte, voocht-, voegt-, -gericht, znw. o.
Uitspraak van het „vogetdinc".
Vogetman, voocht-, voochd-, znw. m. mv. vogetliede. Hoorige of tijnsplichtige van een „voget",
den advocatus van den ambachtsheer.
Voy, znw. m.; voye, vole, znw. vr. 1) Weg, pad.
2) gang. 3) omgang, omloop, van een gebouw.
Voiden, voider. Zie v o e d e n, v o e d e r.
Voye. Zie v o y.
Voyer, voyeren. Zie v o e d e r, v o e d e r e n.
Voige, volgen. Zie voege, voegen.
Voir en de samenstellingen. Zie v o r e.
Voirbroot. Zie v o r e b r o o t.
Voirlinc. Zie v o r 1 i n c.
Voirderen. Zie v o r d e r e n.
Voirt en de samenstellingen. Zie v o r t.
Vols, voys, vooys, znw. vr. en m. 1) Stem, als geluid. 2) (uitgebrachte) stem.
Voyst. Zie v u u s t.
Volt. Zie v o e t.
Voiture, voyture, znw. vr. Vervoer.
Voc, znw. m. Een voorwerp waarmee men wind
maakt (een waaier, een vliegenvanger, een wan?).
Vocabel, znw. o. Woord.
Vocael, znw. vr. 1) Klinker. 2) Latijn(?)
Voker, voicker, znw. m. Hetz. als v o c.
Voeken, zw. ww. intr. Waaien.
Voeken, voecken, zw. ww. intr. Een loopje nemen met iem.
Vol, vul, volle, bnw. 1) Vol, gevuld, het tegenovergestelde van „ledig ". 2) in bijzondere opvattingen : zwanger, dronken, bol door den wind, vol
(gezegd van de maan), vervuld van iets, gevuld
(van het lichaam) ; volle tienden, korentienden. 3)
vruchtbaar, overvloedig, rijk. 4) volledig, volko-

men; te(n) vollen relieve, te vollen cope, te relieve van
vollen cope staen, gezegd van leenen, bij verheffing
van het leen of bij verkoop de volle som van den
tienden penning verschuldigd zijn; van tijdsbe-

VOL.

VOLDWAEN.

grippen, ten einde toe verloopen; van colleges, vol
personen, in eene bepaalde hoedanig--talig;vn
heid, waar(achtig), ten volle een naam verdienende; van verwantschapsbetrekkingen, vol, tegenover „half" ; vol oom, vol sibbe; vol bedde, bloedverwantschap van broeders en zusters, beide van
vaders en moederszijde.
Vol (bijw.) Zie v o 11 e.
Volachten, vul-, zw. ww. trans. Naar waarde
schatten, ten volle beseffen.
Vol-aerde. Zie vol - e r d e.
Volambacht, voller-, vul-, vuile-, -ambocht, znw.
o. Het bedrijf, vooral het gild, der vollers.
Volarbeiden, zw. ww. trans. Ten volle bewerken.
Volarieh, bnw. Een volle aar hebbend.
Volbaert. Zie v o l b o r t.
Volbedrach, vul-, znw. o. Volledig bewijs.
Volber, volbert. Zie v o 1 b o r t.
Volbetalinge, znw. m. Volledige afbetaling.
Volbeteren, zw. ww. trans. Ten volle voldoen,
goedmaken.
Volbewetticht, bnw. Van eene rechtszaak. Volledig geïnstrueerd, in staat van wijzen.
Volbiden, st. ww. trans. Ten einde toe bidden of
verzoeken.
Volbieden, vul-, st. ww. trans. en wederk. — I.
Trans. 1) Alle afkondigingen doen van (de vervreemding van een goed). 2) naar eisch iets verklaren aan gaande (iem., in het bijzonder dat hij in
rechte is komen staan). 3) aan iem. de vereischte
oproepingen of dagvaardingen doen toekomen(?).
--II. Wederk. Zich zelf presenteeren of aanbrengen (bij het gerecht). — Volbiedinge.
Volbliven, st. ww. intr. --- I. Met een pers. als
ondw. 1) Volharden. 2) blijven tot aan het einde
van een bepaalden tijd of termijn. — II. Met eene
zaak als ondw., duurzaam of blijvend zijn.
Volbloeyen, zw. ww. intr. Tot vollen bloei of
ontwikkeling komen.
Volbodich, bnw. Ten volle bereid; zich ter beschikking van iem. stellende.

Voleheet, volge-, znw. o. De eed der eedhelpers of
eedvolgers, waardoor de waarheid van den eed van
de hoofdpersoon bevestigd wordt.
Volchschepen, znw. m. Diegenen der schepenen
die zich met het door den oordeelvinder of -wiser
geformuleerde vonnis vereenigden.
Voldadich, -dedich, bnw. Voldoening of genoegen
gevende, dienstvaardig.
Voldadicheit, znw. v. Voldoening, genoegdoening.
Voldaen, vul-, deelw. bnw. Volmaakt, volkomen.
Voldaet, znw. vr. Voldoening.
Voldanken, vul-,, zw. ww. intr. Ten volle, naar
verdienste, naar behooren bedanken; met eene
ontkenning, niet dankbaar genoeg zijn.
Voldanesamieh, bnw. In hooge mate dankbaar.
Volde. Zie v o u d e.
Voldedieh. Zie v o 1 d a d i c h.
Voldegen, vul-, deelw. en bnw. Volmaakt, voltooid.
Voldeeke. Zie v o 1 d i e k e.
Voldecken, zw. ww. trans. Ten volle, geheel en al,
dekken.
Voldelen, -deelen, -deylen, zw. ww. trans. Ten
volle deelen; een vonnisse v., een eindvonnis uitspreken.
Voldelinge, -deelinge, -dellinge, znw. vr. Beslissing, uitwijzing.
Volden. Zie v o u d e n.
Voldenken, vul-, -denken, -dincken, . zw. onr.
ww. trans. Met zijne gedachten omvatten, door
gronden.
Volder. Zie voller.
Volderle. Zie v o l l e r i e.
Voldichten, vul-, zw. ww. trans. Volledig of ten
einde toe beschrijven in poëzie of proza.
Voldienen, vul-, zw. ww. intr. 1) Tot het einde
(van een bepaalden termijn) in een dienstbetrekking) blijven. 2) ten volle bedienen.
Voldingen, vul-, zw. ww. intr. Een geding ten
einde toe voortzetten, beëindigen.
Voldieke(Y), voldecke, bijw. Tallooze malen(?)
Voldinken. Zie v o 1 d e n k e n.
Voldoden, vul-, zw. ww. trans. Ten volle of geheel dooden.
Voldoen, vul-, -doin, onr. st. ww. trans. en intr.
A. Met den klemtoon op vol. 1) Vóldoen, vullen.
2) voldoening geven. B. Met den klemtoon op het
ww. — I. Trans. 1) Voltooien, afwerken, volbrengen. 2) volvoeren, ten uitvoer brengen; enen wech
v., een weg afleggen; ook het bij eene overeenkomst
bedongene uitvoeren. 3) vervullen, waar maken.
4) voldoen aan een wensch, eene begeerte. 5) vervullen, nakomen, eene verplichting, belofte. 6) tot
stand brengen, in het leven roepen. 7) betalen, voldoen. — II. Intr. 1) Voldoen, voldoende zijn. 2)
voldoen aan eene bepaalde, ook eene geldelijke
verplichting. 3) genoegdoening geven, voor een
aangedaan onrecht. 4) boete doen, tegenover God.
5) aan het einde zijn van zijn loopbaan of leven.
Voldoeninge, znw. vr. Voltooiing, volmaking;
genoegdoening.
Voldogedelije, -dogendelijc, -dogentlijc, bnw. Zeer
voortreffelijk, vol deugden. In dez. bet. voldogedich

Volborden, vul-, -boorden, -berden, -bard en, -baerden, -burden, zw. ww. trans. 1) In iets toestemmen

of bewilligen. 2) instemming betuigen met iets, aan
iets geloof slaan. 3) bevestigen, volhouden. 4)
genegen zijn. 5) luisteren naar, zich schikken naar.
Volbordende, volberdende, deelw. vnw. Genegen,
gunstig, gezind.
Volboren, vul-, deelw. bnw. 1) Van vlekkelooze
afkomst, echt. 2) welgeschapen, bij de geboorte
volmaakt van lijf en leden.

Volbort, vul-, -boort, -ber(t), -baert, -bairt, -bunt,

znw. o. 1) Toestemming, bewilliging, verlof: vol-

macht. 2) uitspraak, vonnis. 3) welwillende gezindheid.
Volbouwen, vul-, zw. en st. ww. trans. Den bouw
voltooien.
Volbracht, volbrocht, vul-, deelw., deelw. bnw.
Volmaakt, volkomen; zooals iem. of iets zijn moet.
(Ook als znw., voltooiing ?).
Volbrengen, vul-, volle-, -brengen: vooral in oost
vollenbrengen, zw. onr. ww. tr. 1) Het ver--mnl.
sterkte brengen: geheel brengen, tot volle ontwikkeling brengen, brengen in een volkomen goeden
toestand. 2) voltooien, 3) volvoeren, ten uitvoer
brengen. 4) vervullen, waar maken. 5) voldoen aan
(een wensch, een begeerte). 6) vervullen (eene belofte). 7) tot stand brengen, in het leven roepen.
8) ten volle of naar waarde beschrijven. --Vol

bringer, -brenger, Volbringinge, -brenginge.
Volbrine, vul-, znw. o. Voltooiing, voleinding.
Volbroeden, zw. ww. trans.. Uitbroeden.
Volbroeder, volle-, vul-, -broder, -broer, -truer,

znw. m. Volle broeder.
Volburden, volburt. Zie v o 1 b o r d e n, v o lbort.
Voleh, znw. o. Het met iem. eens zijn; dat meerre, meeste v., meerderheid van stemmen.
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-doochdich.

Voldogen, vul-, zw. ww. trans. en intr. Ten volle,
ten einde toe lijden.
Voldogentlijc. Zie v o l d o g e d e l ij c.
Voldragen, vul-, st. en zw. ww. trans. Ten volle
dragen, ten einde toe dragen.
VoldriVen, vul-, st. ww. trans. Volvoeren, tot
stand brengen.
Voldroch, znw. Bedrieger( ?).
Volduren, vul-, -dueren, -duyren, zw. ww. intr.
Ten einde toe „duren", volharden. — Voldueer-

achtieh(heit), . -duyerechtich(heit).
Voldwaen, st. ww. trans. Geheel wasschen;
wasschen ten einde toe.
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VOLE.

VOLHENDEN.

Vole, veule, voel(e) : vael, vool, nederr. vale, znw.
(m. ? en) o. Veulen.
Vole. Hetz. als v e 1 e.
Voledel, vul bnw. In alle vier de kwartieren van
edele of adellijke afkomst.
Voleye, znw. vr. In de uitdr. ter voleien, in
de vlucht, in het wilde weg.
Voleinden. Zie v o l e n d e n.

eene vijandige bedoeling, achtervolgen; ook trachten te verkrijgen. 6) luisteren naar, iem. in iets volgen; zich laten leiden door; gehoor geven aan eene
oproeping; zich naar iemands inzichten schikken.
7) opvolgen, naleven, een gebod, een raad; enes
rade v. heeft ook de beteekenis: zich naar iem.
voegen. 8) najagen, nastreven, in beoefening brengen. 9) nakomen, eene verplichting, belofte. 10) op
iets aandringen, werk van iets maken. 11) inwilligen, toegeven. 12) blijven bij, zich houden aan. 13)
in overeenstemming zijn met. 14) voor iem. ijveren. B. Met eene zaak als ondw. 1) Volgen, komen
na; ook ten gevolge van iets anders. 2) ten deel vallen; enen iet laten v., iem. iets overdragen. 3) komen, toekomen. — II. Trans. 1) Meegaan met,
een stoet, een optocht. 2) najagen, zoeken. 3) vervolgen, achtervolgen. 4) voortzetten. 5) opvolgen,
raad. 6) te wille zijn. 7) nakomen. 8) helpen. 9) afhankelijk zijn, afhangen van. 10) het eens zijn
met. 11) begeleiden.
Volgende, onvolt. deelw. 1) Als bijw., vervolgens. 2) als voorz., volgens, overeenkomstig.
Volgenesen, vul st. ww. trans. Ten volle genezen of gezond maken.
Volgenoechdoen, znw. o. Volledige voldoening,
satisfactie.
Volgenoegen, znw. o. Volmaakte vreugde.
Volger, -ere, znw. m. 1) Hij die iem. volgt. 2) bediende. 3) hij die iem. vervolgt of nazit. 4) aanhanger. 5) de schepen die zich met het vonnis van den
„ordelwiser". vereenigt. 6) handlanger, medeplichtige. 7) hij die een „volgeed" doet, die de geloofwaardigheid van den hoofdpersoon bezweert. 8)
naprater. 9) getuige. 10) hij die in het eene
of andere recht opvolgt. 11) hij die iem. naloopt of
iets getrouw bezoekt. 12) ambachtsgevolg in territorialen zin.
Volgerlant, znw. o. Land dat ander land (het
„hovetland") volgde of daarbij behoorde.
Volgersehap, znw. vr. De medestanders of 'helpers van iem.
Volgerse, -ersse, znw. vr. Zij die (op)volgt; die
iem. aanhangt.
Volgesehien, zw. (en st. ?) ww. intr. Genoegdoening of satisfactie ontvangen.
Volgeven, st. ww. trans. Ten volle geven, geven
zooveel als men verplicht is, of iem .verdient of
waardig is.
Volgewaart, vul bnw. Ten volle gerechtigd tot
aandeel in de mark.
Volgich, bnw. Behulpzaam.
Volgildebroeder, znw. m. Een lid van een gild,
die aan alle aan het lidmaatschap verbonden
verplichtingen voldoet en alle rechten er van bezit.
Volginge, znw. vr. 1) Het volgen, ook het navolgen, van iem. 2) naijver. 3) het volgen, dienen. 4)
toestemming.
Volgissen, zw. ww. trans. Ten volle vatten of begrijpen.
Volgodlijc, bnw. Godzalig(?)
Volgripen, st. ww. trans. Geheel omvatten of
vatten, ook met het verstand.
Volgronden, zw. ww. trans. Ten volle, geheel,
doorgronden of peilen.
Volhaerden, volharden, Zie v o 1 h e r d e n.
Volhandieh, bnw. Overvloedig, vruchtbaar( ?).
Volharing, znw. m. Volle haring, haring met de
kuit.
Volhebben, vul znw. ww. trans. In vollen eigendom hebben.
Volheilen. Zie v o l h e l e n.
Volheat, vol -hede, znw. vr. 1) Volheid, het vol
zijn, die v. der tijd; de juiste tijd. 2) overvloed.
3) weelderigheid, dartelheid.
Volhelen, vul -heelen, -heilen, zw. ww. trans.
Geheel genezen.
Volhelpen, st ww. trans. Ten volle helpen.
Volhenden. Zie v o l e n d e n.

-,

Voleisehen, voleeschen, volheyschen, -heeschen,

zw. ww. trans. Met de wettelijke (driemaal herhaalde) oproepingen manen om te antwoorden op
den gedanen eisch.

Voleischinge, -heischinge, -heeschinge, -heessinge,
znw. vr. Het wettelijk voorgeschreven aantal oproepingen om op een eisch te antwoorden.

Volen, voelen, voelen, vollen, voullen, -lin, -in,
-lijn, znw. m. en v. Veulen.
Volen, deelw. van v e 1 e n, aanbevelen; vooral
in de verbindingen, Gode volen en duvel volen.
Volen, zw. ww. intr. Stoeien, gekheid maken
met meisjes.
Volendelike, -eyndelike, -lijc, -lic, bijw. Volkomen, ten einde toe.

Volenden, vul -einden, -inden, -he(i)nden, zw.
-,

ww. trans. en intr. — I. Trans. 1) Tot een einde
brengen, voltooien; sinen tilt v., zijn tijd uitdienen. 2) volvoeren, ten uitvoer brengen. — II. Intr.
Geheel eindigen.
Volendinge(?), vul -eindinge, znw. vr. Voleinding, voltooiing.
Volent, volfint, voltooid znw. o. Voleinding; algeheele vervulling.
Volent, deelw. Voltooid; volmaakt.
Volentel, volencel(?) znw. Bet. onzeker.
Volenteren, zw. ww. intr. Op vogels jagen, of
met jachtvogels jagen.
Volerde, vul eerde, -aerde, znw. vr. Volaarde,
waardoor de wol bij het vollen van vetdeelen gezuiverd wordt.
Voleren, vul -eeren, ,iw. ww. trans. Naar waarde
of verdienste eeren.
Voleten, vul st. ww. trans. Afeten, gedaan hebben met eten.
Volgaen, vul volle-, st. ww. intr. en trans. — I.
Intr. A. Met een persoon als ondw. 1) Tot een bepaald punt gaan, een weg geheel afleggen. 2) volstandig zijn in het goede. 3) aan het einde der
zwangerschap gekomen zijn. 4) zijn tijd uitleven.
B. Met eene zaak als ondw. 1) Doorgaan tot een
bepaald punt of tot het einde. 2) voltooid, voleindigd worden, geheel afloopen. 3) ten volle geschieden of gedaan worden. 4) uitkomen, vervuld worden. — II. Trans. Tot stand brengen.
Volge, znw. vr. 1) Dienstvaardigheid, volgzaamheid; te volge, ten dienste. 2) het recht van een leenman om van een nieuwen leenheer de opvolging in
een leen te verlangen.
Volgeboren, bw. Van wettige geboorte, echt.
Volgebrukich, gebruckich, bnw. Waarvan men
ten volle geniet.
Volgelden, vul st. ww. trans. Ten volle betalen.
Volgeëet. Zie v o l c h e e t.
Volgelije, bnw. Navolgenswaard( ?).
Volgen, volligen, zw. ww. intr. en trans. — I. Intr.
A. Met een levend wezen als ondw. 1) Volgen,
iemands voetstappen drukken, zijn spoor volgen;
ook meegaan met; (eene behandelde stof) geleidelijk behandelen; zich bij iem. aansluiten; naloopen,
uit winst of gunstbejag; najagen, afgaan op; aanwezig zijn. 2) navolgen, het voorbeeld of voorgaan
van iem. volgen. 3) bij een rechterlijk college of
lichaam van bestuur is volgen: (de uitspraak of het
vonnis) overnemen, zich er mede vereenigen: metten meesten gevolge, met meerderheid van stemmen;
met vollen gevolge, met eenparige stemmen. 4)
met den genitief der zaak, en meermalen eendatief
van den persoon, met iets instemmen, van iemands
gevoelen zijn. 5) volgen of achter iem. komen net
-,

-, -

-,
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-
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VOLHERDELIJC.

VOLLENCOMENLIKE

Volherdelije, -lic, bnw. Volhardend. -- Volherdelike.
Volherden, vul-, -heerden, -harden, -haerden, zw.

personen. 1) Volmaakt, volkomen; onberispelijk,
heilig. 2) in het volle bezit van eer en goeden naam.
3) in alle opzichten iets zijnde, waarvan niets is af
te dingen; v. an sinen rechte, in het volmaakte bezit van alle rechten. 4) zonder lichaamsgebrek. B.
Van zaken. 1) Volkomen, heilig. 2) volmaakt;
v-e macht, volmacht. 3) onberispelijk, gaaf. 4) vol
-groeid.
Voleomen, bijw. Volkomen, ten volle.
Volcomenheit, volle(n)-, vul-, znw. vr. 1) Volmaaktheid, heiligheid; smetteloosheid; de staat
waarin iem. of iets is zooals hij of het zijn moet,
volharding tot het einde. — Voleomenlije, Voleo-

ww. intr. en tr. — I. Intr. Volharden; volijverig of
volstandig blijven. — II. Trans. 1) Doorstaan, verduren. 2) voortzetten tot het einde, volbrengen.
3) doen voortduren; maar ook: ten einde brengen.
Volherdieh, volhardich, bnw. Volhardend, standvastig; ook duurzaam. — Volherdicheit, vul-, -har

-dichet,
Volherdinge, -hardinge.
Volhertelije, bnw. Innig. — Volhertelike.
Volhoevenaer, vul-, znw. m. Hij die alle rechten

van den „hoevenaar" of pachter eener hoeve heeft,
of die een „volle hoeve" heeft.
Volhogen, zw. ww. trans. Ten volle of geheel en
al verhoogen.
Volhoopt, vul-, deelw. bnw. Opgehoopt, in grooten overvloed voorhanden.
Volhooptelike, vul-, bijw. In eene overgroote
maat of hoeveelheid.
Volhooptheit, vul-, znw. vr. Rijke overvloed.
Ook Volhopicheit, vul-.
Volhoren, vul-, zw ww. trans. Ten einde toe hooren, of luisteren.
Volhouden, st. ww. trans. Bet. onzeker.

Volle, volinc, -ike, -Inge(?); ook volc, vulc, (velic)
voelinc, znw. m. Jonge hengst.
Volin, (voelin), volyn, znw. m. Veulen.
Voljaert, vul-, bnw. Tot zijne volle jaren gekomen, mondig.

Voljarleh, vul-, bnw. Bejaard.
Vole, f olc, vloc, volke, znw. o. 1) Volk, de gezamenlijke bewoners van een land of eene stad, de
onderdanen van denzelfden vorst. 2) de lieden, de
menschen, het volk, zonder gevoel van verbondenheid. 3) ook van bepaalde soorten van menschen:
krijgsvolk, scheepsvolk, werklieden. 4)geslacht (gezin, nakomelingschap). 5) in de uitdrukking in
volke ende in vaerde sijn met, bij eene geweldpleging
tegenwoordig en medeplichtig zijn.
Vole. Zie volic.
Vole. Zie vollike.
Voleachtich, bnw. Volkrijk. — Volkeloos, volc-

loos.

Volkennen, zw. ww. trans. Ten volle kennen,
doorgronden.
Volkint, znw. o. Echt kind, kind van wettige geboorte.
Vole-here, -heere, znw. v. Krijgsmacht.
Volelagen, zw. ww. trans. Naar verdienste bedagen of betreuren.
Volelimmen, -clemmen, st. ww. intr. en trans.
Tot boven toe klimmen.
Volenopen, zw. onr. ww. trans. Tot vollen groei,
wasdom, kracht brengen.
Voleom, volle-, -comme, znw. m. Kom bij het
vollen gebruikt.
Voleomelike. Zie v o l c o m e n l i k e.
Volcomen, volle-, vollen-, vul-, -commen, st. ww.
intr. en trans. — I. Intr. A. Met een pers.als ondw.
1) Komen tot het doel van eene reis. 2) met iets
klaar komen, iets volbrengen. 3)in iets slagen; sijns
willen v., zijn doel bereiken; niet v. sire clagen, er
niet in slagen om een aanklacht vol te houden.
4) nakomen, eene belofte. 5) behagen, bevallen( ?).
B. Met eene zaak als ondw. 1) Doordringen tot.
2) (van een tijdstip), verloopen zijn. 3) tot een einde komen. 4) voltooid worden. 5) geschieden, een
voldongen feit worden. 6) slagen. 7) uitkomen,
vervuld worden. 8) ten volle aan iem. ten deel
vallen. — II. Trans. 1) Voltooien. 2) volmaken.
3) volbrengen, volvoeren. 4) tot stand brengen,
bewerken. 5) nakomen, uitvoeren. 6) voldoen aan,
vervullen; enes bede v., iemands verzoek voldoen;
sine bede v., den inhoud er van verkrijgen. 7) vervullen, waar maken. 8) aanvullen, volkomen maken. 9) in rechte, overtuigen.
Volcomen, vul-, -commen, deelw. bnw. A. Van
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menlijeheit, - lecheit.
Voleomenlike,vulcomen -, volcome-, vol(le)komme-,
volcoom-, volcom-, vollenc-, -lijc, -liken, -lic, -leec,
-leke, -lec, bijw. Volkomen, ten volle.
Voleominge, vul-, -comminge, znw. m. 1) Vol-

trekking; totstandkoming. 2) voldoening. 3) vervulling. 4) naleving, nakoming.
Volesgadinge, znw. vr. Bet. onzeker.
Volcupe, volle-, vulle-, znw. vr. Kuip bij het vollen in gebruik.
Volewijeh, volke-, znw. Oorlog; veldslag.
Volladen, vul-,- st. ww. trans. Ten volle laden.
Vollange, bijw. Zeer lang.
Volle, bijvorm van v o 1, bnw.
Volle, vulle, znw. vr. Volheid, overvloed; te vollen, vullen, a) in overvloed, volop, b) geheel en al.
c) naar waarde, naar verdienste.
Volle, in hantvolle en montvolle.
Volle, vulle, znw. Groote overvloed, voorraad.
Volle, vol, bijw. 1) Ten volle, geheel en al. 2) in
overvloed, in ruime mate.
Volle, bijvorm van v e 1 e.
Vollebier. Zie v u l l e b i e r.
Vollebringen. Zie v o 1 b r i n g e n.
Volleeh. Zie vollike.
Volleden. Zie volleiden.
Volledigen(?), zw. ww. trans. Voltooien, perfectionneeren(? )

Volleest, vul-, -leist, -lest, - lenst, -lonst, -lost,
volst, vuylst, volst, -leeste, -leiste, znw. m. en vr. 1)
1) Voleinding, volkomenheid. 2) volmaaktheid,
een volmaakt geheel. 3) kracht, vermogen; vooral
zedelijke kracht. 4) hulp, steun, vooral van God.
5) geldelijke ondersteuning, subsidie; te (to) volleste, vollenste, volste, volste, ten behoeve van, als
tegemoetkoming in de kosten van.
Volleesten, vul-, -leisten, zw. ww. trans. en intr.
— I. Trans. 1) Voltooien. 2) tot stand brengen, volvoeren. 3) in het leven roepen. 4) in staat zijn om te
bekostigen. 5) vervullen, eene belofte. 6) voldoen
aan, een wensch. 7) te hulp komen. - II. Intr. Ten
volle voldoen aan de verplichting tot „leesting".
Volleester, volleister, znw. m. Hij die iets tot
stand brengt, de schepper.
Vollegelt, volgelt, znw. o. Geld dat betaald
wordt voor het „vollen" van wollen stoffen.
Volleiden, vul-, -leden, zw. ww. trans. 1) Met
den acc. van den pers. Tot het einde, tot een bepaald doel leiden. 2) Met den acc. der zaak, ten
einde brengen, volhouden.
Volleider(e), znw. m. Hij die iem. ergens brengt.

— Volleidinge.
Volleist, volleisten. Zie v o 11 e e s t, v o 1-

leesten.

Volleke. Zie v o 11 i k e.
Vollekine. Zie v o l l i k i n e.
Vollecom, vollecupe. Zei v o 1 c o m, v o 1 c u p e.
Vollecommelike. Zie v o 1 c o m e 1 i k e.
Vollen. Zie v u 11 en.
Vollen, te-. Zie volle.
Vollen, vullen, zw. ww. trans. Vollen, walken.
Vollen. Zie v o 1 e n.
Vollenbringen. Zie v o 1 b r i n ge n.
Volleneomelike, volleneomen. Zie v o 1 c o me nlike. volcomen.
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VOLLENCOMENHEIT.

Vollencomenheit. Zie v o 1 c o m e n h e i t.
Vollens. Zie v u u l n i s s e.
Vollenst. Zie vollees t.
Vollentien. Zie v o 1 t i e n.
Vollentlijc, bnw. Volledig. — Vollentlike, -lijc,

4ic.

Vollentreeken. Zie v o 1 t r e c k e n.
Vollenvaren. Zie v o 1 v a r e n.
Vollenwerke, tot-, toe, bijw. uitdr. Tot de ver
hoogte, breedte, enz., gezegd van een dijk.-eischt

Voller, volre, volder, vuiler, vuldes, vulre, znw. m.
Hij die wollen stoffen volt.

Vollerambaeht, -ambocht. Zie v o 1 a m b a c h t.
Vollerboom, volre-, znw. Stamper van een

lakenvoller.

Volleren, vul -, -leeren, zw. ww. trans. Volledig
onderwijzen.
Volleren, zw. ww. trans. Grondig of ten volle
leeren.
Vollerie, vullen e, volderie, volrie. Het bedrijf en
de werkplaats van den lakenvoller.
Vollermeester, vuiler-, volre-, -meister, znw. m.
Meester voller, lid van het vollergilde. -- Vollersaltaar, -altair.
Vollerscomme, volges-, znw. m. Hetz. als v o 1c

0

m.

Vollesen, vul -, st. ww. trans. 1) Uitlezen, ten
einde lezen. 2) ten einde zeggen. 3) een gebed ten
einde brengen.
Vollest. Zie volleest.
Volleven, vul -, zw. ww. trans. Leven tot aan het
einde van een bepaalden termijn; zijn leven eindigen.
Vollewijn. Zie v u 11 e w ij n.
Vollicheit, vullicheit, znw. vr. Hetz. als v o 1heit.
Volliden, st. ww. intr. Geheel voorbij gaan.
Volliden, volliën, zw. ww, trans. Ten volle bekennen.
Vollike, vult ke, volleke, -lijc, -lic, -lec, bijw.; vol
volke, volc, bijw. 1) Ten volle, volledig. 2)-lech,
spoedig, terstond, dadelijk; ook als bijw. van
graad of tijd; also v. als, zoodra als.
Vollikine, volle-, vuile- bijw. Plotseling,onverwachts(?),
Voll Ige. Zie vullinge.
Vollinebler, -cautie, -wijn. Zie v u 11 i n c-.
Vollivich, bnw. Gezet, corpulent.
Vollogeren, - lotgieren, zw. ww. intr. De legerplaats voltooien.
Vollonen, vul -, zw. ww. trans. Ten volle of naar
verdienste beloonen,
Vollonst. Zie volleest.
Volloot, vul -, - loodt, -bit, znw. o. Het door de
staalmeesters aan een stuk laten gehechte lood of
waarmerk, dat het naar den eisch is „gevold".
Vollopen, st ww. intr. 1) Met een persoon als
ondw. Zijn loop, ook wedloop, voleindigen. 2) met
eene zaak als ondw. Geheel verloopen, verstrijken.
Vollost. Zie volleest.
Volloven, vul -, zw, ww. trans. Ten volle of naar
verdienste prijzen,
Volluden, vul-, -luyden, zw. ww. trans. en intr. -I. Trans. Geheel of tot het einde toe luiden, de
klok. — II. Intr. Uitluiden, van de klok.
Volmaeht(e), znw. v. Volle of volkomene bevoegdheid.
Volmachtich, vul -, -mechtich, bnw. — I. Van levende wezens. 1) Volle macht hebbende over (iets).
2) de beschikking hebbende over. 3) de macht heb
4) volle macht of bevoegdheid heb--bendovr.
bende om iets te doen. 5) (absoluut gebruikt),
volmacht hebbende om voor iem. te handelen of in
rechte op te treden; ook als znw., gevolmachtigde;
in dez. bet. volmachticht. — II. Van zaken. Van
volle kracht en geldigheid zijnde.
Volra aehtiel t, znw. vr. De toestand van „vol
-jnachti".

VOLSCHARICH.

Volmachtigen, zw. ww. trans. Aan iem. in eene
zaak volmacht geven.
Volmachtiger, volmech-, znw. Hetz. als v o l
-machti.
Volmaechtsbrief, znw. m. Schriftelijke volmacht.
Volmaeet, vul-, -maket, deelw. bnw. I. Van levende wezens. 1) Van de godheid, volmaakt; van menschen, onberispelijk. 2) met betrekking tot de
eigenschappen van lichaam en geest : volwassen,
zonder gebreken, volmaakt van vormen. 3) volkomen. — II. Van zaken. 1) Volmaakt, volkomen,
van al wat betrekking heeft op God en Christus
en den naar volmaking strevenden mensch. 2) volmaakt, volledig, 3) volmaakt in zijne soort, voortreffelijk. 4) ongeschonden, gaaf. 5) voltooid, afgewerkt. — Volmaectelijc, vul -, -lic, Volmaect(e)like,
-lijc, -lie, (volmakelike ?) .
Volmaeetheit, vul -, znw. vr. 1) Volmaaktheid;
onberispelijke levenswandel. 2) afgewerktheid,
voltooidheid. In dezelfde bet. Volmaectieheit.
Volmaken, vul-, -maecken, zw. ww. trans. 1) Volmaken, voltooien. 2) voltallig maken, aanvullen
het aan iets ontbrekende. 3) volkomen maken.
Volmate, -maet, znw. vr. Volle maat.
Volmerken, vul -, zw. ww. trans. Ten volle of volledig opmerken of waarnemen.
Volmeten, vul -, -meiten, st. ww. trans. 1) Ten
volle meten, nauwkeurig of geheel meten. 2) in eene
bepaalde maat uitdrukken, ten volle uitmeten. 3)
de volle maat geven van iets (eene vloeistof). 4)
aan iem. de volle maat geven.
Volminnen, vul -, zw. ww. trans. Ten volle of
naar waarde liefhebben.
Volmoedieh, vul -, bnw. Opgewekt(?)
Volmoedicheit, volmodich-, znw. 'vr. Opgewektheid.
Volmoeye, -mole, znw. vr. Volle tante.
Volmuren, zw. ww. trans. Ten volle ommuren.
Volna, volnae, volnaer, bijw. Bijna.
Volneringe, vul -, znw. vr. Overvloedige middelen
van bestaan of volle welvaart(?).
Volnoeget,volnoecht, bnw. Volkomen bevredigd.
Volnoemen, zw. ww. trans. Ten volle noemen,
naar waarde omschrijven.
Voloom, znw. m. Volle oom.
Volop, bijw. Volop.
Volpaeyen, zw. ww. trans. Geheel of volkomen
tevreden stellen of bevredigen.
Volpaeken, zw. ww. trans. volpakken.
Volpensen, vul -, -peinsen, zw. ww. trans. Ten
volle bedenken, met zijn gedachten omvatten.
Volplegen, st. ww. trans. en intr. 1) Volledige
zorg wijden aan, zich tot het einde toeleggen op. 2)
met eene zaak als ondw., geheel toereikend zijn.
Volprisen, vul -, zw. ww. trans. Ten volle of naar
waarde prijzen.
Volproeven, zw. ww. trans. Ten volle bewijzen.
Volproppen, zw. ww. wederk. Zich volproppen
met eten.
Volraect, vul -, deelw. bnw. Volkomen, juist
zijnde zooals iets wezen moet.
Volre. Zie voller.
Volrecht, znw. o. Volledig recht.
Volrechten, zw. ww. trans. 1) Geheel in orde
maken, voltooien. 2) ten volle berechten, vol recht
doen aan (iem.).
Volrede, znw. vr. Volledig verhaal.
Volreiden, zw. ww. trans. Geheel in orde maken.
Volriden, st. ww. trans. Ene schouwe v., te paard
eene volledige schouw (van dijken, wegen) houden.
Volsaeyen, zw. ww. trans. Ten volle bezaaien,
het bezaaien van een land ten einde brengen.
Volsehadelije, bnw. In alle opzichten schadelijk.
Volschapen. Zie v o 1 s c h e p e n.
Volscharich, bnw. 1) Volgerechtigd tot een aandeel in de mark of gemeene weide. 2) de volle maat
hebbende.

VOLVOLGEN.

VOLSCHATTEN.

Volschatten, znw. ww. trans. Ten volle waardeeren.

Volsehepen, vul-, -scapen, deelw. bnw. Volschapen.

Volsehien, vul-, -scheden, (st en) zw. ww. intr.
1) Ten volle geschieden, werkelijkheid worden: volvoerd worden'. 2) voldaan worden.
Volschouwen, zw. ww. trans. Ten volle in het
oog krijgen.
Volsehriven, vul-, st ww. trans. 1) Volledig of
ten einde toe beschrijven. 2) in rechte, door wisseling van geschriften (een geding) ten einde toe
voortzetten.
Volsehuldieh, bnw. Ten volle tot alle hofdiensten verplichten.
Volsegelen, vul-, zw. ww. trans. Ten volle zegelen, van al de noodige zegels voorzien.
Volseggen, vul-, zw. ww. trans. Ten einde toe
vertellen; met eene ontkenning, naar waarde onder woorden brengen.
Volsibbe, vul-, znw. vr. Volle verwantschap.
Voldeden, vul-, st. ww. trans. Door en door koken.
Volsien, vul-, st. ww. trans. Tot het einde toe
zien.
Volsingen, vul-, st. ww. trans. Ten einde toe zingen, een zang voleindigen.
Volsijn, onr. ww. intr. Ten volle zijn.
Volsinnen, zw. ww. trans. Ten volle begrijpen.
Volsint, bnw. Van ganscher harte.
Volsitten, st. ww. intr. (Zijn tijd) uitzitten; ge
zijn.
-zetnburg
Voislegen, deelw. bnw. Volgroeid, volwassen.
Volsluten, vul-, sr. ww. trans. Volkomen insluiten.
Volsmaken, zw. ww. trans. Ten volle genieten.
Volsoete, bnw. Zeer liefelijk.
Volspien, zw. ww. trans. Ten volle doorzien.
Volsprake, znw. vr. Volledige uiteenzetting.
Volspreken, vul-, st. ww. trans. Ten volle uitspreken; naar waarde onder woorden brengen.
Volst. Zie volleest 5).
Volstaden, zw. ww. intr. Blijven, voortdurend
van iets verzekerd zijn.
Volstadigen, zw. ww. trans. Ten volle bevestigen
of versterken.
Volstaen, vul-, st. ww. intr. en tr. -- I. Intr. A.
Met een persoon als subject. 1) Blijven staan tot het
einde van een bepaalde tijdruimte. 2) volhouden,
aanhouden met een verzoek. 3) volhouden, het uit
blijven in iets, een toestand van lichaam-houden.4)
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metalen. — III. Als bijw. Voortdurend. -- Volstandieheit, vul-.
Volstant, znw. m. Standvastigheid.
Volstantachtich, -a f tich, bnw. Hetz. als v o 1s t a n d i c h. -- Volstantachticheit, -a f tichelt.
Volstantich. Zie v o 1 s t a n d i c h.
Volstaven, zw. ww. trans. Iets ten einde toe, ten
volle voorzeggen.

Volstellen, vul-, st. ww trans. Ten volle afwer

-

ken(?).

Volstentieh. Zie v o l s t a n d i c h.
Volsterven, st. ww. intr. Ten volle den dood der
zinnen sterven.

Volstreeken, vul-, zw. ww. trans. Tot stand
brengen, ten uitvoer brengen.
Volstreetelike, volstrictelic, bijw. Volledig, ten
volle.
Volstrenge, bnw. Zeer sterk of machtig.
Volstrengen, vul-, -stringen, zw. ww. trans. 1)
Met inspanning tot stand brengen, gedaan krijgen. 2) ten einde brengen. 3) bijeenbrengen. 4) toereikend zijn voor.
Volstriden, zw. ww. intr. Tot het einde toe strijden.
Volsuster, znw. vr. Volle zuster.
Voisweren, zw. ww. intr. Uitzweren, tot volle
rijpheid komen.
Volswigen, st. ww. intr. In zwijgen volharden.
Voltappen, zw. ww. trans. Ten volle tappen.
Volte, vutte, znw. vr. Volheid, overvloed.
Voltellen, vul-, zw. ww. trans. Ten einde toe vertellen.
Voltien, vollen-, vul-, vullen-, teen, st. ww. trans.
Voltrekken, ten einde brengen.
Voltijt, -tit, znw. vr. Vruchtbaar jaar, overvloed.
Voltimmeren, vul-, -temmeren, zw. ww. trans.
Voltooien, een bouwwerk.
Voltonen, zw. ww. trans. Ten volle toonen.
Voltreeken, vul-, vollen-, zw. en st. ww. trans.
en intr. -- I. Trans. Volvoeren: ten einde brengen,
II. Intr. Volvoerd worden.
Voltrouwen, zw. ww. trans. Ten volle toevertrouwen.
Volute, voluut, bijw. Ten volle.
Volvaen, st. ww. trans. Ten volle in zijne
macht krijgen.
Volvaerdich, vul-, -veerdich, -veirdigh, bnw. Ten
volle gereed of bereid. — Volvaerdieheit, vul-,
-veerdicheit.

Volvaren, vul-, vollen-, st. ww. intr. en trans. —
I. Intr. 1) Voortgaan tot het bereiken van een doel
of eindpunt; in rechte,eene zaak haar beslag doen

of geest. 5) blijven bij iets, een verzoek, een aan-

krijgen. 2) iets volhouden en bewijzen. 3) volhar-

zoek. 6) getrouw blijven, volharden in het goede.
7) ter zijde staan, bijstaan. 8) met iets genoegen
nemen, in iets berusten. 8) voldoen aan een eisch,
eene verplichting. 10) volstaen sijn, volstandig of
standvastig zijn; voldaan hebbende aan al zijne
verplichtingen in rechte, in een eisch of verdediging
ontvankelijk zijn. B. Met eene zaak als ondw.
1) Blijven staan (tot een bepaalden tijd), 2) stand
houden. 3) vervuld worden. 4) van kracht zijn.
5) van panden, door te blijven staan verloren gaan
of verbeurd worden. — II. Trans. 1) Ten volle
doorloopen of volbrengen, blijven in de eene of
andere betrekking tot aan het einde van een bepaalden termijn. 2) doorstaan, verduren tot aan
het einde.
Volstaende, vul-, deelw. bnw. Volhardend,
standvastig.
Volstandelike, -lijc, -lic, bijw. Met standvastigheid of volharding.
Volstandel. Hetz. als v o 1 s t a n d i c h.
Volstandelheit, znw. vr. Standvastigheid. In
dezelfde bet. Volstandenisse.
Volstandieh, vul-, -stantich, -stentich, bnw. — I.
Van personen. Volhardend, standvastig. -- H.
Van zaken. 1) Standvastig, vast. 2) zuiver, van

den, blijven in. — II. Trans. 1) Volvoeren. 2) zekerheid stellen met betrekking tot iets.
Volvaringe, znw. vr. Zekerheidsstelling.
Volvasten, zw. ww. trans. Het vasten volhouden
gedurende een bepaalden tijd.
Volverboort, bnw. Ten volle verbeurd of verstaan, van panden.
Volvetten, zw. ww. trans. Op de juiste maat van
vetheid brengen.
Volvinden, vul-, -vend en, st. ww. trans. Ten volle
of geheel vinden..
Volvoeden, zw. ww. trans. Ten volle voeden.
Volvoederen, vul-, zw. ww. trans. Eene volledige
voering in iets maken.
Volvoeren, vul -voren,. -vueren, zw. ww. trans.
1) Ten volle voeren, brengen tot een eindpunt. 2)
volvoeren, uitvoeren; voltooien. 3) uitvoeren, ten
uitvoer brengen. 4) voldoen, eene verplichting..
5) staande houden en bewijzen, eene aanklacht.
Volvoeringe, volvoringe, znw. vr. Uitvoering, nakoming.
Volvolch, znw. o. Eenparigheid van stemmen.
Volvolgen, vul-, zw. ww. intr. en trans. — I.
Intr. 1) Toestemming verkrijgen( ?) 2) in het
deelw., met een vonnis als subject, ten volle of met
-,
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eenparigheid in iemands voordeel gewezen. -- II.
Trans. Tot het einde toe vervolgen.
Volvollen. Zie v o l v u l l e n.
Volvorderen, vul -, - voorderen, -voirderen, zw.
ww. trans. 1) Ten volle, of tot het einde toe voortzetten; geheel of ten volle bereiken. 2) in rechte
(eene aanklacht) doorzetten tot het einde.
Volvueren. Zie v o 1 v o e r e n.
Volvullen, vul -, - vollen, zw. ww. trans. en intr. Trans. 1) Geheel of tot overloopens toe vullen.
2) volkomen of vol maken. 3) geheel vervullen, nakomen. 4) geheel of ten volle vervullen, een wench
5) geheel tot waarheid maken. — II. Intr. Geheel
gevuld zijn.
Volwaent, deelw. Nieuw, van de maan.
Volwanen, zw. ww. intr. Ten volle of geheel afnemen, gezegd van de maan.
Volwaren, zw. ww. trans. Ten volle waarborgen.
Volwassen, volwassehen, st ww. intr. 1) Volgroeien, tot vollen wasdom komen. 2) vooral in het
deelw. bnw. volwassen volgroeid, gezegd van
menschen, dieren, vruchten.
Volwassenheit, znw. vr. Hoogste graad van cntwikkeling.
Volweeldieheit, znw. vr. De toestand van vol
geluk.
-makt
Volwekelike, vul f ul-, bijw. Op eene zeer zwakke wijze.
Volwerken, vul -, (volwrachten), zw. onr. ww.
trans. en intr. --I. Trans. 1) Voleindigen, afwerken;
deelw. bnw. volwrocht, afgewerkt. 2) vervullen,
verwezenlijken. — II. Intr. Zijn of een werk voltooien of volbrengen.
Volwesen, st. ww. intr. Ten volle zijn; met den
datief, in iem. of iets opgaan.
Volweten, st. ww. trans. Ten volle weten.
Volweven, st. en zw. ww. trans. Afwerken.
Volwichtich, vulwechtich, bnw. Zijn volle gewicht hebbende.
Volwiën, zw. ww. trans. Ten volle wijden.
Volwinteren, vul -, zw. ww. trans. Den geheelen
winter verzorgen.
Volwonderen, vul -, zw. ww. intr. Zich ten volle
over iets verwonderen.
Volwonnen, deelw. bnw. Uitstekend bewerkt.
Volwordich, -woordich, bnw. Babbelachtich.
Volwrachten. Zie bij v o 1 w e r k e n.
Vonde. Zie v o n t.
Vondel, znw. m. Los en smal bruggetje.
Vondeline, vundelinc, znw. m. Vondeling; te
vondelinge setten heeft ook de humoristische beteekenis van iemand op eene afgesproken plaats laten
wachten.
Vondenisse. Zie v o n n i s s e.
Vonder, vonderen, znw. m. Vonder, smal los
bruggetje.
Vonder, znw. m. Scheidsrechter.
Vonke, vonc, vunke, vunc, znw. vr. Vonk,
eigenlijk en overdrachtelijk.
Vonkel, znw. m. Vonk, ook overdrachtelijk,
gloed. — Vonkelen.
Vonken, vonken, zw. ww. intr. en trans. — I.
Intr. 1) Vonken schieten. 2) glimmen, gloeien. —
II. Trans. In vonken doen uiteenspatten.
Vonkinge, znw. vr. Het spatten van vonken.
Vonnlslike, vonnisse-, -lijc, -lic, bijw. Bij vonnis,
door een vonnis.
-,

Vonnisse, vond-, vont-, vonde-; fonnisse; vong-,
-nesse, -nis, znw. vr. en o. 1) Uitspraak, bepaalde-

lij k uitspraak door den oordeelwijzer voorgesteld
en door het gerecht gedaan in een aanhangig rechtsgeding; enen v. doen, hem recht laten wedervaren.
2) akte waarin een vonnis is opgeteekend. 3) uitspraak, niet in den streng juridischen zin. 4) besluit,
verordening; ook raadbesluit, ordonnantie (van
God).
Vonnissen, vonnessen, zw. ww. intr. en trans.
-- I. Intr. Een vonnis opmaken of uitspreken.

II. Trans. 1) Een vonnis of een oordeel over iem.
uitspreken. 2) oordeelen, verklaren.
Vonnisser, znw. m. Oordeelaar, rechter; beoordeelaar.
Vonnissewiser, vonnis-, znw. m. Hij die een vonnis velt.
Vonsch. Zie v u n s c h.
Vonst, znw. List, kunstgreep, streek.
Vonstich. Zie v u n s t i c h.
Vont, vond(e), znw. m. 1) Gevonden voorwerp.
2) vondeling. 3) schat of bedenksel, vond. 5) vinding, als uitdrukking der letterkundige kunst.
6) kunstgreep, slimheid, scherpzinnig bedenksel.
7) listig gevonden middel om eene verplichting te
ontgaan, chicane.
Vonte, vunte, vont, znw. vr. en o.; ook vont, znw.
o. Doopvont.
Vontgoet, vond-, znw. o. Gevonden voorwerp.
Vontewater, znw. o. Doopwater.
Vontnlsse. Zie v o n n i s s e.
Vontschap, znw. vr. Spitsvondigheid(?)
Vooch. Zie v o e g e.
Vooehdie. Zie v o g e d i e.
Voocht. Zie v o g e t.
Vooye, vooy, voey, znw. vr. en m. 1) Weg. 2) omloop, omgang, boven aan een gebouw.
Vooys. Zie v o o s.
Vool. Zie v o 1 e.
Voor- en de samenstellingen. Zie v o r e -.
Vooraet, voiraet. Zie v r a e t.
Voordaen, voordan. Zie v o r t a e n.
Voorden. Zie v o r d e n.
Voordenisse. Zie v o r d e n i s s e.
Voorder, voordoren, voorderinge. Zie v o r d e r,
enz.
Voorlint. Zie v o r 1 i n c.
Voorne, znw. vr. Voorn (de visch).
Voorst. Zie v o r s t (koude).
Voorst. Zie v o r s t (bosch).
Voort, bijw. en de samenstellingen. Zie v o r t,
bijw.
Voort, voord. Zie v o r t, znw.
Voortgen, znw. Bet. onbekend.
Voorts, voirts. Zie v o r t s.
Voortspel, znw. o. Voorspelling(?)
Voos, vooys, znw. vr. en m. 1) Stem, het geluid.
2) uitgebrachte stem.
Vor en de samenstellingen. Zie v o r e. (Vor- in
samenstellingen, vooral in het Oostmnl., is dikwijls
een andere vorm van ver-; ook voor-, voir- vindt
men als anderen vorm van ver-).
Voraet, voir-, znw. Hetz. als v r a e t.
Vordaen, vordan. Zie v o r t a e n.
Vorde. Zie bij verre.
Vordeban. Zie v r e d e b a n.
Vordelije, bnw. Bevorderlijk, behulpzaam.
Vordelike, voor-, bijw. Op eene doeltreffende
wijze.
Vordelijes, voir-, bijw. Binnen kort( ?)
Vorden, andere vorm van verden, vreden, beschermen(?).
Vorden. Zie v o e r e n.
Vorden, voorden, zw. ww. trans. Bevorderen,
in de hand werken.
Vordenisse, voordenisse, -esse, znw. vr. Het bevorderen van iemands belang, voordeel.
Vorder, voorder, voirder, bnw. 1) Van plaats,
vooraanstaand, voor-. 2) van tijd, vorig. 3) van
rangorde, den voorrang hebbende; rechter (tegenover: linker) .
Vorder, voirder. Hetz. als v e r d e r, comp. van

verre.

Vorder, voorder, voirder, -ere, bijw. 1) Van plaats,
verder, meer vooruit. 2) van graad, verder, meer.
3) eerder.
Vorderbrief, voorder-, znw. Aanbevelingsbrief.
Vorderdore, -doere, znw. vr. Voordeur.
Vorderen, voordegen, voirderen, verderen, zw. ww.

VORDEREN.
trans., wederk. en intr. — I. Trans. — A . Met den
acc. der zaak. 1) Verder, vooruitbrengen. 2) voortgang doen hebben. 3) ten uitvoer brengen, volvoeren. 4) voordeelig doen uitkomen. B. Met een persoon als object. 1) Vooruitbrengen. 2) bevoordeelen, begunstigen. — II. Wederk. 1) Zich haasten.
2) zich vermeten, zich verstouten. — III. Intr.
1) Baten, helpen. 2) vorderen : vooruitkomen, uitwerking hebben.
Vorderen, voordezen, vorderen, zw. ww. trans. en
intr. — I. Trans. Ontbieden, oproepen, eischen,
verlangen. — II. Intr. Onderzoek doen.
Vorderhant, voorder-, -voirder-, znw. vr. 1) Voorhoede. 2) bovenhand, voorrang..3) meerderheid.
Vorderhants, bijw. Rechts.
Vorderheit, voorder-, znw. vr. Bevoorrechte toestand.
Vorderie, znw. vr. Vordering, eisch.
Vorderinge, voorder-, voirder-, -dringe, znw. vr.
— I. Van vorderen, trans. Hulp, ondersteuning.
— II. Van vorderen, intr. 1) Het vooruitkomen,
voordeel. 2) het maken van vorderingen.
Vorderinge, znw. vr. Vordering, eisch, ook in
rechte.
Vorderlije, voorder-, voirder-, bnw. 1) Behulpzaam. 2) nuttig, voordeelig.
Vorderlike, -leke, bijw. Op eene voorspoedige
wijze.
Vordernisse, voorder-, voirder-, -nesse. znw. vr.
1) Hulp, ondersteuning. 2) bevordering eener zaak.
3) voordeel, nut. 4) vooruitgang.
Vordernisse, znw. vr. Vordering, eisch.

Vorders, voorders, voirders: vordere(n), vordre,

znw. m. mv. 1) Voorvaderen. 2) voorgangers in een
ambt of waardigheid.
Vorderschap, voorder-, voirder-, - schip, znw. vr.
en o. 1) Bevordering der belangen, den bloei enz.
van iets of iem. 2) voordeel, nut.
Vordersprake, znw. vr. Het recht om het eerst te
spreken, voorrang.
Vorderst, voorderst, bnw. 1) Voorste, meest vooraanstaande. 2) voornaamste.
Vorderst, voorderst, bnw. Verst.
Vordertale, znw. vr. De voorrang in het spreken.
Vordinge, znw. vr. Vooruitgang.
Vordst. Zie v o r s t, bnw.

Vore, voor, voir, voer, vuere, vuer, veur, nor-,
vur. — I. Als voorz. A. vore, van over in bet. ver-

schillend. 1) Als uitdrukking van een plaats- en
ruimtebegrip, van al hetgeen zich bevindt aan de
voorzijde van iets. 2) in tegenwoordigheid van,
bij. 3) vóór, tijdsbegrip. 4) ter bescherming van.
5) ongeveer als ndl. tegen, (middel voor de koorts).
6) ten opzichte van, wat betreft. 7) ter uitdrukking
der werkende oorzaak, zinsverwant met uit;
(briesschen nor vruechden. 8) bij het begrip „kennen" ter uitdrukking van het onderscheidingsvermogen; uit elkaar kennen (hi en kent nau wit voor
root smal). 9) ter uitdrukking van het begrip, „voorrang, voorkeur ". B. Vore in beteekenis overeen
over. 10) in de plaats van, ter ver--komendt
vanging van. 11) ter vergoeding, belooning van.
12) ter uitdrukking van het begrip „gelijkstelling"
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(Voreaehte ?, oor-) ; znw. vr. Hetgeen men van te
voren met zichzelf heeft afgesproken( ?)
Voreachten, vor-, voor -, voir-, -hachten, zw. ww.

trans. 1) Van te voren over iets denken. 2) zich
voornemen. 3) vooraf bepalen, vaststellen. 4)
vooraf beramen. 5) voorzien, verwachten.
(Voreaf ), voor-, bijw. Vooraf.
Voreal, voor -, bijw. Vooral.
Vorealeer, voor-, vor-, bijw. Vroeger.
Vorealnoch, bijw. Vooralsnog.
Voreane, voor-, oor-, -aen, -an, -anne. bijw. 1)
Als ruimtebegrip. Aan de voorzijde, van voren.
2) als tijdsbegrip, (van) te voren, eerst, vooreerst.
Vorearbeiden, zw. ww. intr. Voor iem. arbeiden.
Voreavont, voor-, -avend, znw. m. 1) Het eerste
gedeelte van den avond. 2) de avond of ook de dag
aan iets voorafgaande.

Vorebaelge, voor-, nor-, -balge, -bailge, -baelze,
znw. m. Voormuur, verdedigingswerk eener stad.
Vorebaer, nor-, voor-, voir-, -ber, -bare, bnw. — I.
Van personen. 1) Voornaam, aanzienlijk, vooral
tengevolge van uitwendige omstandigheden. 2)
voortreffelijk, ook door eigenschappen van het
gemoed. 3) zich onderscheidende door daden van
dapperheid, moed; ook driest, vermetel. — II. Van
zaken. Voornaam, aanzienlijk, uitstekend, voortreffelijk.

Vorebaerheit, voorbaer-, voirbaer-, vorbaer-, berheit, znw. vr. 1) Voornaamheid, aanzien; pracht,
luister. 2) voortreffelijkheid.

Vorebaerlije, voor-, nor-, -berlijc, bnw. In eer of

aanzien zijnde, gezien.

Vorebaerlijcheit, voor-, vorber-, znw. vr. Voortreffelijkheid.
Vorebaet. Zie v o r e b a t e.
Vorebailge, -baillie. Zie v o r e b a e 1 g e.
Vorebaeker, voir- znw. m. Broodbakker van beroep(?). — -bacstrige.
Vorebane, voor-, -baen, znw. vr.; hem in die v.
maken, in die v. sijn, maken dat men iem. vóórkomt.
Vorebanke, voir-, -banc, znw. vr. Zijbank vóór
een huis.
Vorebaren, voor-, znw. m. Volle neef.
Vorebarich, voor-, voir-, -baerrich, bnw. — I. Van
personen. 1) Voornaam, aanzienlijk, vermogend.
2) uitstekend. — II. Van zaken. 1) Voornaam,
aanzienlijk, beroemd. 2) voortreffelijk.
Vorebarieheit, voor-, voir-, vor-, bar-, ber-, -hede,

(dat hout die scri f t voor onrecht goet) . — II.

znw. vr. 1) Voornaamheid, aanzien. 2) pracht, luister. 3) hooge eer. 4) voortreffelijkheid.
Vorebat, voor-, nor-, bijw. In het vervolg, verder.
Vorebataelge, -betalge, znw. vr. Het openen van
den strijt; die v. doen, het spits afbijten.
Vorebate, voor-, (-baet), znw. vr. Voordeel, hetgeen men bij eene deeling vooruit heeft.
Vorebatmee, voor-, bijw. In het vervolg, voor het
vervolg.
Vorebedaeht, voor-, nor-, vur-, bnw. Van te voren beraamd.
Vorebedde, voor -, -bet, -bed, znw. o. Vorig huwelijk.

Als bijwoord. 1) Als vnw. bijw. in de verschillende
beteekenissen van het voorzetsel. 2) bijna in bet.
gelijk met het voorz.: si dede den coninc haer comen vore. 3) als bijw. van plaats, aan de voorzijde
van. 4) naar voren, voorwaarts. 5) als bijw. van
tijd, te voren, vroeger. 6) het eerst, vóór een ander
of iets anders. 7) te vroeg. 8) als voorbeeld. 9) vooral. 10) vore hebben, in den zin hebben. 11) liever
(dan iets anders). — III. Als voorzetsel.
Vore, voice, voor, (vur, vorre, vuere), znw. vr. 1)
Ploegvore. 2) greppel. 3) groef in bewerkt hout of
steen.
Vore. Zie v e r.
Vore. Zie v o e r e.

ww. onr. trans. Vooruit bedenken, beramen.
Vorebedieden, voor -, nor-, -beduden, zw. ww.
trans. Voorspellen, uit bepaalde teekenen voorzeggen.
Vorebeduchten, voor -, zw. ww. trans. Te voren
duchten.
Vorebeelden, zw. ww. trans. Van te voren of
voor anderen in beeld brengen of voorstellen.
Vorebeeldenaar, znw. m. Hij die iets voor anderen in beeld brengt, of het uitgedrukte beeld te
zien geeft.
Vorebeeldinge, znw. vr. Het uitgedrukte beeld
van iets voor anderen, d.i. voorbeeld.

Vorebedenken, voor-, voir-, vur-, -bedinken, zw.
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Vorebeelt, voor-, znw. o. Voorbeeld.
Vorebeen, voor-, znw. o. Been aan de voorzijde
van het lichaam.

Vorebegripen, voor-, st. ww. trans. Vervroegen,

vooruitloopen op iets.

Vorebehouden, voor-, st. ww. trans. Voor zich behouden(?)

Vorebekennen, voor-, zw. ww. trans. Van te voren kennen.

Vorebelenen, voor-, zw. ww. trans. Te voren beleenen of vroeger beleenen dan een ander.
Vorebenoemt, voor-, bnw. Vroeger of bovengenoemd.
Voreberaden, deeles. bnw. Welberaden.
Voreberaet, voor-, vor-, znw. o. Voorafgaand beraad of overlegging; vooraf beraamd plan, opzet.
Vorebereiden, voor-, vor-, zes. ww. trans. Van te
voren gereedmaken. — Vorebereidinge, voor-, -be-

reedinge.

Voreberoert, voor-, bnw. Te voren of boven ver-

meld.

Vorebeseheiden, voor-, vor-, vur-, zes. ww. trans.
-- Vorebeschieken, voor-,
Vorebesehouwen, voor-, vor-, vur-.
Vorebesehreven, voor-, vor-,,vur-, bnw. Tevoren of
Van te voren bepalen.

boven beschreven.

Vorebesinnen, voor-, vor-, zes. ww. trans. Van te

voren overdenken.

Vorebetekenen, voor-, beteykenen, zes. ww. trans.
Van te voren of vooruit aanduiden, iets toekom stigs; als znw., afschaduwing van iets toekomstigs;
voorgevoel.
Vorebetekenisse, voor-, znw. vr. Aanduiding van
het toekomende; voorbeteekenis.
Vorebetekent, vor-, -beteykent, bnw. Boven genoemd of aangeduid.
Vorebevelen, vor-, vur-, zes. ww. trans. Vooruit
opdragen of op het hart drukken.
Vorebewegen, vor-, vur-, st.ww. trans. Van voren
bewegen( ?).
Vorebewijs, voor-, znw. o. Voorgevoel, voorsmaak.
Vorebewisen, voor-, zes. en st. ww. trans. Van te
voren aanduiden.
Vorebewisinge, voor-, vur-, znw. vr. Aanduiding
van iets toekomstigs.
Vorebi, voor-, voir-, vor-, vur-, ver-, bij w. en
voorz. — I. Als bijes. 1) Voorbij, langsheen. 2) overdrachtelij k bij het begrip „kunnen "; er buiten, van
tusschen. 3) voorbij, verleden. — II. Als voorz. 1)
Voorbij, langs-heen. 2) vergeleken met of bij.
Vorebibrengen, voor-, verbi-, zes. onr. ww. trans.
Wegbrengen, verduisteren.
Vorebiddelije, voirbidlijc, bnw. Aanbevelend,
voor iem. iets verzoekend.
Vorebidden, voor-, vor-, st. ww. intr. Voor iem.
een verzoek doen.
Vorebidder, voor-, voir-, znw. m. Hij die voor
iem. een verzoek doet: hij die voor iem. bidt.
Vorebidderse, voor-, znw. vr. Voorbidster. Ook

Vorebidster, -bitster, -biddige.
Vorebiddinge, znw. vr. Het bidden voor of het

doen van een verzoek voor iem.
Vorebidragen, voor-, st. ww. trans. Wegbrengen,
verduisteren.
Vorebieden, voor-, vuer-, voir-, st. ww. trans. en
wederk. — I. Trans. 1) Oproepen, dagvaarden. 2)
vóór zich houden. — II. Wederk. Met zichzelf te
koop loopen.
Vorebiedinge, voor-, znw. vr. Oproeping, dag
-varding.
Vorebigaen, voorbi-, verbi-, st. ww. intr. en trans.
Voorbijgaan.
Vorebiganger, znw. m. Gedaagde.
Vorebigeliden, voor-, st. ww. intr. Voorbijgaan,
doen alsof iets niet bestaat.
Vorebilaten, voorbi-, vorbi-, st. ww. trans. Laten
voorbijgaan.
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Vorebiliden, voorbi-, voirbi-, vorbi-, verbi- st.
ww. intr. en trans. — I. Intr. Voorbijgaan, passeeren. 2) verstrijken. — II. Trans. 1) Voorbijgaan.
2) onvermeld laten. — Vorebilopen, voorbi-, Vore -

binden, voor-.
Vorebint, znw. Hoofdwrong, haarband.
Vorebipasseren, voorbi-. zw. ww. intr. Passeren.
Vorebischieten, voor-, vor-, ver-, st. ww. intr.
Voorbijsnellen.

Vorebislaen, voor-, st. ww. trans. Voorbijgaan,
.overslaan.

Vorebitster. Zie v o r e b i d d e r s e.
Vorebivaren, voorbi-, st. ww. intr. en trans.
Voorbijvaren. — Vorebiwerpen, vor-, vur-.
Vorebliken, voor-, vur-, st. ww. intr. In het oog
loopen.

Vorebode, voor-, znw. m. 1) Hij die iem. (zijne
komst) of iets van te voren aankondigt; voorlooper. 2) voorbode, voorteeken. 3) verkondiger.
Voreboden, voir-, zes. ww. trans. Te voren aankondigen.
Vorebodieh, vor-, bnw., (lees o v e r b o d i c h?). Bereid tot iets.
Vorebodinge, voor-, voir-, znw. vr. 1) Ontijdige of
voorbarige bekendmaking, van iets dat een geheim moet blijven. 2) voorafgaande aanwijzing,
voorspelling.
Voreboeeh, voor-, bouch-, bugde, znw. 0.; oostmal. vorebrecht. 1) Borstriem van een paard. 2)
voorwerk of buitenwerken van eene versterkte
stad of een kasteel; ook voorstad.
Voreboekijn, voor-, -boeken, znw. o. Voorteeken.
Voreboge, voor-, znw. m. Borstriem van een
paard.
Vorebon, voir-, znw. o. Hetz. als v r e d e b a n.
Vorebont(?), voor-, voir-, znw. o. De Groninger
Ommelanden(?)
Vorebootsehap, voor-, znw. vr. 1) Een door een
„vorebode" overgebracht bericht. 2) voorbode,
voorteeken.
Vorebootsehappelije, bnw. Geschikt om te voren
aangekondigd te worden( ?) .
Vorebootschappen, voor-, voir-, vor-, -schip pen,
-schapen, zw. ww. trans. Vooraf aankondigen,
de voorbode van iets of iem. zijn.

Vorebootschappinge, voor-, -schapinge, znw. vr.

Voorafgaande aankondiging.

Voreborch, voor-, vor-, -burch; borcht(e), -burchte,
-bou(r)cht, -brocht(e),- brugge, bruch-, -burch(t).
-burge, znw. o. en m. 1) Voorwerk of buitenwerken, versterkingen van een stad of kasteel. 2) voorportaal der hel. 3) voorstad, buitenwerken eener
stad.
Voreborch, vor-, Andere vorm van v o r e b arich.
Vorebot, voor-, voir-, znw. o. 1) Stedelijke verordening; int vorebode leggen, een vorebot, verordenen, uitvaardigen. 2) het eerste of een vroeger bod.
Vorebouch. Zie v o r e b o e c h.
Vorebou(r)cht. Zie v o r e b o r c h.
Vorebrant, znw. m. Vorige brand.
Vorebrecht. Zie v o r e b o e c h 1).
Vorebreken, voor-, st. ww. trans. Breken voor
iem. (nl. brood).
Vorebrief, voor-, voir-, vor-, znw. m. Voorafgaande brief, vroegere akte.
Vorebrieven, andere vorm van v e r b r i ev e n.

Vorebringen, voor-, voir-, vor-, -brengen, zw. ww.

onr. trans. 1) Onder de oogen van iem. brengen,
vertoonen. 2) voor den dag brengen, vermelden.
3) voor den geest brengen.
Vorebrenginge, voor-, znw. vr. Het voor den dag
brengen of aanvoeren van iets (in rechte).
Vorebroeht(e). Zie v o r e b o r c h.
Voorebroot, voor-, voer-, voir-, znw. o. Brood van
eene betere soort dan bij de keuren op de broodzetting bepaald was(?).

VOREBROUTE.

Vorebroute, voor -, znw. o. Vroeger brouwsel. —
Vorebrouwen, voor -.
Vorebrouwer, voor -, znw. m. Hij die vroeger voor
iem. gebrouwen heeft.
Vorebugde. Zie v o r e b o e c h.
Vorebruch. Zie v o r e b o r c h.
Vorebrugge. Zie v o r e b o r c h.
Vorebureh(t), voreburge. Zie v o r e b o r e h.
Voredaeht, voor deelw. bnw. — I. Passief. Vooraf overlegd. — II. Aktief. 1) Over iets nagedacht
hebbend. 2) met voredachten moede, wille, met opzet. 3) met een genitief, zorg bestedende aan.
VoredaCht, voor -, voir-, vor-, znw. vr. 1) Het
vooruit bedenken van iets. 2) voordacht, opzet. —
-,

Voredaehtelike, voor -dechtelike.
Voredachtenheit, voor znw. vr. Hetz. als v o-,

-,

red achticheit.

Voredaehtenisse, voor -, -dochtenesse, -isse, znw.

vr. Innige gedachte, heilig streven( ?)

Voredachtich, voor -, voir-, vor-, -dechtich, -doch

bnw. — I. Actief. 1) Bedachtzaam, voorzich--tich,
tig. 2) opzettelijk. 3) nadenkend, scherpzinnig; v.
in, naar iets strevende. — II. Passief. 1) Vooraf
overdacht. 2) opzettelijk.
Voredaehtieheit, voor -, vor-, -dechticheit, znw. vr.
1) Bedachtzaamheid. 2) voorzienigheid. 3) het
vooraf overdenken of zich voornemen van iets.
4) vooraf beraamd plan.
Voredachvaert, voirdachfairt, znw. vr. Vorige of
voorafgaande „dachvaert".
Voredaet, voor -, voir-, znw. vr. Vroeger feit.
Voredan, voordan, bijw. Voor dien tijd.
Vorededingen, voir-, zw. ww. trans. Voor het gerecht roepen.
Voredeel, voor -, vor-, -del, znw. m. en o. 1) Het
deel dat men op iem. vooruit heeft, in het bijzonder voordeelen in den boedel van een overledene
die door echtgenoot of zoon daaruit mochten worden genomen vóór de boedelscheiding; goed buiten
den boedel. 2) in het algemeen, hetgeen iem. op
een ander voor(uit) heeft. 3) voorrecht, iets dat
men aan den een boven den ander geeft, toestaat.
4) voorrang, hoogere rang. 5) onderscheiding, bevoorrechte positie; enen v. doen, iem. beoordeelen.
6) hetgeen in iemands belang is, ook geldelijk voordeel. 7) voordeel, baat, nut. 8) relief(?).
Voredeeleedule, voordeel -, vordel-, -cedulle, znw.
vr. Een papier waarop de bepalingen over „voredeel" geschreven zijn.

Voredeellije, vordeellijc, vordelijc-, vorderlijc,

bnw. V. goet, goed dat vererft volgens de bepalingen over voordeel: dienstgoederen, in het algemeen
alle goederen die op den oudsten zoon overgaan.
Voredeelreeht, vorde(e)l-, znw. o. De rechtsregelen geldig met betrekking tot goederen die aan de
bepaling over „voredeel" onderworpen zijn.
Voredeelschap, voorde(e)l-, vordel-, zw. vr. Voorrang.
Voredelven, voor -, vor-, st. ww. trans. Het eerst
graven, beginnen met graven.
Voredenken, voor -, voir-, -dinken, znw. onr. ww.
trans., wederk, en intr. — I. Trans. 1) Vooraf of
van te voren bedenken. 2) nadenken over iets dat
nog komen moet. =- II. Wederk. Zich van te voren
bedenken. — III. Intr. Vooruit denken.
Voredenkenisse, voor -, dinkenisse, znw. vr. Voorafgaand nadenken; in dez. bet. Voredenkinge,

voor -, -dinkinge.

Vorediehten, voor -, zw.

ww. trans. Dictee-

ren( ?).

Voredien, voor -, bijw. Te voren.
Voredlenen, voor -, zw. ww. intr. De eerste zijn
onder de dienaars(?).

Vorediener, voir-, dienre, -are, -aer, znw. m. Eer-

ste of voornaamste dienaar.

Voredingen, voor -, zw. ww. intr. Vroeger dingen,
iets eischen in een voorafgaand gedeelte der dingtaal.
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Voredinger, voor -, vuer-, znw. m. Hij die een
vroeger bod gedaan heeft.

Voredinken, -dinkenisse, -dinkinge.

Zie v o r e-

denken enz.

Voredinetale, voor -, -dingtale, znve. vr. Hetgeen
in een dingtaal vroeger is aangevoerd.
Voredoehtenisse. Zie v o r e d a c h t e n i s s e.
Voredoec, voor -, vor-, znw. m. Doek dien men
voor iets hangt, of dien men zich voordoet.
Voredoen, voor -, vur-, st. ww. trans. Voordoen,
het voorbeeld in iets geven.
Voredore, voor -, -duere, -door, znw. vr. Voordeur.
Voredragen, voor -, voir-, vor-, st. ww. trans. 1)
Voor iem. uitdragen. 2) voor oogen stellen, voorhouden. 3) voortrekken(?). 4) (iem. iets) onthouden(?).
Voredreppel, voir-, znw. m. Drempel voor aan
een huis, stoep.
Voredrinken, voor -, st. ww. trans. Iem. (iets) toedrinken.
Voredriven, voor -, st. ww. trans. Voor zich uitdrijven.
Voredrucken, voor -, zw. ww. trans. Toedrukken(? ).
Voreduchten, voor -, zw. ww. trans. Bang zijn
voor iets dat komen kan.
Voredunken, voor -, voir-, zw. ww. onr. intr. Een
voorgevoel hebben.
Voreduwen, voor -, zw. ww. trans. en Voredwingen. Samenbinden( ?).
Voreëen, voor -, bijw. Vooral, voorzeker.
Voreëet, voor -, voir-, znw. m. De eerste eed, eed
van den „principiael".
Vore-ëigensehap, voor -, znw. vr. Gerechtelijke
toewijzing van eigendom voorafgaande aan eene
andere.
Vore-ende, voor -, -hende, - einde, znw.m. Het vooreind of voorste eind van iets.
Voreénden, voor -, - inden, - einden, zw. ww. trans.
(Iets) ten einde brengen voor andere zaken.
Voreelschen ,zw. ww. trans. Vóór een ander
eischen.
Vorefeeste, voor -, znw. vr. Voorafgaand feest.
Vorefelt, voor -, znw. m. Boete als geldelijk voordeel van den landsheer of zijn vertegenwoordiger.
Voregaen, voor -, voir-, vor-, st. ww. intr. en trans.
— I. Intr. 1) Voorgaan, voorop gaan, 2) voorrang
hebben. 3) boven iem. gaan, uitmunten. 4) voorbijgaan. 5) op den loop gaan. 6) voortgaan. — II.
Trans. 1) Voor iem. gaan staan; belemmeren. 2)
ontgaan. 3) aan iets trachten te ontkomen. 4) ontkomen aan eene verplichting. 5) overtreffen.
Voregaende, voor -, vor-, bnw. 1) Voorafgaande.
2) vorig, verleden. 3) buitengewoon, bijzonder.
Voregaenre, voor -, -gaerre, znw. m. Voorganger,
leidsman.
Voregaerde, voor -, voir-, -gaende, znw. vr. Voorhoede.
Voreganger, voor -, voir-, -genger, znw. m. 1) Voorganger, hij die vooraangaat. 2) een voorbeeld. 3)
hij die met een opzicht of bewind is belast. 4) gedaagde, verweerder.
Voregangerige, -igge, znw. vr. Voorloopster.
Voregangster, voor -, -gancster, znw. vr. Leidsvrouw.
Voregane, voor -, voer-, znw. m. 1) Het voorgaan.
2) voortgang. 3) voorrang, het hebben van een
voorrecht. 4) voorkomen.
Voreganelije, voor-, bnw. Hetz. als v e r g a n c1 ij c.
Voregeberchte, voor -, vor-, cur-, znw. o. Waar
andere vorm van v o r e g e b o r c h t e.-schijnlk
Voregeblijf, voor -, znw. o. Vorige scheidsrechter
-lijke
uitspraak.
Voregeboech(te), voor -, znw. o. Borstriem van
een paard. In dezelfde bet. Voregeboge, voor -.

Voregeborehte, voor -, -geborcht, -gebrocht(e), -geburcht(e); -geborge, -gebu(e)rge, -geboorch, znw. o. 1)

VOREGEBOREN.

VOREHOFSTEDE.

Buitenwerken van een burcht of stad, voorstad;
2) voorportaal der hel.
Voregeboren, voor-, voir-, deelw. Vroeger geboren.
Voregeborge. Zie v o r e g e b o r c h t e.
Voregebot, voor-, znw. o. Plaatselijke of stedelijke verordening, keur.
Voregebroeht(e). Zie v o r e g e b o r c h t e.
Voregeburcht, geburge, -buerge. Zie v o r e g eborchte.
Voregedacht, voor-, deelw. bnw. Vooraf overdacht, overlegd.
Voregedachtenisse, voor-, znw. vr. Diepe gedachten(?)
Voregedaen, voor-, deelw. bnw. Tevoren bedreven.
Voregedinge, voor-, -geding, znw. vr. Een aan de
behandeling eener rechtszaak voorafgaand beding
of voorwaarde.
Voregekeert, voor-, deelw. Naar voren gekeerd.
Voregeleden, voor-, voir-, deelw. bnw. Voorbijgegaan, geleden.
Voregeleechtheit, voor-,znw. vr. Broot der v., vertaling van panis propositionis.
Voregelesen, deelw. bnw. Bovengenoemd.
Voregelooft, voor-, bnw. Van te voren beloofd.
Voregemelt, voor-, vur-, bnw. Bovengenoemd.
Voregemere, voor-, znw. o. Blik op of doorzicht
in het toekomende.
Voregenant, voor-, bnw. Bovengenoemd.
Voregenger. Zie v o r e g a n g e r.
Voregenoemt, voor-, -genomt, -genoempt, bnw.
Bovengenoemd.
Voregeordineert, voor-, -ordeneert, bnw. Te voren
bepaald.
Voregepens, voor-, -gepeins, znw. o. Voorafgaand
nadenken.
Voregepenset, voor-, -gepeinst, -gepeist, bnw.
Vooraf overdacht.

boven een ander of boven hetgeen iem. toekomt.
Voregevisiert, voor -, -eert, bnw. Vooraf beraamd.
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Voregereetsehap, voor-, -gereitschap, -gereescap,
zw. vr. 1) Een deel van het samenstel voor aan een
wagen. 2) voorbereiding.
Voregereide, voor-, znw. o. Het voorste deel van
het paardentuig.
Voregereiden, voor-, -gereeden, zw. ww. trans.
Voorbereiden.

Voregeroert, voor-, voir-, vuer-, vor-, vur-, -ge
bnw. Bovengenoemd.

-ruet,

Voregesehien, voor- zw. ww. trans. Van vroeger
dagteekenen.

Voregesehreven, voor-, vor-, vur-, bnw. Bovenge-

noemd.

Voregeschrifte, voir-, -geschrichte, znw. o. In-

1 eiding.

Voregeseit, voor-, -geseget, bnw. Bovengenoemd.
Voregeset, voor-, bnw. Vooraf bepaald.
Voregesetheit, voor-, znw. vr. Hetz. als v o r e-

g e 1 e e c h t h e i t.

Voregesien, voor-, voir-, bnw. Vooruit gezien.
Voregesienich, bnw. Voorzienig.
Voregesloten. Deelw. van v o r e s 1 u t e n.
Voregesmaec, voor-, vor-, znw. m. Voorsmaak,

voorproef.

Voregespan, voor-, znw. o. Borstriem van een
paard.

Voregespanne, voor-, vor-, vur-, -gespan, znw. o.
Een borstversiersel,een speld of gesp, waardoor
tevens de kleeding bevestigd wordt.
Voregesproken, voor-, bnw. Te voren vermeld.
Voregestelle, voor-, znw. De mannelijke ge slachtsdeelen.
Voregetouwe, voor-, vor-, vur-, znw. o. Een klein
voertuig( ?).
Voregevallen, voor -, st. ww. intr. Voorvallen. (Of
vore, als afz. woord op te vatten met de bet.
„vroeger" ?) .
Voregevel, voor-, znw. m. Voorgevel.
Voregeven, voir-, st. ww. trans. Voor(uit)geven,

— Voregevoelen, voor -.
Voregewane, znw. o. Levensgevaar.
Voregewijst, voor-, bnw. Vroeger gewezen.
Voregilde, voor-, znw. o. en vr. Het gild waarvan
iem. lid was voor dat hij lid van een ander gild
werd.
Voregissen, voor-, zw. ww. trans. Vooruit bedenken.
Voregissinge, voor-, znw. vr. Voorspelling.
Voregorden, voor-, zw. ww. trans. Van voren gorden.
Voregras, voor-, znw. o. Het eerste gras.
Voregreeps, bijw. Voor de hand weg(?)
Voregripen, voor-, voir-, st. ww. trans. Iem. voorkomen, iets voor den neus wegkapen. — Voregripe-

nisse, voor-, Voregripinge, voor -.
Vorehalden. Zie v o r e h o u d e n.
Vorehamer, voor -, znw. m. Voorhamer.
Vorehanden, voor-, bijw. 1) Vóór zich, voor oogen.

2) ophanden, nabij ; v. sijn, iemands tegenwoordigheid vereischen; te doen zijn; gaande zijn. 3) onderhanden, in bewerking zijn, omhanden hebben.
Vorehangen, voor-, st. ww. intr. Voor iets hangen.
Vorehane, voor-, vor-, znw. m. Voorhangsel.
Vorehant, voor-, znw. vr. Bovenhand, voorrang.
Vorehant, bijw. 1) V. comen, ophanden zijn. 2)
v. hebben, zich voornemen.
Vorehantveste, voor-, voir-, znw. vr. Vroegere
„handvest".
Vorehavel, voor-, bnw. Zich onderscheidende
door daden van dapperheid, moed.
Vorehavich, voor -, voir-, -hevich, bnw. Rijk, ver
mogend; weelderig. — Vorehavieheit, -hevicheit.
Vorehebben, voor-, zw. onr. ww. trans. Voor
oogen hebben; een voornemen opvatten.
Voreheinen, voor-, zw. ww. trans. Beginnen met
eene afscheiding te maken voor zijn erf.
Vorehelle, voor -, -hel, znw. vr. Het voorportaal
der hel.
Vorehelle, voor-, znw. vr.( ?) Voorstuk van een
leeren tasch.
Vorehenen, voor-, -hene, (-hin), bijw. 1) Voorbij.
2) vooruit. 3) vroeger, tevoren.
Vorehere, voor-, znw o. Voorhoede van een
leger.
Vorehertig, bnw. Vorehertige stede, het middenrif.
Vorehevieh. Zie v o r e h a v i c h.
Vorehin. Zie vorehenen.
Vorehoede, voor-, znw. vr. 1) Voorzorg, voorzichtigheid. 2) voorbedachte raad, opzet. 3) voorhoede van een leger.
Vorehoedelike, voor-, vor- bijw. Met beleid, uit
voorzichtigheid.
-

Vorehoeden, voor-, voir-, -hoden, -hoeden, zw. ww.

trans., wederk. en intr. — I. Trans. 1) Met den acc.
der zaak. Voorzorgsmaatregelen nemen, verhoeden. 2) met den acc. van den persoon en der zaak,
behoeden, beschermen. — II. Wederk. Zich hoeden. — III. Intr. Voorzorgsmaatregelen nemen.
Vorehoedet, voorhoet, deelw. bnw. Innig.
Vorehoedieh, voor-, bnw. Voorzichtig, behoedzaam. — Vorehoedicheit, voor-.
Vorehoedinge, voor-, voir-, znw. vr. Voorzorgsmaatregel.
Vorehoeker, voor-, -hoker, -hu(e)ker, znw. m. Opkooper.

Vorehoeester, voor-, hokester, -huucster, -oecster,
-huycster, znw. vr. Opkoopster.
Vorehoet, deelw. bnw. Innig.

Vorehoet, voor-, voir-, znw. o. Voorzorgsmaatregel.

Vorehof, voor-, znw. m. en o. Voorplein, voor

tuin, voorportaal.

Vorehofstede, voor-, znw. vr. Eene voor eene
andere gelegen hofstede.

VOREHOKESTER.

Vorehokester, znw. o. Opkoopster.
Vorehoochtijt, voor-, vor-, vur-, hoichtijt, znw.
-

vr. en m. De aan een kerkelijke feest voorafgaande
dag.
Vorehoofden. Zie v o r e h o v e d e n,
Vorehoo(f)t. Zie v o r e h o v e t.
Vorehorten, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans.
Vooruitstooten Of drijven, een paard. — II. Vooruitrijden.
Vorehouden, voor-, voir-, -hulden, -holden, st. ww.
trans. en intr. — I. Trans. 1) Voor iem. houden,
aan iem. vertoonen. 2) maken dat iem. iets niet bereiken of krijgen kan, den toegang tot iets versperren. — II. Intr. Eene hinderlaag aan iem. leggen.
Vorehouder, voor-, znw. m. Hij die een ander
belet in de uitoefening van zijn recht, aanspraak
maakt op een recht of op een goed.
Vorehoudinge, voor-, vor-, vur-, -haldinge, znw.
vr. Belaging.
Vorehouwen, voor-, vor-, vur-, st. ww. trans. Van
voren houwen of snijden.
Vorehoveden, voor-, -hoofden, zw. ww. intr. Zijn
front of voorgevel hebben (op eene bep. plaats).

Vorehovet, voor-, vor-, -(h)ooft, hou t, -hoot; vorehovede, znw. vr. 1) Voorhoof t. 2) de voorzijde, .het

front. 3) aan het water liggend terrein.4)stalletje(? ).
Vorehovetswere, voorhoo f t-, znw. vr. of m. Pijn
in het voorhoofd.
Vorehuker, -huucster, znw. vr. Opkoopster.
Vorehure, voor-, voir-, -huer, znw. vr. Een recognitiegeld, te betalen bij eigendomsoverdracht,
pacht, aanvaarding van een ambt of leen. — Vore

voor-, -hues, '-huys, Vorehuwelijeseh, voor-,-hus,
.-hilicsch.
Vore-alen, voir-, zw. ww. intr. Vooruitijlen.
Vorejaer, voor-, voir-, znw. o. 1) Een vroeger of

vorig j aar. 2) voorj aar.

Vorejagen, voor-, zw. ww. trans. en intr. — I.
Trans. Voortjagen. — II. Intr. Snel voorbij rijden.
Vorejammeren, voor-, zw. ww. intr. Van te voren
jammeren.
Vorecallen, voer-, vur-, zw. ww. intr, Vooraf over
iets spreken. — Voreeallinge, voor-.
Voreeasteel, voor-, - castiel, -chasteel. znw., o. De
op den voorsteven van een schip aangebrachte
versterkingen.
Vorekennen, voor-, vor-, - kinnen, zw. ww. trans.
. Van te voren kennen of weten.
Vorekenner,
—

voor-, -kenre.

Vorekenninge, voor-, znw. vr. Eene „kenninge"
die vroeger gekend is.

Vorekennisse, voor-, kennesse, znw. vr. 1) Voorafgaande kennis. 2) voorafgaande kennisneming
eener zaak; schepenkennis of ambtelijke verklaring van iets, dat vroeger heeft plaats gehad.
Vorekent, voor-, vor-, deelw. bnw. Boven gekend;
die wij boven hebben leeren kennen.
Vorekeren, voor-, zw. ww. trans. en wederk. Naar
voren keeren.
Vorekerke, voor-, -kerc, znw. vr. Voorportaal
eener kerk.
Vorekete, voor-, znw. vr. Een naar voren, aan
de straat gelegen zoutkeet.
Vorekint, voor-, znw. o. Kind uit een vroeger huwelijk; ook onecht kind.
Voreelage, voor-, znw. vr. 1) Een vroeger of te
voren ingediende klacht, in rechte. 2) het inbrengen van eene klacht vóór een ander; de voorrang
bij het indienen eener klacht. - Voreelagen.
Voreeleet, voor-, znw. o. Een kleed dat voor iets
gehangen wordt.
Voreelleven, voor-, st. ww. trans. Van voren afsnijden.
Voreeoken, voor-, zw. ww. trans. Vooraf koken(?)
Vorecomen, voor-, voir-, vor-, -commen, st. ww.
intr., scheidbaar ,met den klemtoon op vore. —
I. Met .een, pers. als ondw. Vóórkomen, verschijnen, vooral voor het gerecht. —II. Met eene zaak
-
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als ondw. 1) Vóórkomen, zich voordoen. 2) voor
den geest komen; ook verschijnen, in den droom.
3) ontmoeten, ten deel vallen. 4) met een tijdsbegrip als ondw., vooruitgaan; die vorecomende
tijt, de naaste toekomst.
Vorecomen, voor-, -commen, st.ww. intr. en trans.
onscheidbaar, met den klemtoon op het ww. — I.
Intr. Voorkomen,iets eerder doen dan of voor een
ander. — II. Trans. 1) Voorkomen, beletten. 2)
overvallen. 3) welwillend bejegenen. 4) helpen.
5) iets te boven komen.
Vorecomende, voor-, deelw. bnw. Vrijwillig of
zonder eenige verplichting aangeboden.
Vorecominge, voor-, znw. vr. Voorkoming.
Vorecommer, voor-, voir-, vor-, znw. m. Last die
alreeds op het eene of andere goed rast.
Vorecondigen, voor-, -cundigen, zw. ww. trans.
Iets of iem. van te voren aankondigen.
Vorecondiger, voor-, -cundiger, znw. m. Vooruit
gezonden bode.
Voreeoop, voor-, voir-, znw. m. Het opkoopen
van waren, gewoonlijk door kleinhandelaars; in 't
algemeen alle koop met gebruikmaking van voordeelen, waarvan anderen uitgesloten zijn. 2) het
koopen van levensmiddelen voor eigen gebruik op
den Zaterdag in groote hoeveelheid dan men voor
de volgende week behoeft. 3) het recht om iets,
voordat het _aan een derde verkocht wordt, over te
nemen.
Vorecoopster, voor-, znw. vr. Eene vrouw, die
„vorecoop" doet; opkoopster die de gekochte
waren weder in het klein verkoopt; kleinhandelaarster;in dez. bet. wvla. en zeeuwsch vorecoopst(e)rige, -egge; uitdraagster.
Vorecopen, voor-, voir-, zw. ww. trans. 1) (Waren) „te voren copen", opkoopen, in het groot koopen, vooral met gebruikmaking van voordeelen,
waarvan anderen uitgesloten zijn.
Voreeoper, voor-, voren -, -cooper, znw. m. 1) Hij
die waren op de markt opkoopt vóór dat de markt
geopend is of met gebruikmaking van voordeelen
waarvan anderen uitgesloten zijn, voorkooper. 2)
een opkooper die de gekochte waren in het klein
verkoopt, kleinhandelaar,vooral in levensmiddelen.
Voreeoperse, voor-, znw. vr. Hetz. als v o r eeoopster.
Voreeopinge, voor-, znw.vr. Hetz. als v o r ecoop.
Vorecore, voor-,' voir-, -keure, -coor, znw. vr. Het
recht van vóór een ander te kiezen, voorkeur.
Vorecost, voor -, znw. m. Voorafgaande of vroegere kosten.
Vorecouwen, voor-, -cuwen, zw. ww. trans. Voor
iem. kauwen, ook overdr.
Vorecrocht, vore-, voir-, croft, ' znw. vr. Een
vooraan of voor iets anders gelegen „crocht".
Voreeuwen. Zie v o r e c o u w e n.
Voreladen, voor-, zw. ww. trans. In rechte dagen.
Voreladinge, voor-, znw. vr. Het laden van iets
het eerst of voor iets anders.
Vorelage, voor-, znw. vr. Opgelegde rand, belegsel(?).
Vorelage, vóór-, znw. vr. Hinderlaag.
Vorelagen, voor-, vor-, zw. ww. intr. met den
dat. Aan iem. eene laag leggen.
Vorelanges, voor-, -langs, voorz. Voorlangs,
langs de voorzijde.
Vorelant, voor-, znw. o. 1) Vóór iets anders gelegen land, vooruitspringend of -uitstekend land.
2) land dat buitendijks ligt.
Vorelast, znw. m. Hetz. als v o e r i n g e. 3).
Voreleden, voorleden, deelw. bnw. 1) Verleden.
2) voormalig, vroeger.
Voreledenheit, voor-, -ledentheit, znw. vr. Het
verledene.
.
Voreleggen, voor-, vor-, vur-, zw. ww. trans.
Scheidbaar ww., klemtoon op vore. 1) Voorleggen,
voorzetten. 2) voorhouden, verwijtend aan iets
-
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herinneren. 3) iem. iets blootleggen, een voorstel
doen. 4) enen ene lage v., iem. een hinderlaag leggen. 5) zich iets voornemen.
Voreleggen, vóór-, zw. onr. ww. trans., onscheidbaar vervoegd. Versperren, afsluiten.
Vorelegginge, voor-, voir-, znw. vr. Het voor
oogen leggen of toonen van iets.
Voreleiden, voor-, voir-, -leden, zw. ww. trans. De
leiding van iets op zich nemen.
Voreleider, voor-, znw. m. Leidsman.
Vorelecken, voor-, voir-, zw. ww. trans. Voorproeven.
Voreleren, voor-, vor-, zw. ww. trans. Vroeger of
te voren leeren.
Vorelesen, voor-, voir-, st. ww. trans. Voorzeggen, voorlezen.
Vorelesen, voor-, deeles. bnw. Boven genoemd.
Vorelet. Zie vore 1 i t.
Vorelettere, voor-, znw. vr. Voorafgaande brief.
Voreleven, voor-, zw. ww. intr. Iem. een voorbeeld van een leven geven.

Voreliehten, voor-, -hechten, -luchten, zes. ww.

intr. Iem. met een licht voor gaan; ook schitteren(? )
Voreliden, voor-, voir-, st. ww. intr. en trans. —
I. Intr. 1) Voortgaan. 2) voorbijgaan, der werelt
v.( ?), overlijden. — II. Trans. Overtreffen.
Vorelief, voor-, vor(e)lijf, znw. o. Een geschenk
in geld gegeven, als beleefdheid bij overdracht en
eigendom, huur, pacht.
Voreliën, voor-, zw. en st. ww. trans. Iets erkennen op een tijd voorafgaande aan dien waarop
het feit vermeld wordt.
Voreliggen, voor-, st. ww. intr. Voorhanden zijn.
Vorelijf. Zie v o r e l i e f.
Vorelijste, voor-, -lijste znw. vr. Kroonlijst( ?).
Vorelit, voor-, -let, znw. o. Voorste lid van een
vinger.
Voreloon, voor-, znw. m. Vooruit toegekende beboning.
Voreloop, voor-, znw. m. Het vooruitloopen.
Vorelopen, voor-, voir-, st. ww. intr. 1) Vooruit
2) voorgaan in iets. 3) in het-lopen,wg.
Oostmnl., voorvallen.
Vorelopen, voor-, st. ww. trans, onscheidbaar
vervoegd. Loopende inhalen, ook: tegemoet komen.
Voreloper, voor-, znw. m. 1) Voorloper, voorbode.
2) voorman,leider.
Vorelove, voor-, znw. vr. Luifel, afdak.
Voreloven, voor-, voir-, zw. ww. trans. 1) Tevoren beloven. 2) van te voren beloven.
Voreloven, voor-, voir-, -laven, zw. ww. trans.
Verdedigen, nl. de vervulling van een op iem. anders rustenden plicht.
Voreluchten. Zie v o r e l i c h ten.
Voreluehter, voor-, voir-, znw. m. Hij die licht
geeft.
Voremaeyen, vorr-, -meyen, zw. ww. trans. Maaien vóór een ander. — Voremaeyer, voor-, -meyer.
Voremaels, voor-, voir-, vor, bijw. 1) Eertijds.
2) vóór het eten.
Voremaken, voor-, vor-, -maecken, zw. ww. trans.
1) Van te voren maken, gereed maken. 2) enen iet
v., iets voor iem. maken, ook iem. iets voordoen.
3) vooruit vermaken.
Voremale, voor-, vor, bijw. Vroeger, een poos
geleden.
Voreman, voor-, znw. m. Vroegere of vorige
echtgenoot.
Voremande, voor-, voir-, znw. vr. en o. Naam
van eene wollen stof.
Voremanen, voor-, zw. ww. trans. Van te voren
op iets wijzen.
Voremangeister, znw. vr. Hetz. als v o r ee o o p s t e r. Vr. van voremanger, -meng(h)ere.
Voremaninge, voor-, znw. vr. Waarschuwing. In

deze. bet. voremanisse.

Voremareten. Hetz. als v o r e c o p e n.
Voremeester, voor-, -meister, znw. m. 1) De vorige leermeester. 2) de vorige heelmeester.
Voremelt, voor-, bnw. Bovengenoemd.
Voremenger. Zie bij voremangelster.
Voremeyen, Voremeyer. Zie v or e m a e y e n,
enz.
Voremeeken. Zie v o r e m i c k e n.
Voremerken, voor-, zw. ww. trans. Vooraf opmerken, overdenken.
Voremerse, voor-, -meers(s)e, -meesse, znw. m.
Mastkorf aan den voormast.
Voremeten, voor-, zw. ww. trans. Van te voren
of vooraf meten.
Voremiddach, voor-, bijw. en znw. m. — I. Als
bijw. Voor den middag. -- II. Als znw. Voormiddag.
Voremiede, voor-, vor-, -mede, -miede, znw. vr. 1)
Hetz. als v o r e 1 i e f. 2) een geschenk in geld,
voorafgaande aan eene handeling.
Voremieken, voor-, voir-, -mecken, zw. ww. trans.
1) Van te voren bepalen. 2) nadenken over iets,
voorafgaande aan eene handeling.

Voremombaer voor-, vor-, voir-, mumbaer, -mombar, -momber znw. m. Voogd over een minder-

jarige.

Voremombaerschap, voor-, vor-, -momberschap,
znw. vr. Voogdij.

Voremomboren, voor-, -momberen. zw. ww.

trans. Voogd zijn over (een minderjarige).

Voremonde, voor-, Voremonder, voor-, voir-,
-munder, znw. 'm. Voogd.
Voremonderschap, voor-, vor-, -munderschap,
znw. vr. Voogdij.

Voremonster, voor-, znw. m. Het voorportaal of
voorste deel van een tempel.
Voremont, voor-, voir-, -munt, znw. m. Voogd. —

Voremontschap, voor-, -muntschap.
Voremouwe, voor-, voir-, -mauwe, -murw, znw.

vr. Het voorste deel, het over de hand hangende
deel eener mouw.
Voremunte, voor-, vor-, znw. vr. Vorig of vroeger
muntstuk.
Voremuur, vore-, voir-, -muyr, znw. vr. Muur
vóór een erf.
Voren, bijw. A .Voren. I. Als voornaamwoordelij k
bijw., met verschillende beteekenissen van vore.
H. Als bijw., niet in verbinding met werkwoorden;
1). van plaats, aan de voorzijde; dat v. dat achter,
het achterste voren; achter noch v., in het geheel
niet. 2) naar voren, vooruit. 3) vooraan, op de
voorste plaats. 4) vooraf. 5) voor zich uit. 6) van
tijd, vroeger. 7) van te voren, vooraf. 8) van
rangorde, eerst, in de eerste plaats. 9) voor oogen
van. 10) voorbij. 11) bij een ww. en een datief gebruikt in de bet. van het voorzetsel vore, a) als
begrip van ruimte. b) als uitdr. van het begrip „in
den weg staande van iem". c) in de bet. „ten behoeve van". d) in de bet. „met betrekking tot". — IIL
In verbinding met werkwoorden, bringen, doen
(hem v. doen, zich onderscheiden), gaen, hebben, leg-

gen, leiden, comen, setten, singen, trecken, varen. —
B. Tevoren. — I. Als vnw. bijw., in hier te v., daar te
v., hiervoor, daarvoor. — II. Als bijw. (buiten verband met werkwoorden). 1) Van voren; naar voren.
2) te voren, vroeger; straks. 3) van te voren, vooraf. 4) bij de werkwoorden weten, dunken, seggen,
stellig, vast. 5) bovenal, in de eerste plaats; vele
te v., bij een superlatief, verreweg; verre te v., bij
een comp., zeer veel; niet al te v., vooral niet; des te v.
rijn, te boven komen. 6) te v., met een datief heeft
bij een ww. de beteekenis van het voorzetsel vore;
als ruimtebegrip en met de bet. „ten behoeve
van". -- III. In verbinding met werkwoorden.
1) Te v. bringen, brengen. a) Aanbieden, bij iem.
brengen. b) mededeelen. c) voorstellen. d) voor den
geest brengen. e) aan het verstand brengen.
/. bewerken. g) voor den dag brengen. h) inrichten
(het leven). 2) met doen: hem te v. doen, a) voor den

VOREN.

VOREPERSEN.

dag komen, b) zich op den voorgrond stellen,
c) zich onderscheiden. d) zich inspannen. 3) met
gaen, de bovenhand hebben, vooruitgaan, te boven gaan. 4) met geven, voor niet uitdeelen. 5) met
hebben, vooruit hebben, als „voredeel", vóór hebben (boven een ander) ; in een beteren toestand
zijn, de bovenhand hebben. 6) met comen: a) met
een persoon als ondw., voor den dag komen; enen
te v. comen, naar iem. toegaan; ook met vij andelijke bedoeling; des te v. comen, de baas worden,
ook in iets slagen; de gevolgen van iets te boven
komen. b) met eene zaak als ondw.: in het oog komen, in iemands weg komen, zich voordoen, voor
den geest komen, in iemands geest opkomen, ter
ooren komen. 7) met leggen: voortzetten, mede deelen, een voorstel doen aan, voor oogen houden.
8) met lopen: enen te v. lopen, iem. vooruit loopen.
9) met lijn, voor oogen staan, uitmunten boven,
vooruitgegaan zijn. 10) met vallen, voor de voeten
vallen; onder het oog komen. 11) met werpen,mededeelen, voorstellen, verslag geven van.
Voren. Zie voeren.
Voren, znw. o. (m?); ane den v. lijn, het eerst
van iets beginnen, gezegd van hem die van twee
strijdende partijen, als de „vrede" uitging, om de
vernieuwing daarvan zal vragen, zoolang de zoen
nog niet heeft plaats gegrepen.
Voren, zw. ww. trans. Voren maken (inleen land).
Vorenachte, voor -, voir-, nachte, znw. vr. Den
vorigen nacht, den nacht voor —.
Vorenaeyen, voir-, zw. ww. trans. Van voren
naaien.
Vorename, voor-, neme-, bnw. Voornaam, aanzienlijk.
Vorename, voor-, znw. m. Voornaam.
Vorenamelije, voor-, bnw. Voornaam, hoog.
Vorenamen, voor -, voir-, zw. ww. trans. Een
voornaam geven aan.
Vorenbaren, vore-, voor-, -boren, znw. m. Broeders- en zusterskinderen onderling, volle neef of
nicht.
Vorenbringen, brengen, zw. onr. ww. trans. 1)
Vertellen, mededeelen. 2) met zich brengen. 3) voor
den geest brengen, inblazen.
Voreneme, voor-, znw. vr. Daad van geweld(?)
Vorenemelike, voor-, bijw. Voornamelijk.
Vorenemen, voor-, voir-, st. ww. trans. 1) Vooruitnemen, vooruit ontvangen. 2) voor den geest
brengen, zich voorstellen. 3) ter hand nemen, eene
zaak. 4) volvoeren, verrichten, vooral ' eene onbehoorlijke zaak. 5) zich verstouten tot iets. 6) beweren, staande houden. 7) het plan tot iets vor-

Vorenoemt, voor-, vor-, -noomt, -noumt, bnw.
1) Bovengenoemd. 2) beroemd, berucht.
Vorenoene, voor-, znw. vr. Voormiddag.
Vorenogen, voornogen, verkeerde lezing voor
voreogen, tegenwoordig, present(?).
Vorenomen, voor-, deelw. bnw. Voortreffelijk;
aanzienlijk.
Vorensehieten, st. ww. intr. Zich snel naar voren
bewegen, zich uitstrekken.
Vorenseggen, zw. onr. ww. trans. Voorspellen.
Vorensetten, zw. ww. trans. Voorzetten.
Vorensien, st. ww. intr. Vooruit zien.
Vorensingen, st. ww. intr. Het eerst- zingen.
Vorenst, bnw. Voorste.
Vorentreeken, st. en zw. ww. intr. Voortrekken.
Vorents, vurents, vorents, bijw. Tevoren: van te
voren.
Vorenvaren, st. ww. intr. Wegrijden.
Vorenwerpen, st. ww. tr. Zie v o r e n. III, 11).
Voreoecster. Zie v o r e h o e c s t e r.
Voreofferen, voor-, zw. ww. intr. Het eerst eene
offergave brengen bij een lijkdienst.
Voreoffer(h)ande, voor-, znw. vr. De voorrang
bij het brengen van eene offergave bij eene kerkelijke plechtigheid, ook bij een lijkdienst.
Voreogen, bijw. uitdr. als bnw. gebruikt. Te
-genwordi.—
Voreogen(t)heit, voor-.
Voreogenlike, voor-, lijc-, lic-, bijw. Op het
oogenblik zelf.
Voreomme, voor-, -om, bijw. Rondom aan de
voorzijde.
Voreommegaen, voir-, umme, -umb, st. ww.
trans. Van te voren onderzoeken.
Voreonthouden, voor-, voir-, vur-, ontholden, st.
ww. trans. (Iets aan iem.) onthouden.
Voreooft. Zie v o r e h o v e t.
Voreoordeel. Zie voreordee1.
Voreopboren, voor-, -upboren, zw ww. trans.
Van te voren innen.
Voreordeel, voor-, -oordeel, -oirdeel, znw. o. en
m. Een vroeger gewezen vonnis.
Voreordonnantie, voor-, znw. vr. Eene vroegere
verordening.
Voreouderen, voor-, -ouders, znw. m. Voorouders,
aartsvaders uit het O.T.
Voreover, voor-, bijw. Voorover.
Voreoverdraeht, voor-, znw. vr. Een vroeger of
ouder besluit. — Voreoverdragen, voor-.
Vorepacht, voor-, znw. vr. Vervallen pachtsom.
Vorepaehter, voor -, znw. m. Vroegere pachter.
Vorepael, voor -, voir-, znw. m. Grenspaal.
Vorepais, voor -, -pays. Een deel van de. uitdr.
„vore pais-nemen", het eerst tot den vredeskus
worden toegelaten.
Vorepanden, voor-, -vuer-, zw. ww. trans. Te voren als pand nemen.
Vorepandinge, voor -, znw. vr. Eene vroegere
panding..
Vorepenselije, voor-, -peinselijc, bnw. Wat van te
voren overdacht kan worden.
Vorepensen, voor -, pei(n)sen, zw. ww. trans.,
wederk. en intr. — I. Trans. 1) Vooraf of van te
voren bedenken. 2) vooraf beramen; als znw., voorbedachte raad. 3) nadenken over iets dat nog komen moet, of het gevolg van iets zijn zal. 4) nadenken over iets in het algemeen. — II. Wederk.
Van te voren over iets nadenken; na nagedacht te
hebben, besluiten; deelw. vorepenst, na rijpe overweging._ -- III. Intr. Vooruit denken, nadenken
over iets dat nog komen moet; peinzen over.
Vorepensicheit, voor-, znw, vr. Nadenken over
de toekomst.
Vorepensinge, vor-, -peisinge, znw. vr. 1) Het
vooruit bedenken van iets. 2) overpeinzing van het
verledene.
Vorepersen, voor-, voir-, -parsen, zw. ww. trans.
Toedrukken(?)

-

men; als znw., plan, voornemen. 8) behandelen

(Oostmnl. 16e eeuw).

Vorenemende, voor-, deelw. bnw. 1) Uitgelezen,
voortreffelijk. 2) voorgenomen.
Vorenementheit, voor-, -nementheit, znw. vr. 1)
Het hebben van een voordeel, het recht om iets
vooruit te nemen. 2) voortreffelijkheid; schoone
schijn.
Voreneminge, voor-, znw. vr. Hetgeen men zich
voor den geest brengt.
Vorengaen, st. ww. intr. en trans. — I. Intr.
1) Voor(aan)gaan. 2) den voorrang hebben; overtreffen. 3) een voorbeeld geven. — II. Trans. Enen
iet v., den pas afsnijden.
Vorenhebben, zw. ww. trans. Voor hebben, van
plan zijn.
Vorencomen, st. ww. intr. Tot (iem.) komen.
Voreneopen. Zie v o r e c o p e n.
Vorenleggen, zw. onr. ww. trans. Voor oogen
houden.
Vorenlopen, st. ww intr.: enen te voren lopen,
iem vooruit lopen.
Vorenmaker, -metier, znw. m. Hij die voren
maakt, ploeger.
Vorenoemen, voor-, vor-, -nomen, zw. ww. trans..
1) Vr 0 ger noemen. 2) te voren noemen, bepalen.
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Vorepipe, voor-, znw. vr. Scheenplaat(? ), deel

der wapenrusting.

Voreplaetse, voor-, voir-, -platse, -platze, znw. vr.

Plaats voor een huis

of aan den openbaren weg.

Voreplate, voor-, znw. vr. Timmermansterm;

rib of plaat aan de voor- of buitenzijde van een
bouwwerk.

Voreplecht, voor-, znw. m. Last die al reeds op
het een of ander goed rust en daarop verhaalbaar is.
Voreplecht, voor-, znw. m. Voorplecht van een
schip of schuit.
Vorepoy, voor-, znw. o. Verhooging aan den voorgevel van een openbaar gebouw; ook bordes, bal-

Voreroeren, voor-, zw. ww. trans. Komt voor
met de vertaling premovere.
Vorerucken, voor-, zw. ww. trans. Vooruitschuiven; uitstellen.

Vorerumich, voor-, voorruymich, bnw. Voortvorerunnich.
Voresacht, voor-. Andere vorm van v o r e-

vluchtig; daarnaast
s e i t.

Voresacht, voor-, voir-, znw. o. V. doen, verzachting, redding, aanbrengen.
Voresage, voor-, znw. Voorspelling.
Voresager, voor-, znw. m. Waarzegger, voorspeller.

Voresale, voor-, voir-, -salle, -sael, znw. vr. Voor-

kon.

zaal, voorportaal.

tenpoort, voorpoort.

vut-.

Voreporte, voor-, -poort(e), -poirt, ztiw. vr. Bui-

Voreprijs, voor-, vor-, znw. o. Voor een poort
aangebrachte versterking, borstwering.
Voreproeven, voor-, -prueven,zw. ww. trans. 1)
Van te voren onderzoeken. 2) van te voren proeven.

Vorequetsen, voor-, vor-, -vur-, -quetzen, zw. ww.
trans. Vroeger dan een ander kwetsen( ?).
Voreraden, voor-, zw. ww. intr. met den dat.
Voor iem. zorgen.
Voreradicheit, znw. vr. Vooraf beraamd plan.
Voreraem, voor-, znw. o. en m. Vooraf vastgesteld ontwerp of concept; voorafgaande bespreking.

Voreraet, voor-, voir-, -rait, znw. m. 1) Voorafgaand overleg, tevoren overdacht plan. 2) voorzorg. 3) bi vorerade, voorrade, voorloopig. 4) sonder

v., onverwachts. 5) opzet, voorbedachte raad,
vooral voor een aanslag, een slecht plan. 6) eene
aan eene handeling voorafgaande raadgeving of
inblazing, aangedrongen door geschenken of beloften. 7) v. doen, plegen, bedrog plegen. 8) een aan
iets voorafgaand advies; ook advies in het algemeen. 9) de afgetreden stadsraad.
Voreraetsman, voor-, znw. m. Te Utrecht, overman van een gild.
Voreramen, voor-, voir-, zw. ww. trans. Een ontwerp of concept van iets maken.
Voreraminge, znw. vr. Ontwerp.
Vorerecht, voor-, znw. o. Voorrang in de berechting.

Vorereehten, voor-, voir-, -richten, zw. ww. trans.

Voorzetten.

Vorereden. Zie v o r e r e d e n e.
Vorereden, -reeden. Zie v o r e r e i d e n.
Vorereden, voor-, vor-, vur-, zw. ww. intr. en

trans.--- I. Intr. Een voorafspraak houden. -- II.
Trans. Voorspreken, verdedigen.
Voreredene, voor-, vor-, -reden, znw. vr. Inleiding,
voorwoord.

Vorereide, voor-, znw. vr. Voorbereiding.
Vorereiden, voor-, vor-, -reeden, zw. ww. trans.

Van te voren gereed maken.
Vorerelpel, voor-, vor-, znw. m. Borstriem van
een paard.

Vorereisen, voor-, zw. ww. intr. Vooruitreizen.
Vorereiser, voor-, znw. m. 1) Voorganger. 2) voor-

vechter.

Vorerekeninge, voor-, voir-, znw. vr. Vorige rekening. — Voirrekenboec.
Vorerennen. Zie v o r e r i n n e n.
Vorerentier, voor-, znw. m. Vroegere rentheffer.
Vorerichten. Zie v o r e r e e h ten.
Voreriden, voor-, st. ww. intr. en trans. — I.

Intr. Vooruitrijden. — II. Trans. Voorbijrijden.
Vorerieken, vor-, zw. ww. trans. Overreiken(?)
Vorerinnen, voor-, (-rennen), st. ww. intr. Hard
vooruitloopen.
Voreroepen, voor-, -rotten, st. ww. trans. Openlijk verkondigen.
Voreroeper, voor-, vor-, -rotter, -ere, znw. m.:
Heraut.

Voresanger, voor-, -senger, -ere. VoreSanc, voor-

Voresat, voor-, vor-, znw. m. Het leenen van geld

op pand.

Voresate, voor-, vor-, -saet, -sete, znw. m. 1) Voorganger in een ambt, in de regeering. 2) voorganger
in een recht, een eigendom.
Voresate, voor-, voir-, vor-, -saet, znw. vr. Opzet,
kwade bedoeling.
Voresater, voor-, znw. m. Hetz. als v o r e s at e 1) .
Vorgsatieh, voor-, bnw. 1) Opzettelijk. 2) weldoordacht, vooruitziend.
Voresatieheit, voor-, voresatinge, znw. vr. Hetz.
als voresienicheit.
Vorescheel, voor-, znw. o. Een vorige twist.
Voresehelden, voor-, st. ww. tr. Vóór een ander
een actie instellen( ?)
Voresehelinge, voor-, znw. vr. Vroegere twist.
Voreschellich, voor-, bnw. Voorbarig.
Voresehenen, voor-, deelw. Verschenen,'verval-

len.

1

Voreschenken, voor-, -schinken, zw. ww. trans.

Voor iem. schenken.

Voresehepene, voor-, voir-, -schepen, znw. m. De
eerste of voorzittende schepen.
Vorescheppen, voor-, st. www. trans. Voorbeschikken.

Voresehermerster, voor-, znw. vr. Voorvechtster.
Voresehin, v(o)ort(), znw. m. en vr. De toestand

waarin iets naar buiten blijkt, zijne
heid duidelijk toont.

tegenwoordig-

Voresehicken, voor-, zw. ww. trans. 1) Te voren

bepalen. 2) vooruitzenden.
Voresehilt, voor-, znw. m. Beschermend schild.
Voreschinen, voor-, voir-, st. ww. intr. Uitblinken. --- Voreschip, Vorescho(o)t, voor-.

Voreschorten, voor-, zw. ww. trans. De kleeren
van voren opbinden.
Voreschot, voor-, znw. o. Eene opbrengst in geld,
te betalen vóór het gewone „schot ".
Voreschot, voor-, znw. o.; ook voreschote, znw. vr.
Houten betimmering aan den voorwand eener
woning.

Voreschot, znw. m. Voorschoot.
Voreschote. Zie v o r e s c h o t, 2e art.
Voresehouwe, voor -, -schowe, znw. vr. Eerste of

voorloopige schouw.

Voreschreven, voor -, voir- bnw. Boven genoemd.
Voreschriden, voor-, st. ww. intr. Vóór iem. gaan.
Voreschrift, voor-, znw. vr. en m. 1) Aanbeve-

lingsbrief. 2) vorige brief. 3) hetgeen vooraan of
boven iets geschreven is. 4) voorschrift, model.
Voreschriven, voor -, st. ww. trans. 1) Van te voren schrijven; vroeger schrijven. 2) vooraan of boven iets schrijven. 3) voorschrijven. — Vore-

schrivinge.
Voresehult, voor-, voir-, znw. vr. Vroegere
schuld.

Voresehuven, voor-, st nw. trans. Voorschuiven.
Voreseggen, voor -, voir-, 1) Te voren zeggen; te

voren aankondigen. 2) eene scheidsrechterlijke
uitspraak doen, die op het tijdstip waarop men
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spreekt, in het verleden ligt. 3) voorzeggen, zeggen hetgeen iem. moet nazeggen. 4) voorhouden,
vermanend of verwijtend herinneren.
Voreseggen, voor-, voir-, vor-, zw. onr. ww. trans.
Van te voren seggen; voorspellen.
Voreselt, voor-, voir-, bnw. Vroeger gezegd, genoemd.
Voresenden, voor-, zw. ww. trans. Vooruitzenden.
Voresenger, znw. m. Voorzanger.
Voresete. Zie v o r e s a t e.
Voresettelike, voor-, lijc, -lic, bijw. Met opzet.
Voresetten, voor-, voir-, vor-, vur-, zw. ww. trans.
1) Tevoren bepalen. 2) vóórzetten, voor iem.
plaatsen. 3) stellen boven. 4) voor (oogen) stellen,
zich voorstellen. 5) zich iets voornemen; met voresetten dingen, met opzet.
Voresettich, voor -, bnw. Opzettelijk.
Voresettieheit, voor-, znw. vr. Opzet, vast voornemen.
Voresettinge, voor-, znw. vr. Bet, onzeker.
Voresich, voir -, bnw. Voor zich.
Voresicht, voor -, znw. vr. Hetz. als v o r es i c h t i c h e i t.
Voresiehte, voor-, bnw. Vooruitziende, ervaren.
Voresichtelijc, voor-, -sichtlijc, bnw. Hetz. als:
Voresichtich, voor-, vor-, vur-, bnw. Vooruitziende, scherpzinnig; ook verstandig.
Voresichtichheit, voor-, vor-, znw. vr. 1) Doorzicht, verstand, behoedzaamheid. 2) voorzienigheid; alles voorziende en alles omvattende voorzorg.
Voresiehtichlike, voor-, bijw. Op scherpzinnige
wijze.
Voresien, voor-, voir-, vor-, st. ww. trans., wederk. en intr. -- I. Trans. 1) Vooruitzien, door
voorgevoel of in een droomgezicht. 2) van te voren
bezien. 3) voorzien in iets, met het bijdenkbeeld
van „verhoeden, voorkomen"; maatregelen tegen
iets nemen. 4) met God als onderwerp, voorzien,
voorbeschikken. 5) bedenken, overpeinzen; met
overleg doen; beramen. 6) voor iem. of iets zorgen. 7) omzien of uitzien naar; iem. iets bezorgen.
— II. Wederk. 1) Vooruitzien, zich rekenschap geven van de toekomst. 2) zich in acht nemen, zich
hoeden. 3) zich rekenschap geven van iets, wel weten wat men doet. 4) maatregelen nemen. 5) op iets
letten, er voor zorgen. 6) in rechte; hem an enen v.,
iem. aansprakelijk stellen. — III. Intr. 1) Zich hoeden, oppassen. 2) maatregelen nemen. 3) zich
moeite geven voor.
Voresien, voor-, vor-, znw. o. 1) Toezicht. 2) overleg, rijp beraad. 3) voorzienigheid, goddelijke wijsheid en zorg.
Voresien, voor-, vor-, deelw. bnw. 1) Vooruitziende, scherpzinnig;. welberaden, wel doordacht.
2) op zijn hoede. 3) voorbereid op iets, gereed. 4)
verzekerd van iets( ?). 5) van het noodige voorzien,
goed bezorgd.
Voresiende, deelw. bnw. In of door zijne (Gods)
voorzienigheid.
Voresiener, voor-, vor-, sienre, znw. m. Opziener,
verzorger. — Vorsienerse, - ersse, -ersche.
Voreslenheit, voor-, znw. vr. 1) Vooruitziendheid,
doorzicht. 2) vooraf beraamd plan.
Vorsienieh, voor-, bnw. — I. Van menschen. 1)
Vooruitziende, doorzicht hebbend, verstandig. 2)
van God, alwijs, voor alles zorgende. 3) behoed
zijn hoede, zorgvuldig in iets. — II.-zam.4)op
Van zaken. 1) Wijs, verstandig. 2) opzettelijk.
Voresienicheit, voor-, voir-, vor-, znw. vr. 1)
Vooruitziendheid, schranderheid. 2) van God,
voorzienigheid. 3) bedachtzaamheid, omzichtigheid. 4) als beleefdheidsterm, waarmee men iem.
aanspreekt. 5) maatregelen, waarmede men in iets
voorziet. 6) vooruit beraamd plan, opzet.
Voresieniehlike, voor-, vor-, bijw. 1) Met be-

dachtzaamheid, met overleg. 2) met voordacht,
met opzet.
Voresieninge, voor-, znw. vr. Het vooruitzien,
doorzicht(?).
Voresienisse, voor-, -esse, znw. vr. 1) Vooruit
ziende zorg. 2) zorgend bestuur van God.
Voresienlike, voor-, -lift, -lic, bijw. 1) Met doorzicht, scherpzinnigheid. 2) overeenkomstig eenebeschikking van God. 3) met voordacht, opzet.
Voresijn, voor-, st. onr. ww. intr. Aan het ,hoofd
staan.
Voresin, voor -, znw. Voorafgaande werking van
het verstand, rijp beraad.
Voresingen, voor -, st. ww. trans. en intr. 1)
Voorzingen, de melodie of de toon aangeven.
2) (ironisch), het leven laten.
Voresinnen, voor-, -voir; zw. ww. trans. Van te
voren bedenken( ?)
Voresinnich, voor-, bnw. Verstandig.
Voresinnieheit, voor-, znw. vr. 1) Voorziendheid,
bedachtzaamheid. 2) voorzienigheid, van God. 3)
voordacht, opzettelijk beraamd plan.
Voresitten, voor-, st. ww. intr. Vooraan zitten;
de leiding hebben. — Voresitter, vo(o)r-, vur-.
Voreslach, voor-, voir-, znw. m. en o. 1) Een
recht op een deel van gekapt hout. 2) een gedeelte
lands van nieuwe uit het woeste gemeene veld tot
bouwland gemaakte gronden aan den bisschop
vooraf toebedeeld. 3) voorrang, voorkeur. 4) het
voorste deel van een wagen; vooras met de wielen.
4) voorslag voor een uurwerk.
Voreslaen, voor-, st.ww. trans. en intr. -- I. Trans.
Bet. onzeker. — II. Intr. 1) Het eerst slaan. 2) snel
voorwaarts rijden. 3) overwegen, meer wegen dan.
Voreslieken, voor-, voir-, zw. ww. trans. Vert.
van Latijn preglutire.
Voreslitinge, voor-, znw. vr. Een vroeger gewezen vonnis.
Voresloter, voor-, znw. vr. Diegene van twee
aangrenzende eigenaars die het eerst eene sloot
maakt.
Voresluten, voor-, voir-, -sluyten, st. ww. trans.
Voor iem. sluiten, eene deur; hem versperren, den
toegang. — Voreslutinge, voor-, vor-, znw. vr.
Voresmake, voor-, vor-, -smaec. znw. m. Voorsmaak, voorproef: voorgevoel.
Voresmaken, voir -, zw. ww. trans., Van te voren
smaken of genieten. - Voresmakinge, voor,
voir-,

-smackinge.

Voresmelten, voor -, st. ww. intr. Latijn prelique-

re.

Voresnab, voor-, voir-, znw. m. Snavel, punt van
den snavel. — Voresniden, voor-, voresnider, voor-.
Voresnoer, voor-, voir-, znw. m. Een afhangende
halsketting.
Voresoene, voor-, voir-, -sone, -soen, znw. vr.
Het eerste gedeelte van de som die als zoengeld
aan de magen van een verslagene wordt betaald.
Voresomer, voor-, znw. m. De lente, het voorjaar.
Voresorchster, voor-, Voresorge, voor-.
Voresorgen, voor-, vor-, zw. ww. trans. en intr. -

I. Trans. A Met den acc. van den persoon. Voor
iem. zorgen. B. Met den acc. der zaak. 1) Verzorgen. 2) van te voren maatregelen nemen tegen
iets. 3) in orde brengen. 4) met vrees of zorg iets
tegemoet zien. — II. Intr. Maatregelen nemen.
Voresorger, voor-, voir-, znw. m. Beheerder, bestuurder van geldmiddelen.
Voresorginge, voor-, znw. vr. Bescherming.
Vorespanne, voor-, znw. vr., en vorespan, znw. o.
Broche, gesp.
Vorespannen, voor-, voir-, st. ww. trans. Van voren binden.
Vorespel, voor-, voir-, znw. o. 1) Spel.dat aan een
ander voorafgaat, het eerste gedeelte van eene
vertooning. 2) voorbruiloft, 3) „minnespel". 4)
voorproef:
Vorespelden. Zie vorespellen.

VORESPELEN.
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Vorespelen, voor -, -spoelen, -speulen, spuelen, zw.
ww. intr. 1) Een voorspel spelen; iets spelende
voordoen. 2) zich vertoonen; een voorbeeld zijn.
Vorespellen, voor-, -spelden, zw. ww. trans.
(Klemtoon op vóór). Voorzeggen.
Vorespellen, voor -, zw. ww. trans. (Klemtoon op
het ww.). Voorspellen, bekend maken.
Vorespien, voor-, zw. ww. trans. Van te voren bezien of onderzoeken.
Vorespoedelike, lijc, -lie, bijes. Op eene voorspoedige wijze.
Vorespoedieh,.voor -, bnw. 1) Gunstig. 2) door het
geluk begunstigd.3)eenen goeden voortgang begunstigend. — Vorespoedieheit, voir-, Vorespoediehlike.
Vorespoet, voor -, voir-, -s/uet, znw. m. 1) Goede
gang, gunstige richting. 2) voorspoed, succes.
3) zegen, van God.
Vorespoke, voor-, voir-, -s pooc, -spoic, znw. vr.
en o. Voorteeken.
Vorespoken, voor -, voir-, vor-, vur-, -spoicken,
ZW. ww. trans. Voorzeggen.
Vorespoker, voor -, voir -, znw. m. Waarzegger.
Vorespraee. Zie voresprake.
Vorespraecrecht. Zie v o r e s p r e e c r e c h t.
Vorespraeester, voor -, znw. vr. en m. Pleitbezorgster.

staan of zijn. 2) voor iemands geest staan, hem
voorkomen. 3) niet vergeten zijn. -- H. Trans.
A . Met den acc. van den pers. 1) Voor iem. opkomen, hem verdedigen. 2) iem. vervangen in rechte.
B. Met den acc. der zaak. Voor iets opkomen.
Vorestander, voor-, vor-, vur-, -stender, znw. m.
Hij die voor iets of iem. opkomt; bestuurder.
Vorestandicheit, voor-, -stendicheit, znw. vr.
(Oostmnl.) Verdediging, steun.
Vorestant, voor-, znw. m. 1) Bescherming, steun;
regeering. 2) hij die iets verdedigt.
Vorestat, voor-, znw. vr. Het gedeelte der stad
buiten den stadsmuur; voorstad.
Vorestaven, voor-, zw. ww. trans. Voorzeggen,
het eedsformulier.
Voresteen, voor-, znw. m. Voorgebouw aan een
burcht.
Vorestelle, voor-, -stel, znw. o. Voorstelling van
eene zaak; ook voorstel.
Vorestellen, voort) -, zw. ww. trans. — I. Met den
acc. van den pers. 1) Vooraanstellen of plaatsen.
2) prostitueeren. — II. Met den acc. der zaak.
1) Voor zich plaatsen. 2) voorstellen, voordragen.
3) zich voornemen, op het touw zetten.
Vorestender. Zie v o r e s t a n d e r.
Vorestevene, voor-, -steven, znw. m. en vr. Voor
-stevn.
Vorestie, znw. o.(?), in de uitdr. met voresticke,
bij voorbaat (of opzettelijk ?).
Vorestieken, voor-, zw. ww. Bet. onzeker.
Vorestoten, voor-, st. ww.trans. Voortduwen. —
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Voresprake, voor- voir-, -vor-, -spraec, -spraic;

oostmnl. ook -spreke, -s prec, -spreek, limb. -s preeck,
znw. m. Verdediger, pleitbezorger, procureur;
woordvoerder.

Voresprake, voor -, voir-, vor-, vur-, -spraec,
-sprec, -spreke, znw. vr. 1) Het eerst, vóór anderen,
voeren van het woord. 2) verdedigingsrede. 3) voorafspraak, proloog. 4) voorbarige taal( ?).
Vorespraker, voor -, znw. Hetz. als v o r esprake, m.
Vorespreeereeht, voor-, (-spraecrecht), znw. o.
De rechten van den „voorsprake", o.a. hierin bestaande, dat hij bij verlies der zaak voor de kosten
kon worden aangesproken.
Vorespreee. Zie v o r e s p r a k e.
Vorespreeester, voor- ,-sprecster, znw. vr. Zij die
voor iem. optreedt, beschermvrouw.
Vorespreiden, voor-, vor-, vur-, znw. ww. trans.
Voor zich of iem. uitspreiden.
Vorespree, vorespreke, Zie v o r e s p r a k e.

Vorespreken, voor-, voir-, vor-, vur-, -spreecken,

st. ww. trans. 1) Tevoren of vroeger zeggen of over
iets spreken; een (ene) voresproken wort (sake), een
woord, dat zekerheid geeft, waar men op aan kan;
met God als ondw., vooruitzeggen. 2) van tevoren
bedingen, vaststellen. 3) voor een ander het woord
voeren. 4) voorspellen. 5) met den acc. van den
pers., verdedigen, pleiten voor iem.
Vorespreker, voor -, -ere. 1) Pleitbezorger, procureur; patroon, woordvoerder. 2) hij, die voor
iem. spreekt. Vr. Voresprekers(s)e, voor-.
Voresprekinge, voor-, znw. vr. Verdediging, het
doen van het woord voor iem.
Vorespringen, voor-, vor-, vur-, st. ww. intr. 1)
Voorgaan in het springen. 2) vooruitspringen. —

Vorespringer, voor-, vor-, vur-, -sprenger.
Voresproke, voor-, znw. vr. Voorafspraak, proloog.

Voresproken, voor-, -spraken, (oostmnl.), deelw.
bnw. Vroeger of bovengemeld.
Vorespuelen. Zie v o r e s p e l e n.
Vorest, bnw. superl. Zie v o r s t, bnw.
Vorest, znw. m. Aan het algemeen gebruik onttrokken vischwater.
Vorestael, voor-, znw. o. Bet. onzeker.
Vorestaen, voor-, voir-, vor-, - standen, st. ww.
intr. en tr. — I. A. Met een levend wezen als ondw.
1) Vooraan staan; uitmunten. 2) voor iem. staan
om hem te beschermen, om zich tegen hem te verzetten; ook het uithouden tegen iem. 3), aan iem.
voor den geest staan. 4) voor het gerecht staan,
vóórkomen.B. Met eene zaak als ondw. l)Voor iem.

Vorestotinge.
Vorestrate, voor-, znw. vr. Hoofdstraat.
Vorestriden, voor-, st. ww. intr. Het eerst strijden; het gevecht openen. — Vorestrijt, voor-.
Vorestriken, voor-, st. ww. intr. Voor(uit)gaan.
Vorestrouwen, voor-, voir-, zw. ww. trans. Voor
iem. strooien.

Voresuchten, voor-, vur-, zw. ww. intr. Latijn
pregemere.

Voreswemmen, voor -, vur-, zw. ww. intr. Voor-

aan zwemmen.

Voresweren, voor-, st. ww. trans. Den „vore-eet"
doen.

Voresweven, voor-, zw. ww. intr. Voor den geest

zweven.

Voretale, voor-, voir- ,vor-, znw. vr. 1) Inleiding.
2) het eerst voeren van het woord.
Voretap, voor -, znw. Andere vorm van v e rt a p, het tappen.
Voretasten, voor-, vor-, zw. ww. trans. Iem. bij
eene deeling uitsluiten.
Voreteelt, voor-, voir-, Het eerste deel van den
tijd der haringvangst.
Voreteken, voor-, voir-, vor-, -teeken, -teyken,
-tekin, -tekyn, znw. o. 1) Voorteeken, wonderteeken. 2) zichtbaar of duidelijk teeken of bewijs.

Voretekenen, voor-, -teekenen, -telkenen, zw. ww.

trans. Door een voorteeken voorspellen.
Voretieht(e), voor-, znw. o. Andere vorm voor
verticht, afstand.
Voretiden, voor-, zw. ww. intr. Er op uitgaan.
Voretides, bijw. Voortijds.
Voretien, voor-, voir-, st. ww. intr. Vooruittrekken, oprukken.
Voretijns, voor-, -tins, znw. m. Reeds verschenen
of vervallen pacht.
Voretijt, voor-, znw. vr. en m. Een vroegere of
langer of korter geleden tijd.
Voretoewisen, voor-, zw. ww. trans. Een vonnis
ten gunste van iem. wijzen, hetwelk op het tijdstip dat men daarvan spreekt, reeds in het verledene ligt.
Voretogen, voor-, zw. ww. trans. In praktijk
brengen.
Voretolle, voor-, -tol, znw. m. Vroegere of oorspronkelijk tol(rechten)(?).
Voretonen, voor-, zw. ww. trans c Vertoonen.

VORETRAELGET.

Voretraelget, voor-, vuer-, -trelget, bnw. Met
traliewerk van voren.

Voretreden, voor-, sterk. ww. intr. en trans.
Voor(uit)treden.
Voretreeken, voor-, st. ww. trans. Werk maken
van, gunst bewijzen aan iem. — Voretreekinge,

voor-, vor-.

Voretrouwe, voor-, znw. vr. Vorige of vroegere

trouwbelof te.

Voretunen, voor-, vur-, zw. ww. trans. Van te
voren of het eerst omheinen.
Voretuttelen, voor-, voir-. zw. ww. trans. Een
punt voor een letter of cijfer plaatsen( ?).
Voretuuch, voor-, vor-, -tuch, -tuych, znw. m. 1)
Vroegere getuige. 2) vroeger getuigenis.
Voreute, voor-, vor-, vur-, -uut, -uyt, bijw. 1)
Vooruit, te voren uit (een zekere hoeveelheid genomen) extra-deel. 2) naar voren uit(stekende).
3) vóór iem. anders.
Voreuteblicken, voor-, voir, -uyt, zw. ww. trans.
Vooruitziende; uitzicht gevende.
Voreutegaen, voiruut, st. ww. intr., (voiruutgaende, vroeger verschenen?).
Voreutekiesen, voiruyt-, Voreuteschieten, vur-

uyt-.

Voreuteschinen, vuruyt-, st. ww. intr. Boven (an-

deren) uitblinken.

Vorevader, voor-, znw. m. 1) Voorvader. 2) voorganger, in eene waardigheid, een eigendom.
Vorevaen. Zie v o r e v a n gen.
Vorevaer(der), voor-, -vare, znw. m. Voorganger,
in een ambt.
Vorevaert, voor-, znw. vr. Voorhoede.
Voreval -, voor-, znw. o. Verhindering( ?)
Vorevallen, voor-, voir-, -vor-, st. ww. intr. -I. Met een pers. als ondw. Vallen voor iem., nl. op
de knieën. — II. Met eene zaak als ondw. 1) Gebeuren. 2) te beurt vallen.
Vorevane, voor-, voir-, -vang, znw. 1) Zekerheidsstelling, borgtocht. 2) v. doen, beletten. 3) benadeeling.
Vorevangen, voor-, vaen, st. ww. trans. Zich ver
-grijpen.
Vorevaren, voor-, voir-, st. ww. intr. 1) Vooruitgaan, - trekken, -rijden; een ander voorgaan; int v.
sijn, het eerst ten strijde trekken. 2) voortgaen,
ook in rechte. 3) het eerst varen, of overgezet
worden.
Vorevaren, voor-, znw. m. mv. Zie v o r e v a e r.
Vorevechten, voor-, st. ww. intr. Vooraan strijden, het eerst strijden.
Vorevechter, voor- vor-, znw. m. 1) Hij die met
een straatgevecht of vechtpartij begint. 2) hij die
voor iem. vecht, beschermer. 3) vuistvechter.
Voreveehtige, voor-, znw. vr. Beschermster, patrones.
Vorevechtster, voor-, znw. vr. Het vr. van vorevechter 2).

- Vorevede, voor-, voir-, vor-, znw. vr. Een vroege-

re of gezoende

,,wede"

.

Vorevenne, voor-, -ven, znw. Eene voor eene andere of vóór aan den weg gelegen „venne".

Vorevenster, voor-, .-veynster, -vinster, -st(e)re,

znw. vr. Eene op de eene of andere wijze aan de
buitenzijde van een venster aangebrachte gelegenheid om iets uit te stallen, of ook om te zitten
vóór een huis; neerhangende plank waarop waren
kunnen worden uitgestald.
Voreverbant, voor-, znw. o. Een vroeger „verbant" of fideicommis.

Voreverbontenisse, voor-, -voir-, -verbontenis,
znw. vr. Vroeger verbond.

Voreverhoeden, voor-, -verhoiden, zw. ww. trans.
Te voren maatregelen nemen tegen iets.
Voreverelaert, voor-, bnw. Bovengenoemd.
Voreverelaginge, voor-. znw. m. V erclagen
van hout dat op iemands land staat is het doen
gelden van het recht, van dezen ter verwijdering
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van dat hout; vorevercl. is dit „verslagen", voorafgegaan aan zekere beschadiging.
Voreverelaringe, voor-, voir-, -vercler-ing(e), znw.
vr. Voorbericht.
Vorevercopen, voor-, voir-, zw. ww. trans. Verder
-verkopn(?).
Vorevermeten, voor-, st. ww. trans. en wederk.
In den voltooiden tijd. Iets vroeger op zich genomen hebben.
Voreveste, voor-, znw. vr. Buitenwerken aan
eene versterkte stad.
Vorevesten, voir-, zw. ww. trans. Versterkingen
aanbrengen aan.
Vorevestinge, voir-, znw. vr. Buitenwerken eener
stad.
Vorevindinge, znw. vr. Voorloopig plan.
Vorevinger, voor-, znw. m. Wijsvinger.
Vorevllegen, voor-, voir-, st. ww. intr. Vooraan
vliegen of vooruitvliegen. --- Vorevlieger, vore-,

-ere.

Vorevlien, voor-, st. ww. intr. Wegvluchten.
Vorevlieten, voor-, st ww. intr. Vertaald als

prelluere.

Vorevloer, voor-, znw. m. Voorhuis.
Vorevlucht, voor-, znw. vr. Voortvluchtigheid.
Vorevluchten, voor-, zw. ww. intr. Wegvluchten.
— Vorevluchter.
Vorevluchtich, voor-, vo(o)rt-, -vlochtich, bnw. — I.
Van personen. 1) Op de vlucht zijnde. 2) zich door
de vlucht onttrekkende aan eene verplichting of
straf. 3) schuw. — II. Van zaken. V. maken, uit
de stad brengen; verdrijven.
Vorevoelen, voor-, voir-, -voilen, zw. ww. trans.
Voorgevoelen.
Vorevoet, voor-, znw. m. Voorstuk van kous en
schoen.
Vorevoeten, voor-, zw. ww. trans. Een „voorvoet" zetten aan kous of laars.
Vorevoets, voor-, vor-, bijw. Op staanden voet.
Vorevolger, voor-, znw. m. Andere vorm van
vervolger.

Vorevonnisse, voor-, voir-, -vond(e)nisse, vont

-nis, -nes, znw. vr. en o. Vroeger vonnis (van-nise,

schepenen).

Vorevorders, voor-, voir-, -vorderen, znw. m. mv.
1) Voorouders. 2) voorgangers in een ambt.
Vorevorsehe, voor-, znw. vr. Voorland; ook eene
afdamming om daarachter den dijk te kunnen opmaken.
Vorevragen, voor-, zw. ww. trans. Als znw. De
voorrang bij het doen van vragen.
Vorevrede, voor-, vor-, vur-, -verde, znw. m. Voor
bestand, vrede.
-lopig
Vorevreden, voor-, voir-, zw. ww. trans. Het eerst
eene omheining aanbrengen.
Vorewachte, voor-, znw. vr. De wacht gedurende
het eerste deel van den nacht.
Vorewachten, voor-, voir-, vor-, zw. ww. trans. en
wederk. — I. Trans. 1) Iets verwachten dat nog in
de toekomst ligt. 2) de wacht houden over iets.
3) waken tegen, afweren. 4) met een bijzin met dat,
ergens voor zorgen. 5) met den acc. van den pers.,
iem. belagen, beloeren. — II. Wederk. 1) Zich
hoeden. 2) op iets verdacht zijn. 3) zorgen, acht
geven.
Vorewachtich, voor-, vor-, bnw. 1) Passende op.
2) verdacht op iets.
Vorewaer, voor-, vor-, -ware, (verwaer), bijw.
Voorwaar, voorzeker.
Vorewaerde, voor-, voir-, vor-, -warde, -roerde,
-wonde, - woirde, znw. vr. 1) (Aan iets voorafgaande)
waarschuwing. 2) vormelijke belofte, overeenkomst, bepaling eener overeenkomst, verdrag,
afspraak, contract, bep. huwelijkscontract. 3) beding, bepaling; op sulke v. dat, op hoop(?). 4) overeenkomst met betr. tot iemands veiligheid, vrijgeleide. 5) aanspraak, vordering die men op iem. of
iets heeft.
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Vorewaerde, voor-, voir-, -wairde, znw. vr. 1) De
wacht in den avond en voornacht; (wacht vóór de
stad ?). 2) voorhoede.
Vorewaerdebrief, voor-, bnw. Contract.
Vorewaerdelije, voor-, bnw. Eene overeenkomst,
een contract betreffende.
Vorewaerdeloos, voor-, bnw. Aan contractbreuk
schuldig, onbetrouwbaar.
Vorewaerden, voor-, vor-, -worden, -warden, -werden, -wairden, -woirden, zw. ww. trans. (Bij contract) bepalen, bedingen.
Vorewaerder, voor-, znw. m. Hij die in de buitenwachtpost ligt; ook uitkijk.

Vorewaerdich, voor-, vor-, -werdich, -wo(o)rdich,
bnw. Betrouwbaar.

Vorewaerdicheit, voor-, vor-, -werdicheit, -wardi
znw. vr. Gegeven woord; af--cheit,word
spraak.

Vorewaerdinge, voor-, -werdinge, -wordinge, znw.
vr. Besprek, beding.

Vorewaernen, voor-, -warnen, zw. ww. trans.
Zich van te voren wapenen tegen iets.
Vorewaerninge, voor-, -warninge, znw. vr. 1)
Voorbehoeding. 2) voorteeken, voorgevoel.

Vorewaert, voor-, vor-, voir-, -wart, -went,
-weert, -wa(e)rts, vortwaert. 1) Als ruimtebegrip,
naar voren, voor zich uit; C. setten, op den voorgrond stellen; v. gaen, vooruitgaan, ten uitvoer
gebracht worden; hem v. setten, zijn blikken naar
,

de toekomst richten. 2) als tijdsbegrip, voor het
vervolg, voortaan. 2) als begrip van rangorde, verder, nog meer.

Vorewaertaen, voor-, vor-, -an; vortwaertan,

bijw. 1) Naar voren. 2) van nu aan, voortaan.
3) verder, aldoor.
Vorewaerthenen, vo(o)rwert-, bijw. Verder weg.

Vorewaertmee, voor-, vor-, voort-, vort-, -wert,
-wart, -meer, -mere, bijw. 1) Verder, voortaan. 2)
verder, als bijw. van volgorde.
Vorewaerts, voor-, voort-, bijw. Hetz. als v o r ew a e r t; v. keren, uitkeeren, ten goede doen
komen.
Vorewaertute, voor(t)-, -uut, bijw. Er op uit.
Vorewagen, voor-, znw. m. Het voorste gedeelte
van een wagen; voertuig(?).
Vorewake, voor-, -waec, znw. vr. Het waken of
wacht houden in het eerste gedeelte van den nacht.
Vorewaker, voor-, -weker, znw. m. Hij die de
„voorwake" houdt.
Vorewandelen, voor-, vor-, uur-, zw. ww. intr.
Voor iem. wandelen. — Vorewandelende, voor-.
Voreware, voor-, vor-, bijes. Zie v o r e w a e r.
Vorewaren, voor-, bijw. Hetz. als v o r e w a e r.
Vorewareneren, voor-, -wa(e)rneren, zw. ww.
trans. Van te voren van het noodige voorzien.
Vorewarnen. Zie vorewaernen.
Vorewarninge. Zie vorewaerninge.
Voreweeh, voor-, voir-, znw. m. 1) Voorweg:
hoofdweg. 2) weg dien men vroeger bewandeld
heeft(?)
Voreweert. Zie vorewart.

Voreweetschap, voor-, voir-, -witschap, -schip,

znw. vr. 1) Voorwetendheid, van God. 2) voordacht, opzet.
Vorewegen, voor-, vor-, -uur-, st. ww. trans. en
intr. — I. Trans. 1) Van te voren overwegen of
nagaan. 2) overtreffen. — II. Intr. Overgewicht
hebben.
Vorewegich, voor-,vor-, uur-, bnw.Voor(af)gaand.
Voreweide, voor-, voir-, znw. vr. Het gebruik
van de gemeene weide vóór den daarvoor bestemden tijd( ?)
Vorewenden, voor-, zw. ww. trans. Aanwenden,
bijbrengen.
Vorewerde. Zie v o r e w a e r d e.
Vorewerden, vor-. Zie v e r w e r d e n.
Voreweren, voor-, zw. ww. trans. Verdedigen,
beschermen.

Voreweringe, vóór-, znw. vr. Sterkte.
Vorewere, voor-, -warc, znw. o. 1) Buitenwerk
aan eene vesting, bolwerk. 2) -afzonderlijk gelegen
bij een groot goed behoorende hofstede. 3) gehucht.
Vorewerken, voor-, zw. ww. intr. Voor iem. werken, (wijn) bearbeiden.
Vorewerp, voor-, -worp, znw. o. en m. Voorwerp
van beschouwing, van vereering.
Vorewerpen, voor-, voir-, - worpen, st. ww. trans.
1) Iets met kracht voor iets werpen, schuiven. 2)
iets iem. toewerpen. 3) voorhouden; verwijten.
Vorewerpinge, voor-, znw. vr. Al wat den mensch
tegengeworpen wordt, hem belemmert( ?).
Vorewesen, voor-, voir-, vor-, vur-, st. onr. ww.
intr. Aan het hoofd staan van. Als znw., bestuur,
bestuurders.
Voreweser, voor-, voir-, vor-, vur-, znw. m. Bestuurder, regent.
Vorewetelije, voor-, voir-, bnw. Hetgeen vooruit
kan geweten worden.
Voreweten, voor-, voir-, -weiten, -witten, st. onr.
ww. trans. 1) Vooruit of van te voren weten, vooral
van de alwetendheid van God. 2) zeker weten; van
iets overtuigd zijn. 3) voorkennis hebben van.
Vorewetende, voor-, deelw. bnw. De gave der
voorspelling hebbende.
Vorewetenheit. Zie vorewetentheit.
Vorewetenisse, voor-, znw. vr. Alwetendheid.
Vorewetenschap, voor-, znw. vr. Hetz. als v o r eweetschap.
Vorewetentheit, voor-, voir-, -wetenheit, znw. vr.
1) Het kennen van de toekomst; van God, alwetendheid, met het bijdenkbeeld van voorzienigbeid. 2) voorkennis.
Vorewetieh, voor-, bnw. 1 )Van te voren wetende; alwetend. 2) nieuwsgierig( ?).
Vorewetieheit, vóór-, znw. vr. Alwetendheid,
met het bijdenkbeeld van voorbeschikking.
Voreweven, st. ww. tr.• Van te voren weven( ?),
voorwenden( ?).
Vorewijeh, voor-, znw. m. 1) Het openen van den
strijd. 2) de strijd in de voorste gelederen.
Vorewijf, voor-, voir-, znw. vr. Vorige vrouw.
Vorewiken, voor-, st. ww. intr. De wijk nemen.

Vorewilleeore, voor-, vuer-, -willecoor, -wilcoor,
-wilcuer, znw. vr. Vroeger besluit.
Vorewinnen, vore-, vor-, st. ww. trans. 1) Te

voren winnen. 2) voor iem. winnen of verdienen.
Vorewint, voor-, znw. m. Gunstige wind.
Vorewinter, voor-, znw. m. Voorwinter.
Vorewisen, voor-, zw. ww. trans. 1) Te voren aankondigen. 2) vroeger leeren. 3) vroeger „wijzen ",
een- vonnis. 4) voorgaande wijzen, een weg.
Vorewisinge, voor-, znw. vr. 1) Voorafgaande
aanduiding. 2) vroeger vonnis.
Vorewissel, voor-, znw. m. Courtage bij het wisselen van geld.
Vorewitschap. Zie v o r e w e e t s e h a p.
Vorewitten. Zie v o r e e t e n 2).
Vorewittinge, voor-, voir-, znw. vr. Voorafgaande
bekendmaking.
Vorewolle, voor-, voir-, -wol, znw. vr. Fijne wol
van de beste soort.
Vorewollijn, vore-, voir-, - wollen, bnw. Van
„vorewolle" gemaakt.
Voreworde, -woirde, -woorde. Zie v o r ewaerde, 1° Art.
Voreworden. Zie v o r e w a e r d e n.
Voreworp. Zie v o r e w e r p.
Voreworpen. Hetz. als v o r e w e r p e n.

w

Vorewort, voor-, vor-, vur-, -woort, -woirt, -wert,
-wart, -waert, znw. o. 1) Een woord vooraf. 2) het
eerst voeren van het woord, de voorrang in het
spreken. 3) voorafgaande overeenkomst.
Vorgte, znw. vr. Limburgsche vorm van
vrucht, vrees.
Vorgtelijc, bnw. Te vreezen.

VORTBRINGEN.

VORGTEN.

Vorgten, zw. ww. trans. Vreezen.
Vorke, voorke, vorc, voorc, forke, f orc, znw. vr.
1) Vork, landbouwwerktuig; ook eetvork. 2) tak,
splitsing van een voorwerp, vertakking.
Vorkelen, zw. ww. trans. Bet. onzeker.
Vorken, zw. ww. trans. Met de hooivork op een
wagen laden of ook keeren.
Vorkerae, znw. Naam van eene onbekende stof.

Vorline, vore -, voor -, (voer'), voir-, vuer, vuir-,
(vur-), -lanc, znw. m. en o. Naam van een

lengtemaat, ook van eene land- of akkermaat,
halve morgen.
Vorme, bnw. Eerste. Bewaard in v o r m e cni e.
Vorme, voorme, forme, znw. vr.; vorm, voorm, vr.
en m. 1) Vorm, model. 2). gedaante, figuur, uiterlijk. 3) geslachtsdeelen. 4) wijze van doen: wijze
van handelen, gedrag; wijze van rechtspleging;
wijze van opstellen van een ambtelijk stuk; wijze
van een verdrag te sluiten. 5) vouwstoeltje, bidstoeltje. 6) het samenstel van een raam in eene
kerk of ander groot gebouw.
Vormeenie, voor -, voir-, znw. m. Volle neef,
broers- of zusters kind(?).
Vormelije, vormlijc, f ormlijc, bnw. Betrekking
hebbend op „vorme".
Vormelljeheit, vormlijc-, f ormlijc-, znw. Het hebben van een zichtbaren vorm of gedaante.
Vormeltoen. Zie v e r m e l i o e n.
Vormeloos, vorm -, form(e)-, bnw. Los van alle
zinnelijke vormen.
Vormen, formen, voormen, zw. ww. trans. Vormen, een gestalte geven aan; afbeelden.
Vormen. Zie v e r m e n.
-vormich, -f ormich, in samenstellingen. Zie G odevormich, kerstvormich.
-vormieheit, f ormicheit, in naamwoorden, afgeleid van de bij v o r m i c h genoemde woorden.
Vorminge. Zie v e r m i n g e..
Vormsel, znw. o. Vormsel.
Vormwiinge. Hetz. als v o r m i n g e.
Vorprijs. Zie v o r e p r ij s en p o r p r ij s.
Vorre. Zie v o r e, znw.
Vorre. Andere vorm van v a r r e, znw. m.
Jonge stier.
Vorsch, vors. Zie v e r s c h.
Vorsch, versch, vorsche, znw. vr. en m. Kikvorsch.
Vorsahe. Zie v e r s e h e.
Vorsche, bijw. Pas, kort te voren.
Vorschelkijn, -ken, znw. o. Verklw van
vorsch.
Vorschen, zw. ww. trans. Vragen( ?)
Vorschen, zw. ww. trans. Zie v e r s c h e n 3).
Vorsehharine, vorscharinc, vors -, znw. m. Versche haring.
Vorsel, vurs(s)el, znw. m. Kuit, van visch.
Vorsen, vursen, zw. ww. intr. Kuitschieten.
Vorsen. Zie v o e r s e n.
Vorschinge, znw. vr. Jonge zeug.
Vorst, voorst, vorest; vordst, vortst, bnw. -- I.
Als bnw. 1) Voorst, vooraanstaande. 2) voornaamste. 3) eerst, van tijdsorde; vorig. — II. Als znw.
A. Als onz. znw. Het voorste gedeelte van iets;
te(n) vo(o)rsten, vooral, bovenal. B. Als ml. znw.
1) Voorste, hij die vooraan staat of gaat; de voortvarendste. 2) voornaamste, aanzienlijkste. 3) vorst,
prins. -- III. Als bijw. Het eerst; het liefst.
Vorst, superl. van verre, bij den comp. vorder;
ten vorsten, het verst.
-

Vorst, vorste, voorst, vurst; verst, vost, vust, varst,

znw. m. en vr. 1) Vorst, het vriezen, koude. 2) eene
koude koorts; in het algemeen een ziekte ten gevolge van gevatte kou.
Vorst, vorste, veurst, voerst(e?), vurst; verst(e), znw.
vr. en m. 1) Nok of spits van het dak; het hoogste
punt van een bouwwerk; de tinne van een tempel;
de dwarsbalk van een galg. 2) de kruin van het
hoofd.
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Vorst, (voorst), znw. m. Bosch, woud.
Vorst, uitstel. Zie v e r s t e.

Vorstammeet(?) Bet. onbekend.
Vorstdoem, forst -, vorsten -, fursten-, -dom, znw.

m. en o. Vorstelijke waardigheid, gebied van een
rijksvorst.
Vorste, znw. m. Vorst, prins.
Vorste, znw. vr. Zie v e r s t e.
Vorstelije, vorstenlijc, vurstelijc, bnw. Van of als
van een vorst.
Vorstelijeheit, forst, -furst-, znw. vr. Vorstelijke
waardigheid.
Vorstelike, forst -, furst-, -lijc, -lic, bij w. Als of op
de wijze van een vorst.
Vorsten, uitstellen. Zie v e r s t e n.
Vorsten, zw. ww. intr. Vriezen.
Vorsten, zw. ww. trans. Met den rang van vorst
bekleeden.
Vorsten, zw. ww. trans. (Een bouwwerk) dekken
met holle pannen.
Vorstendoem. Zie v o r s t d o e m.
Vorstenleen, znw. o. Leen van een vorst.
Vorstenlije. Zie vorste 1 ij c.
Vorster, vurster, ooster -, voister, znw. m. 1) Opzichter over de bij eene gemeente behoorende bosschen, ook over den „banvorst" ; houtvester,
boschwachter. 2) gerechtsbode,die eene panding
verricht. 3) opzichter over velden, weiden, en
andere gemeentegronden.
Vorsterle, vosterie. znw. vr. Het ambt van den
vorster, gerechtsbode.
Vorsterinne, znw. vr. Vorstin.
Vorstieh, bnw. Vriezend, koud, van het weder.
Vorstinne, znw. vr. Vorstin.
Vorstinge. Zie v e r s t i n g e.
Vorstschap, znw. vr. Een door een (rijks)vorst
geregeerd gebied.
Vorstval(1e), znw. m. Het vriezen.
Vort, voort, voirt, bijw. 1) Als ruimtebegrip.
Voorwaarts, vooruit, verder; vooral in verbinding
met weder, terug; ook hier en daar; aan alle kanten; achter ende v., van achteren en van voren.
2) als tijdsbegrip . a) verder, voortaan. b) dadelijk,
terstond. 3) van tijds-, rang-, en volgorde: voorts,
vervolgens, verder. 4) voort, weg.
Vort, vurt, vart, bnw. Rot, verrot, bedorven.
Vort, voort, voirt, znw. m. en vr. 1) Ondiepte,
doorwaadbare plaats. 2) weg om te ontkomen. 3)
hachelijke toestand.
Vort, znw. m. Een wind.

Vortaen, voort -, voirt-, voord -, vord-, voortdane,

-an, -anne, -ane, bijw. 1) Als ruimtebegrip, verder.
2) Als tijdsbegrip. a) vervolgens, daarna. b) voort,
terstond; op dit oógenblik, nu. c) voor het vervolg,
voortaan. 3) van volg-, rang-, tijdsorde: vervolgens, verders. 4) evenzoo, eveneens.

Voortaenmeer, voortane-, voordane -, voord -, -an,

-mee, -mere, bijw. Van toen af, in het vervolg.
Vortbaren, .voort -, zw. ww. trans. Voortbrengen.
— Vortbaringe, voort -.
Vortbat, voort -, bijw. 1) In het vervolg. 2) vervolgens.

Vortbieden, voort -, st. ww. trans. — I. Met den
acc. der zaak. 1) Ter beschikking stellen. 2) voor
den dag brengen, openbaren. 3) uitsteken. — II.
Met den acc van den pers. Verder of ten tweeden
male dagvaarden.
Vortboren, voort -, zw. ww. trans. Verder innen.
Vortbrelden, voort -, zw. ww. trans. Verder ver
-breidn.
Vortbreken, voort -, st. ww. trans. Verbreken.
Vortbringen, voort -, voirt-, - brengen, zw. onr.
ww. trans. -- I. Met eene zaak als object. 1) Voor
den dag halen, brengen. 2) uit den geest te voorschijn brengen, te boek stellen. 3) uitdenken; het
uitgedachte in praktijk brengen. 4) in het midden
brengen. 5) voortbrengen. 6) openbaren, bekend
maken. 7) verkondigen, prediken. 8) uiten, sgre-
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ken; iet op enen v., iets ten nadeele van iem. zeggen.
9) verhalen, mededeelen. 10) aanbrengen, aangeven; bijbrengen, feiten in rechte. 11) bewerken,
tot stand brengen. 12) bevorderen. 13) ten uitvoer
brengen. 14) met zich medebrengen. 15) uitstellen.
16) verder brengen. — II. Met een pers. als object.
Voor den dag doen komen; ontbieden.
Vortbringer, voort-, -brenger, znw. m. 1) Hij die
iets voortbrengt. 2) hij die iets aanbrengt. —Voort-.

Vortgeven, voort-, st. ww. trans. 1) Verder geven,
doorgeven. 2) weggeven. 3) verder vertellen.
Vortgever, voort-, -ere, znw. m. V. sijn, weggeven. — Vortgraven, vorthaesten.
Vorthalen, voort-, zw. ww. trans. 1) Voor(uit)trekken. 2) voor den dag halen. 3) zich voor den
geest halen.
Vortheeseh, -heisch. Zie v o r t e i s c h.
Vortheesehen, -heischen. Zie v o r t e i s c h e n.
Vortheit, -heide, znw. vr. Rotheid, bedorven toestand.
Vorthelpen, voort-, -voirt., st. ww. trans. Voorthelpen.
Vorthorten, voort-, -hurten, zw. ww. intr. Vooruitrijden, ten strijde rennen.
Vorthouden, voort-, voirt-, st. ww. trans. Voortzetten.
Vortieh, vertich, -ech, bnw. Rot, bedorven. —

746

bringeresse, voort-, -brengeresse.
Vortbringinge, voort-, voirt-, -brenginge, znw. vr.

1) Het naar buiten brengen van iets, ook uit het
lichaam. 2) het voor den dag brengen. 3) uitstel.
Vortdagen, voort-, zw. ww. trans. Opnieuw dagen of dagvaarden.
Vortdelen, voort-, -deelen, zw. ww. trans. 1) Verder verdeelen, onderverdeelen. 2) aan anderen
deelen van iets dat men gekocht heeft.
Vortdiën, voort-, vord-, st. ww. intr. Zich ontwikkelen, toenemen.
Voortdoen, voort-, voirt-, st. onr. ww. trans. —
1) Voor oogen stellen, vertoonen. 2) verder doen.
Vort-dorejagen, voortdeur-, zw. ww. trans.
Voortgaan met aandrijven.
Vortdragen, voort-, st. ww. trans. en intr. — I.
Trans. 1) Verder dragen, wegdragen. 2) bevorderen. 3) doen doorgaan. 4) voortzetten. -- II. Intr.
Voortgang hebben, slagen.
Vortdringen, voort-, st. ww. intr. Vooruitdringen.
Vortdriven, voort-, st. ww. trans. en intr. — I.
Trans. 1) Voortdrijven. 2) doordrijven. 3) vooruitbrengen, bevorderen. — II. Intr. 1) Voortgaan.
2) voortgang hebben.
Vortdromen, voort-, zw. ww. intr. Voortdringen.
Vortduren, voort-, zw. ww. intr. Met iets voortgaan.
Vorte, znw. vr. (Limburgsch). Uitstel.
Vorte, znw. vr. Vrees.
Vorte, znw. Wind.
Vorteigenen, voort-, zw. ww. trans. Dadelijk den
eigendom toewijzen.
Vorteisch, voort -, (h)eesch, znw. m. Oproeping,
dagvaarding.

Vorteischen, voort-, -eeschen, -heeschen, -fessen,
-eessen, zw. (en st.?) ww. trans. Oproepen, dagvaarden. — Vorteischinge, voort-, (h)eischinge,
-heeschinge, -eissinge.

Vorten, voorten, verten, verten, zw. ww. intr. en
tr. — I. Intr. (Ver)rotten. -- II. Trans. Doen rotten.
Vorten, verten, zw. ww. intr. Veesten, een wind
laten.
Vorten, zw. ww. trans. Vreezen.
Vortenisse, -esse, znw. vr. Rotte of stinkende
boel.
Vorterven, voort-, zw. ww. intr. Verder bij erfenis
overbrengen.
Vortgaen, voort-, voirt-, st. ww. intr. I. Met een
levend wezen als ondw. 1) Verder gaan. 2) voorgaan, den voorrang hebben. 3) vooruitkomen.
4) vooruitgaan, vorderen. 5) voortkomen. -- II.
Met eene zaak als ondw. 1) Voor den dag gebracht
worden. 2) bekend worden. 3) zich ontwikkelen.
4) voortgang hebben. 5) succes hebben. 6) het gaet
voort, het gaat in zijn werk. — Vortganger, voort-.
Vortgane, voort-, voirt-, znw. m. 1) Het voortgaan, verder gaan. 2) processie. 3) proces. 4) vooruitgang. 5) v. hebben, rechtskracht of geldigheid behouden; volvoerd worden. 6) succes.
Vortganelijcheit, voort-, znw. vr. Vooruitgang.
Vortgebringen, voort-, -brengen, zw. onr. ww.
trans. 1) Voor den dag brengen, te berde brengen.
2) in beweging brengen. 3) veroorzaken. 4) uitspreken; ook in schrift weergeven.
Vortgedriven, voort-, st. ww. trans. Voortdrijven.
Vortgegaen, voort-, st. ww. intr. Voortgaan.
Vortgespreken, voort-, st. ww. trans. Voortgaan
met spreken.

Vorticheit, verticheit.
Vortigen, vertigen, -egen, zw. ww. intr. en tr.

Rotten, verzweren.
Vortilen, zw. ww. intr. Zich haasten.
Vortinge, znw. vr. Rotting, verzwering.
Vortjagen, voort-, zw. ww. trans. en intr. Voortjagen; voortsnellen, op de vlucht gaan.
Vortkeren, voort-, zw. ww. trans. 1) Tot stand
brengen, bevorderen; verrichten. 2) besteden.
Vortelappen, voort-, zw. ww. trans. Verder vertellen.
Vorteloeten, voort-, zw. ww. trans. Boomen.
Vortcomen, voort-, voirt-, vord-, -commen, st. ww.
intr. — I. Met een levend wezen als ond. 1) Voor
den dag komen, nader komen. 2) te werk gaan.
3) vooruitkomen, opschieten. 4) het verder brengen. 5) tot een bepaald punt komen. 6) voortgaan
met iets. 7) voortkomen, geboren worden. — II.
Met eene zaak als ondw. 1) Vooruitkomen, vooruitgezet worden. 2) voor den dag gebracht worden.
3) voortgaan, doorgaan. 4) aanlichten. 5) aan het
licht komen. 6) voor den dag gebracht worden.
7) ruchtbaar worden. 8) geschieden. 9) in zijn werking niet belemmerd worden.
Vortcondigen, voort-, -cundigen, zw. ww. trans.
1) Verkondigen. 2) openbaar maken.
Vorteorde, voort-, znw. vr. Bet. onzeker.
Vorterupen, voort-, st. ww. intr. Voortkruipen.
Vorteundigen. Zie v o r t e o n d i g e n.
Vortleggen, voort-, zw. ww. trans. Te berde
brengen, voor den dag brengen.
Vortleiden, voort-, -leeden, zw. ww. trans. Verder
leiden.
Vortleidinge, voort -,znw. vr. Begeleiding.
Vortleren, voort-, zw. ww. trans. Aan iem. leeren.
Vortlesen, voort-, st. ww. trans. Voortgaan met
lezen.
Vortiiden, voort-, st. ww. intr. Voortgaan.
Vortlopen, voort-, st. ww. intr. 1) Voortloopen.
2) weggaan van iem.; verliezen.
Vortmeer, voort-, voirt-, vord-, -mere, -mee, bijw.
1) Als tijdsbegrip. a) in het vervolg, voortaan.
b) daarna. c) terstond. 2) van rang- en tijdsorde,
vervolgens. 3) bovendien.
Vortmeeraen, voort-, mee-, -ane, -an. Bijw.
Voortaan.
Vortnemen, st. ww. intr. Toenemen in kennis.
Vortenopen, voort-, zw. ww. trans. Aanroeren,
voorstellen.
Vortom, voort-, bijw. Bet. onzeker.
Vortporren, voort-, zw. ww. intr. Voortreizen.
Vortporringe, voort-, znw. vr. Prikkel, aandrift.
Vortproeederen, voort, voirt-, zw. ww. intr. Verder
gaan met het rechtsgeding.
Vortrechten, voort-, voirt-, zw. ww. intr. en trans.
— I. Intr. 1) Voortgaan met het proces (niettegenstaande pandwering). 2) voortgaan met de executie
op een voorwerp. — II. Trans. 1) Met den acc. der
zaak. Voortgaan met het proces over eene zaak.
2) Met den acc. van den persoon. Voortgaan met

VORTREKEN.

VOTURE.

recht te doen op iemands eisch, met iem. recht te
doen. — Vortreisen, voort-.
Vortreken, voort -, zw. ww. trans. Voor den dag
halen; voor den dag brengen.
Vortrekenen, voort-, voirt -, zw. ww. trans. Bovendien in rekening brengen.
Vortriden, voort -, st. ww. intr. Verder rijden.
Vortroepen, voort -, st. ww. trans. — I. Met den
acc. van den pers. Ontbieden. -- II. Met den
acc. der zaak. 1) Openlijk bekend maken. 2) te
voorschijn brengen.
Vortroepinge, voort -, znw. vr. Oproeping, dagvaarding.
Vorts, voorts-, voirts, bijw. 1) Van tijd. Dadelijk.
2) Van tijds-, rang- en volgorde. Verder, vervolgens.
Vortsaen, voorts, bijw. Van nu af.
Vortsage, voort -, znw. m. Openlijke bekendmaking.
Vortsaten, voort -, zw. ww. trans. Vooruitbrengen, bevorderen.
Vortschieten, voort-, voirt -, st. ww. intr. en trans.
-- I. Intr. Vooruitschieten. — II. Trans. Met
kracht naar voren brengen.
Vortschijn. Zie v o r e s c h ij n.
Vortsehieken, voort -, zw. ww. trans. Verder
doorzenden.
Vortseggen, voort-, voirt -, zw. onr. ww. trans.
Verder zeggen of verbreiden.

halen. 2) bevorderen. B. Met een pers. als obj. 1)
Voorttrekken, voortsleepen. 2) op den voorgrond
brengen, verheffen. — H. Intr. Voorttrekken;
voortgaan, verloopen.
Vorttogen, voort -, zw. ww. trans. Openlijk ver
-tone.
Vorttreden, voort-, -terden, st. ww. intr. Vooruittreden.
Vorttreeken, voort-, -treken, -trucken, st. en zw.
ww. trans. en intr. — I. Trans. A . Met den acc.
der zaak. 1) Voortrekken, voortsleepen. 2) vooruitzetten, - schuiven. 3) voor den dag halen. 4)
openbaar maken. 5) bevorderen. 6) de waarde, de
omvang van iets doen uitkomen. 7) waarde hechten aan iets. 8) voortgaan met trekken. B. Met een
pers. als object. 1) Voorttrekken, geboeid meevoeren. 2) op den voorgrond brengen, verheffen. — II.
Intr. 1) Vooruittrekken. 2) naar voren komen. —

Vortsellen, voort-, -selen, Vortsenden, voort-.
Vortsetten, voort-, voirt -, zw. ww. trans. — I. Met

eene zaak als obj. 1) Vooruitbrengen, bevorderen.
2) op den voorgrond stellen, eeren boven iets anders, hoog houden. 3) voortvertellen. 4) voor den
dag brengen, in praktijk brengen. 5) te berde brengen. 6) ter beschikking stellen( ?). 7) instellen( ?).
— II. Met den acc. van den pers. 1) Voorthelpen.
2) bovenaan plaatsen in zijn schatting. 3) doen
voorkomen. 4) voorstellen. 5) instellen(?).
Vortsettinge, voort -, znw. vr. Bevordering; het
geven van openbaarheid aan iets( ?)
Vortslaen, voort -, st. ww. intr. Snel ergens heen
rennen.
Vortspreken, voort -, st. ww. trans. Voortgaan
met spreken.
Vortspringen, voort -, st. ww. intr. Vooruitspringen.
Vortspruten, voort-, voirt -, -s pruyten, st. ww. intr.
1) Voortspruiten. 2) zich voortplanten.
Vortstaen, voort -, st. ww. intr. 1) Naar voren
gaan staan, vooruittreden. 2) volharden.
Vortsteken, voort -, st. ww. trans. 1) Voortstooten, voortduwen. 2) verjagen. 3) bevorderen. 4) te
voorschijn brengen. 5) uitsteken.
Voorstel, voort-, -steile, znw. o. Voorstelling;
vooropgezette stelling, premisse; hetgeen men
zich voorstelt.
Vortstellen, voort -, zw. ww. trans. 1) Bevorderen.
2) op den voorgrond stellen; aan iets vasthouden.
3) hetz. als v o r e s t ei 1 e n. 4) aanprijzen. 5)
vertoonen. 6) vooropstellen, als premisse stellen.
7) voor den dag of in praktijk brengen; plegen, beramen.
Vortstoker, voort -, znw. m. Hij die voortduwt,
prikkelt.
Vortstoten, voort -, st. ww. trans. Uitsteken, uitstrekken, de hand.
Vortstriken, voort -, st. ww. intr. 1) Met een pers.
als ondw., voortgaan, vooruitgaan. 2) doorloopen,
eene aaneengeschakelde reeks vormen. 3) met eene
zaak als ondw., voortgaan.
Vorttelen, voort -, zw. ww. trans. Voortbrengen.
Vorttellen, voort -, zw. ww. trans. Verder vertellen.
Vortterden. Zie v o r t t r e d e n.
Vorttiden, voort -, zw. ww. intr. Voortgaan.
Vorttlen, voort -, st. ww. trans. en intr. -- I.
Trans. A. Met den acc. der zaak. 1) Voor den dag
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Vorttreckinge, voort-.
Voruterechten, voort-, -uutrechten, zw. ww. trans.

Verder executeeren.
Vortvaren, voort -, voirt -, st. ww. intr. -- I. Met
een pers. als ondw. Met varen in de bet. „gaan ".
1) Voortrijden, verder gaan. 2) eene handeling vervolgen. 3) te werk gaan, eene zaak aanpakken. 4)
handelen in rechte. B. Met varen in de bet. ,,rijden" Voortrijden. C. Met varen in de bet. „varen", Verder varen. — II. Met eene zaak als ondw.
1) Verder gaan. 2) voortgaan, zich verspreiden.

— Vortvaringe, voort-.
Vortverhuren, voort -, zw.

ww. trans. Verder,
weer aan een ander verhuren.

Vortvercopen,Vortvertellen, Vortvervolgen, voort-.
Vortvluchtieh, voort-. Zie v o r e v 1 u c h t i c h.
Vortvoeren, voort -, zw. ww. trans. Volvoeren. —
Vortvoeringe.
Vortvolgen, voort -, zw. ww. trans. Verder vervolgen.

Vortvorderen, voort -, zw. ww. trans. Verder vervolgen, de behandeling eener rechtspraak.
Vortwaert, voort-, -wert, bijw. 1) In de richting
naar voren, voorwaarts. 2) als tijdsbegrip, verder,
vervolgens.
Vortwaertaen, voort-, -wart, -wert, -ane, bijw.
Hetz. als vorewaertaen.
Vortwaertmeer, voort-, wart-, wert-, -mere, -mee,

bijw. Verder, in 't vervolg.
Vortwaerts, voor -, Hetz. als v o r e w a e r t s.
Vortwallen, voort -, ww. intr. Voortgaan, voortwoekeren.
Vortwandelen, voort -, zw. ww. intr. Verder gaan,
blijven wandelen.
Vortwand(e)ren, voort -, zw. ww. intr. Van den
een op den ander overgaan.
Vortwinnen, voort -, st. ww. intr. Voorttelen.
Vortwisen, voort -, zw. ww. trans. 1) Leeren aan
een ander. 2) in rechte, verder gaan met iem. recht
te doen.
Vortwoekeren, voort -, zw. ww. intr. Van een kapitaal, uitstaan tegen interest op interest.
Vorwe, vorwen. Zie v a r u w e, v a r u w e n.
Vos, voos, znw. m.; ook vosse, vr. Vos. — Vos-

achtich, vosroot.
Voshouden, znw. o. Recht om met een vos te
jagen op schadelijk wild(?).
Vossen, bnw. Zie. v o s s ij n.
Vossenbieehte, znw. vr. Onoprechte biecht.
Vosseneule, voscule, -cuyle, znw. vr. Vossenhol.

-- Vossenpels.
Vossenstaert, znw. m. Vossenstaart; met een v.

corrigeren, op iem. een zachte bestraffing toepassen. ---' Vossenvel, voss(e)-, Vossenwant.
Vossijn, vossen(en), bnw. Van een vos; van vos
gemaakt.
-senvl
Vossinne, znw. vr. Wijfjesvos.
Votseele. Bet. onzeker.
Votseladen(?). Vri v., ten volle.
Voture, znw. vr. Vervoer, vooral per wagen.
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VOUDACÏ-ITICH.

VREDE.

Voudachtich, -echtich, bnw. Met vele plooien f
rimpels.

Voude, vouwe, nauwe; oostmnl. valde, volde, znw.

vr. en m. 1) Vouw, plooi, wijze waarop eene stof gevouwen wordt; ook vouw waarin bepaalde stoffen
in den handel gebracht worden. 2) rimpel in het
vel. 3) vouw of buiging in de ledematen; buiging in
eene lijn. 4) plooi in een kleedingstuk, mode. 5)
plooi in het karakter. 6) wijze van doen, manier in
het algemeen. 7) vouw in een brief of acte: het
naar buiten gevouwen gedeelte van een ambtelijk
stuk, omslag. 8) plooi, oprechtheid; listige uitvlucht.
Voudelije, voudentlijc, bnw.. Vouwbaar, plooibaar.
Vouden, vauden, vouwen, vauwen, oostmnl. ook
volden, valden, zw. en st. ww. trans., wederk. en intr,
— I. Trans. A. Met den ace. der zaak. 1) Vouwen,
plooien, opvouwen. 2) van de handen, vouwen, sa
3) plooien, verdraaien. 4) schik--menstrgl.
ken, voegen; sonder v., in alle oprechtheid( ?). 5)
opvatten, opnemen; in tbeste v., zoo goed mogelijk
opnemen. 6) plooien, africhten. 7) verzinnen, uitdenken. 8) bevatten. 9) bewaren; effene v., goed
bewaren. B. Met den ace. van den persoon. 1) Ver
tooien. 2) ergens toe brengen. — II. We--siern,
derk. Zich samentrekken, ombuigen; zich krommen; zich voegen, zetten tot iets. — III. Intr. Hetz.
als Wederk. 1) Zich plooien, strak zitten. 2) ombuigen. 3) van een banier, opgerold zijn. 4) zich voê-

gen.
Voudende, deelw. bnw.

1) Zich kunnende

vou-

wen. 2) omgebogen.

Vouder, vauder, vouwes, oostmnl. volder, valder,
-ere, znw. m. Hij die iets vouwt, in het bijzonder

laken.

Voudermont. Zie v o e d e r m o n t.
Voudersche. voldersche, valdersche, znw. Zij die
vouwt.

Voudinge, vaudinge, vouwinge, oostmnl. vol
znw, vr. 1) Het vouwen, de vouw.-dinge,val
2) vouwbaarheid, buigbaarheid.
Voudore, vouwdoge, val(d)ore, vouer, valdes, znw.
vr. Dubbele deur.
Vougel, znw. m. Wilg.
Voulepel, .znw. m. Naam van een lepel of lepeltang om de H. Hostie in te nemen.
Vouren. Zie v o e r e n.
Vout. Zie voute.
Vout, znw. m. Vouw, plooi.
-vout, tweede lid van met telwoorden samengestelde bnwn. en znwn.
Voute, vaut(e), vout, faut(e), znw. vr. Verwelf.
Vouteren, naut-, zw. ww. trans. Overwelven.
Vouthangel, znw. m. Haak of hengsel om in een
gewelf iets op te hangen.
Voutsehare, znw. Naam van een wapen.
Vouwe, znw. Zie v o u d e.
Vouwe, bnw. Naam van een gebrek in het hout.
Vouwleertgen, znw. o. Ladder die in tweeën gevouwen kan worden.
Vracht, vrecht, znw. vr. en m. 1) Vracht, lading
per schip vervoerd. 2) bende, troep, vooral in ongunstigen zin. 3) loon voor vervoer van koopwaren, vooral per schip; vracht. 4) vervoermiddel;
ook overdr.: hulpmiddel.
Vrachten, vrechten, zw. ww. trans. Bevrachten,
laden met koopwaren.
Vraehtenaer, znw. m. Naam van een soort vaartuig, vooral voor turfvervoer.
Vrachter, vrechter, znw. m. Vaartuig; ook reeder.
Vrachterloon, vrechterloyn, znw. m. en o. Vracht-

geld.

Vrachtgoet, znw. o. Vrachtgoed, voor een ander
vervoerde scheepslading.
Vrachtman, znw. m. Bevrachter van een schip,
eigenaar eener scheepslading. — Vrachtschip,
Vrachtwagen.

Vraeeh. Zie v r a g e.
Vraechsel, vraigh-, znw. o. Raadsel.
Vraey. Zie v r a y.
Vraem. Zie v r a m e.
Vraemgoet, znw. o. Goed dat een kind bezit
zonder het geërfd te hebben van zijne ouders.
Vraat, veraet, voiraet, vooraet, znw. m. en bnw. —
I. Als znw. 1) Vraat, gulzigaard. 2) onverzadelijke honger. — II. Als bnw. Vraatzuchtig.
Vraet, znw. Blikaars( ?)
Vraetachtich, vratechtich, bnw. Vraatzuchtig.
Vraetersse. Zie v r a terse.
Vraetheit, znw. vr. Vraatzuchtigheid.
Vraetsch, vraitsch, bnw. Vraatzuchtig.
Vraetschap, vrait-, znw. o. Zwelgerij.
Vrage, vraech, znw. vr. 1) Vraag. 2) vraagstuk,
quaestie.
Vragelijc, bnw. Vragend.
Vragelike, bijw. Op eene vragende wijs.
Vragen, eregen, zw. ww. trans. en intr. — I.
Trans. Vragen; v. omme, vragen naar; sonder v.,
zonder complimenten; zonder twijfel. Als znw.
vraag, vraagstuk. — II. Intr. Eene vraag doen,
stellen. — Vragende, Vrager, Vragewijs, vraeg-, -wise.

Vraginge, znw. vr. Het vragen.
Vraey, vraey, fray, f raey, bnw. — I. Van personen. 1) Waarachtig, waer. 2) waar, echt, volkomen
iets zijnde. 3) uitstekend, voortreffelijk. -- II. Van
zaken. 1) Waarachtig, door God ingegeven. 2)
waar, betrouwbaar. 3) oprecht. 4) echt, onvervalscht; goed in zijn soort. 5) voortreffelijk in zijn
soort.

Vray, vraey, bijw. Naar waarheid.
Vrayheit, vraey-, -hede, znw. vr. Waarheid( ?)
Vrayliike, fray-, vraey-, bijw. 1) In waarheid. 2)
op eene voortreffelijke wijze.
Vrac, vrack, bnw. Begeerig, (geld)gierig. -Vracheit, -hede, Vrackelike, Vrachicheit.
Vrame, vraem, znw. vr. en ml. — I. Als subjectief begrip. 1) Voordeel, nut. 2) geluk, voorrecht.
— II. Als objectief begrip. Voordeel, nut.
Vramen, zw. ww. intr. Voordeelig zijn, baten.
Vrane, bnw. — I. Van personen. 1) Vrij, vrij
van lasten. 2) vrijmoedig; vrijpostig. -- II. Van
zaken. 1) Vrij van lasten. 2) vrij, veilig. 3) vrij-

moedig; brutaal.
Vranke, vranc, franc, znw. m. Naam van eene
fransche zilvermunt.
Vranke, Franke, znw. m. 1) Naam van den volksstam. 2) iem. van edele geboorte( ?).
Vrankelike, vranc-, bijw. Op uitdagende wijze.
Vranken, Vrankenlant, znw. o. Land der Vranken. (zoowel Duitschland als Frankrijk). — Vran-

kerike, Vranken-, Vranc-, Vrankerijcsch, vranc--,
-rijcx.

Vrancsch, f rancsch, vrancs, vrans, bnw. Fransch.
Vransois, znw. o.m. Het Fransch; Franschman.
Vraten, zw. ww. trans. Hetz. als v r e t e n.
Vrater, znw. m. Vraatzuchtige.
Vratich, veratich, voratich, bnw. Vraatzuchtig.
Vraterse, veraterse, vrae-, znw. vr. Eene gulzige

vrouw.

Vratinge, znw. vr. Vraatzucht.
Vraude. Zie v r o u d e.
Vrauwe. Zie v r o u w e.
Vravelike. Hetz. als v r e v e l i k e.
Vreeht.Zie vrachten vrucht.
Vrechten, vrechter. Zie vrachten,

t e r.

vrach-

Vrechtich, andere vorm van v r u c h t i c h.
Vredach. Zie vrededach.
Vrede, eerde, varde, vaerde, (vreide ? ), znw. m. (en
vr.) 1) Wettelijke bescherming tegen wapengeweld, toestand van rechtszekerheid binnen een gebied; v. nemen, opleggen, de twistende partijen
dwingen, den „stadvrede" te houden niettegenstaande de weigering van een hunner; v. geven,

VREDEBAN(T).
aannemen om den „stadvrede" te houden; v. maken, een „vrede" tot stand brengen; v. ontseggen,

weigeren, den opgelegden „stadvrede" niet willen
aannemen; den v. vernieuwen, den termijn van den
v. verlengen. 2) wapenstilstand, bestand. 3) vrede,
het einde van vijandelijkheden; ook toestand van
vrede; enen negenen v. geven, iem. niet sparen, geen
kwartier geven. 4) verleening van veiligheid, vrijgeleide. 5) een rustig leven; zoowel de toestand van
niet gehinderd te worden, als het met rust laten
van anderen; rust, verademing; enen in sinen v.
houden, iem. in (zijne) rust houden; enen v. houden,
iem. met rust laten. 6) genoegen; enen in v. setten,
iem. genoegen doen; die ewelike, lange v., de eeuwige vreugde, fust. 8) goede verstandhouding, eendracht; te v-n, inder minne; (v.) ontseggen, met iem.
breken. 9) gunstige of welwillende gezindheid, genegenheid; behouden des vreeds, der v., met behoud van iemands goedvinden. 10) rust, de toestand of het hebben van rust na inspanning, met
betr. tot lichaam of geest; in v-n, kalm; te v-n sijn,
gerust zijn; te v-n setten, stellen, tot rust brengen;
hem te v-n setten, zich niet laten verontrusten; ere
dinc te v -n sijn, zich in iets schikken. 11) in friesche
streken: boete voor vredebreuk. 12) in oostelijke
tongvallen: omheining, afgezet gebied.

Vredeban(t), verde(n)-, verd-, verre -, vorde-, voor ban, vorderban, vriënban; vreebant, znw. m. Een
plechtige handeling van den rechter, waarbij hij
een eigenaar uit en een nieuwen eigenaar in het
goed „bant" en vervolgens daarover vrede gebiedt.
Vredebode, znw. m. Vredebrengend gezant.
Vredeboee, znw. m. en o. Het boek waarin van
wege de stedelijke regeering de „wreden" worden
opgeteekend tusschen twistende partijen.

Vredebrake, verde-, varde-, -braec, -brak, -brec,
znw. vr. Het verbreken van den gegeven of door
de stad opgelegden vrede tusschen twistende partijen.
Vredebrake, ook vredebraker, vre-, znw. m. Hetz.
als vredebreker.
Vredebrant. Hetz. als v r e d e b a n.
Vredebreke, oostmnl. vorm van v r e d e b r ak e.
Vredebreken, verde-, varde-, vre(e)-, znw. o. Het
verbreken van den land- of stadsvrede.
Vredebreker, verde-, varde-, znw. m. Hij die den
land- of stadsvrede verbreekt door het hernieuwen
van vijandelijkheden. — Vredebrekich, -breckich,

Vredebrekinge.
Vredebrief, verde-, varde-, trede-, -bree f , znw. m.

Oorkonde betreffende een vrede ' tusschen twistende partijen, een geschreven stuk waarbij iem.
zich verbindt een vrede niet te verbreken.
Vrededaeh, vre(e)dach, znw. m. 1) De dag waarop
een „stadsvrede" tusschen twee partijen begint of
vernieuwd wordt. 2) een dag waarop „vrede" gehouden moet worden; rechtszekerheid, veiligheid
wordt verleend. 3) in het mv. de dagen gedurende
welke een wapenstilstand duurt.
Vredeëet, -ehet, znw. m. Eed waarmee iem. een
vrede bezweert.
Vredegelt, vreet-, znw. o. Geld voor het vredeschap( ?).
VredegiSel, verde, znw. m. Gijzelaar voor het nakomen of houden van een „vrede".
Vredehatich, bnw. Krijgszuchtig.
Vredeeogge, znw. m. Oorlogsschip ter beveiliging
van de zeevaart en koopvaardij tegen zeeroovers.
Vredeeore, zwn. vr. Keur op het instandhouden
en verbreken van een „vrede ".
Vredecruce, -cruys(e), znw. vr. en o. Het teeken
of het zinnebeeld van de grenzen, waarbinnen de
bescherming door de stadswet, het geven van
rechtszekerheid, gold.
Vredeleven, znw. o. Vreedzaam en rustig leven.
Vredeldach. Hetz. als v r e d e d a c h.
Vredelije, verdelijc, bnw. -- I. Van personen.-
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1) Vreedzaam, vredelievend. 2) van landen en de
bewoners, in vrede zijnde. 3) ongestoord. — II.
Van zaken. 1) Vrede ademend, zacht. 2) genoeglijk,
aangenaam. 3) rustig.
Vredelije, -lic(? ), znw. o. Verzoening(?)
Vredelljeheit, - licheit, -lecheit, znw. vr. 1) Rust;
plaats waar men rustig leeft. 2) vrede, eendracht.
Vredelike, -lijc, -liken, (verde-), bijw. 1) In vrede
met anderen, in eendracht. 2) vreedzaam. 3) op
vriendelijke, op genadige wijze. 4) in vrede, zonder
door anderen gestoord te worden. 5) genoeglijk.
Vredeloos, vre(e)loos, bnw. Zonder rechtszekerheid, buiten de wet gesteld; enen v. leggen, aan
iem., die gevlucht is na het bedrijven . van eene
zware misdaad, bij rechterlijk vonnis de bescherming van het recht ontzeggen, hem vogelvrij verklaren.

Vredemaker, vreed-, -maecker, -maicker, -meker,
znw. m. 1) Hij die den vrede oplegt aan twistende
partijen; in het algemeen, vredestichter. 2) op verschillende westfri. dorpen benaming van een ambt,
hetz. als ambachtsbewaerre.
Vredemakinge, vreede-, -yng, znw. vr. Het opleggen van een ,,stadsvrede"; ook verzoening.
Vreden, eerden, varden, vaerden, zw. ww. trans.
en intr. — I. Trans. A. Met den acc. van den persoon. 1) Tot rust en vrede brengen. 2) bevredigen,
gunstig stemmen. 3) beschermen. B. Met eene zaak
als object. 1) Tot bedaren brengen. 2) bevredigen.
3) verhoeden, verhinderen. 4) beveiligen. 5) bijleggen, slechten; het v., een wapenstilstand of vrede
sluiten. 6) afsluiten, omheinen. -- II. Intr. 1) Een
„vrede" opleggen aan twistende partijen en hunne
verwanten. 2) een bestand of wapenstilstand sluiten. — III. Wederk. 1) Zich beschermen. 2) zich
gerust of rustig maken; zich tevreden stellen;
deelw. gevredet, gevree(d)t, tevreden voldaan, gerust.
Vredenemer, znw. m. Hij die een „stadsvrede"
aan iem. oplegt.
Vreder, znw. m. 1) Vredestichter. 2) hij die bevoegd is om te „vreden" d.i. een „stadsvrede" op te
leggen.
Vrederecht, vreden-, znw. o. De rechten en verplichtingen voortspruitende uit een door de overheid opgelegden stadsvrede.
Vredesam, vree(d) -, ' -saem, -som, bnw. Vredelievend, vreedzaam. — Vredesamheit, vred-, vree -,

vre-, -saemheit, Vredesamich, vried-, vree -, vred-,
Vredesamicheit, vreed-, vree(t)-, Vredesaemlike,
vreed-, -saem, -som, -lijs.

Vredeschilt, znw. m. Het schild waarmee men
beschermd wordt.
Vredesehip, wreed -, znw. o. Een oorlogsschip ter
beveiliging van de koopvaart tegen de zeerovers.

Vredeteken, -teeken, Vredevuur, -vier.
Vredeweigeringe, znw. vr. De weigering om zich

tot het houden van den „stadvrede" te verbinden.
Vredich, bnw. 1) Rustig, kalm. 2) v. cnecht, gerechtsbode( ?) .
Vredich, vreidich, bnw. Onbruikbaar, onvruchtbaar(?).
Vredigen, zw. ww. trans. 1) Kalm stemmen.
2) neerwerpen( ?).
Vredinge, znw. vr, Omheining.
Vreedsam, vreedsehip. Zie v r e d e s a m, v r edeschip.
Vreeën, 16e eeuwsche vorm van v r e d e n.
Vreemt en de samenst. en afleidingen. Zie
vremt.
Vreent. Zie vrient.
Vreesachtich, bnw. Vreesachtig.
Vreesam, (vreedzaam). Zie v r é d e s a m.
Vreesam, (vreeselijk). Zie v r e e s s a m.
Vreesch. Zie v r i e s c h.
Vreesehen, vreischen, zw. ww. intr. en trans. A.
Intr. Vernemen of vragen naar iets, iets uitvorschen. B. Trans. I. Met den acc. der zaak. 1) (Door
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vragen) vernemen. 2) zien, waarnemen, met het bijdenkbeeld van „beoordeelen". — II. Met den ace.
van den persoon. 1) Iem. om iets verzoeken. 2) vernemen dat iem. ergens is. 3) aantreffen.
Vreese, vrees(e)life, vreesen. Zie v r e s e enz.
Vreesheit, znw. Vrees.
Vreessam, vreesam, vresam, vreis(s)am, bnw.
Vreeselij k, ijselijk.
Vreet. Zie w r e e t.
Vregen. Zie v r a g e n.
Vreide. Zie vrede.
Vreidich. Zie v r e d i c h. 2e Art.
Vreiheit. Zie v r i h e i t.
Vreischen. Zie v r e e s c h e n.
Vreislij e. Zie v r e s e 1 ij c.
Vreissem, znw. o. Naam van eene ziekte.
Vree, bnw. en znw. m. — I. Als bnw. Gierig,
vrekkig. — II. Als znw. Gierigaard.
Vrecheit, -hede, znw. vr. 1) Vrekkigheid. 2)
wreedheid, hardheid. — Vreekelike, vrec(k)elic,

-lec.

Vreeman, znw. m. Vrek.
Vremde, bijw. Zie bij v r e m t.
Vremde, vreemde, znw. vr. Verwondering.
Vremde, vreemde, vremede, znw. m. en vr. Een

man of vrouw van elders; ook een ander dan de
eigene man.
Vremdelije, bnw. Vreemd, zonderling. — Vrem-

delijcheit, licheit.
Vremdelike, vreemd-, vremt-, vrem p (t) -, -lijc, -lic.
-

bijw. 1) Uit den vreemde. 2) op eene zonderlinge,
ook ongewone wijze.
Vremdeline, vreemd-, -ling, znw. m. Iem. van
buiten de stadsvrijheid.
Vremdeman, vremt-, vreemnp(t)-, znw. m. Vreemdeling.
Vremden, vreemden, vremeden, zw. ww. trans.,
wederk. en intr. — I. Trans. 1) Vreemd maken; in
het pass., vreemd worden. 2) vervreemden. 3) ontvreemden. — II. Wederk. Zich verwijderd houden
van. — II. Intr. Bevreemden.
Vremderbier, vreemder-, znw. o. Van elders ingevoerd bier.

Vremdieheit, vre(e)md-, -echeit, -icheit, -bede,
vremicheit, znw. vr. Iets vreemds, zonderlings.

Vremede. Zie v r e m d e.
Vremeden. Zie v r e m d e n.
Vremen, f remen, zw. ww. trans. 1) Brengen op

eene andere plaats; werpen. 2) volvoeren.
Vremicheit. Zie v r e m d i c h e i t.
Vremmer, znw. m. Bet. onzeker.
Vrempen, zw. ww. intr. Grijnzen.
Vremt, vreemt, vremet, vre(e)mde, bnw. A. Van
personen. 1) Vreemd, uitheemsch, elders woonachtich. 2) zich ergens niet thuis gevoelende, ergens onbekend. 3) niet tot eigen gezin of kring behoorende.
4) onbekend. 5) hulpeloos. 6) onaangenaam voor
iem. 7) zonderling. B. Van zaken. 1) Vreemd, van
een ruimtebegrip, tegenover „eigen ". 2) van een
ander. 3) wat iem. vreemd of niet eigen is, niet bij
hem past. 4) aan iem. onbekend. 5) onaangenaam.
6) wonderlijk, zeldzaam. 7) ongehoord, in hooge
mate schandelijk. C. Als znw. 1) Vreemdeling. 2)
een vreemde voor ons, die ver van ons af staat.
3) hij die vreemd is aan de geestelijke „minne" (bij
Hadewijch). 4) onervarene. D. Over uitdrukkingen, waarin v. met hebben, geven, houden, verbonden wordt, zie geven. 9) en hebben, IV).
Vremtheit, vreemt-, -hede, znw. vr. 1) Vreemdelingenschap. 2) vervreemding. 3) ongevoeligheid,
hardheid. 4) wonderlijkheid, zonderlingheid. 5)
verwondering.
Vremtman, vremd-, znw. m. Vreemdeling, iem.
van buiten de stadsvrijheid.
Vremtnisse, vreemt-, vrempt-, -esse, znw. vr.
Vreemde landen.
Vrendeloos. Zie v r i e n d e 1 o o s.
Vrent. Zie v r i e n t.

VRI.
Vrentelije. Zie v r i e n d e 1 i k e.
Vrescelijc. Zie v r e s e 1 ij c.
Vrese, vreese, vreise, znw. vr. 1) Het veroorzaken
van nood of ellende, van een kommervollen toestand, ook van vrees of angst. 2) gevaar; v. van
der doot, v. van den live, doodsgevaar; in (te, tote)
v-n staen, in gevaar verkeeren; met v-n gaen met
een datief, er slecht gaan uitzien voor; gevaarlijk.
3) gevaarlijke of deerniswaardige toestand, ellende.
4) vreeselijke gebeurtenis, gevaar. 5) risico, gevaar
door verantwoordelijkheid ontstaan. 6) vrees,
angst. 7) ontzag.

Vreselije, vrees-, -vresen-, vreis-, vresselijc, vrescelijc, bnw. 1) Gevaarlijk, hachelijk. 2) hardvochtig,

wreed. 3) vreeswekkend, ijselijk. 4) laf.
Vreselijeheit, vrees-, -licheit, znw. vr. 1) Gruwelijkheid, 2) gevaarlijkheid, gevaar. 3) wreedheid.
4) vreesachtigheid, angst.
Vreselike, vrees-, -lijc, -lic, bijw. 1) Op angstwekkende wijze. 2) op wreede wijze. 3) op angstige
wijze. 4) verschrikkelijk. — Vreseloos ,vrees-.
Vresen, vreesen, vreisen, zw. ww. trans., wederk.
en intr. — I. Trans. 1) In gevaar brengen, bedreigen, ook aanvallen. — II. Wederk. 1) Zich zelf in
gevaar brengen; bang zijn. 2) gevreest sijn. a) in
gevaar zijn. b) het is gevreest, het staat te vreezen.
— III. Intr. 1) Bang zijn, vreezen. 2) in verb, met
een adv. ace., bang zijn voor, ontzag hebben voor.
Vresenmeecht. De dienstbode van een Vries( ?)
Vresewonde. Zie vriesewonde.
Vresich, bnw. Vreesachtich.
Vresicheit, znw. vr. Eerbied, onzag.
Vreten, st. ww. trans. (Op) vreten. — Vreter.
Vretinge, znw. vr. Het opeten of verslinden van
iets.
Vretten, zw. ww. trans. Laten afvreten of afweiden.

Vreuchde, vreug(e)de, vruchde, vro(e)gede, vroechde, vreucht, vroochde, vrucht, vrouchde, vruechde,
vruecht, znw. vr. Vreugde.
Vreuchdelijc, vruechd-, vreugd-, vroged-, vroeged-,

bnw. 1) Verheugd. 2) genotrijk. — Vreuehdelijehelt, vruecht-, Vreuchdelike, Vreuchdeloos.
Vreuehden, vruechden, vroechden, vrogeden, zw.
ww. trans., wederk. en intr. — I. Trans. Verheugen. — II. Wederk. en III. Intr. Zich verheugen.
Vreuehdenbaer, vruechd-, bnw. Vreugdaanbrengend. — Vreuchdenrijc.
Vreueht, vruecht, Zie v r e u c h d e.
Vreude, znw. vr. Hetz. als v r e u c h d e.
Vreudelijc, bnw. Hetz. als v r e u c h d e 1 ij c.
Vreuden, zw. ww. wederk. en intr. Hetz. als
vreuchden.
Vreugen, vrogen, vrógen, zw. ww. wederk. Zich
verheugen.
Vrevel, bnw. Trotsch, driest, nietig.
Vrevel, wrevel, znw. m. (limb.). Euveldaad.
Verevelen, zw. ww. trans. Zich overmoedig gedragen.
Vrevelheit, verevelheit, znw. vr. Schaamteloosheid, driestheid.
Vrevelich, bnw. Weerbarstig, trotsch.
Vrevelije, vrevellijc, wrevelijc, bnw. Trotsch,
overmoedig. — Vrevelike, -lijc, -lic, (wrevelike?).
Vrevelmoedich, wrevel-, bnw. Driest; balsturig.
Vri, vrie; vrijch, vrijg, bnw. — I. Van personen.
1) Vrij, vrijgeboren; vrijgemaakt. 2) edel van geboorte, aanzienlijk, machtig; van God en Christus,
vrijmachtig; edel, hoogwaardig; edelaardig; edel
jegens iem. handelende, iem. genegen; voortreffelijk; mild; vri houden, hoog houden; hem vri houden,
zich boven iets verheven achten. 3) vrij in zijne bewegingen, ongehinderd; van iets vrij gesteld; enen
vri houden, iemands betalingen en levensonderhoud
op zich nemen; ook ontslaan van eene verplichting
of taak; vri is nog: vrij van de nadeelige gevolgen
van iets. 4) zelfstandig, onafhankelijk; op vrije voetan. 5) ongehinderd, ongestoord. 6) met een gen. of
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eene bepaling met van, vrij van, zonder. 7) zeker,
veilig, gerust. 8) vrijmoedig, gemeenzaam. 9) losbandig. 10) rechtstreeks verbonden. 11) wonderlijk
— II. Van zaken. 1) Edel, uitgelezen. 2) vrij, onbelemmerd. 3) vrij, van niem. anders afhankelijk;
vrië hals, vrijheid. 4) met vrijheden of voorrechten
begiftigd. 5) in vollen eigendom iem. toebehoorend, eigen; V. geven, de vrije beschikking geven over, (ten geschenke geven?). 6) vrij van iets,
niet aan iets onderhevig of blootgesteld; v. geit,
waarvan niets gekort wordt. 7) vast, zeker. 8)
vreemd.
Vr!, vrie, Het bnw. zelfstandig gebruikt. 1)
Plaats waar men vrij is. 2) vrijheid van beweging.
3) dat vrië, de hemel.
Vri, bijw. 1) Gerust, zonder te twijfelen. 2) zeker,
vast. 3) voorzeker, voorwaar. 4) vreemd, in de
uitdr. dat hevet (dat gevet) ,mi vri.
Vribaer, vnie-, -bey, bnw. Huwbaar.
Vriboe, znw. m. Zondebok.
Vribrief, znw. m. Brief, waarin het een of andere
voorrecht aan iem. wordt toegekend.
Vribuyt, znw. Het bejagen van vrijen (d.i. door
hem die den buit maakt voor zich in eigendom behouden) buit.
Vridaeh, znw. m. Vrije dag, waarop de gewone
bezigheden stilstaan.

rechte. 3) met eene zaak als ondw., zich bedruipen.
Vriën, vrijen, zw. ww. trans. en intr. — I.
Trans. 1) Aanzoek doen bij (eene vrouw), iem. tot
vrouw begeeren, vrijen. 2) liefdebetuigingen doen
aan (eene vrouw), 3) beslapen. — II. Intr. 1) Aanzoek doen om „minne ". 2) vrijen, minnekoozen.
3) eene amourette hebben. 4) vleiend smeeken.
Vriën, zw. ww. trans. Vragen.
Vriendach. Zie v r i d a c h.
Vriende, znw. vr. Vriendschap.
Vriendekijn, znw. m. verklw. van v r i e n t.

Vridach, vniedach, vniendach, vniëndach, vnindach, vnitdach, vnijndach; in Oostmnl. ook vnijgdach, vnigdach, znw. m. Vrijdag. — Vridachmarket,
vni(e)ndach-, -maercte, marct.
-

Vrideel, znw. m. en o.(?). Een deel van de op-

brengst in geld, vrij te houden voor een bepaald
doel( ?) .
Vridelike, bijw. 1) Vrijelijk, zonder gestoord te
worden. 2) zonder dat er iets van afgehouden
wordt.
Vridicheit, znw. vr. Vrijheid.
Vridoem, -doom, -dom, znw. m .en o. 1) Vrijheid,
beschikking over zichzelf. 2) stadsvrijheid, het terrein buiten den stadsmuur. 3) privilege.
Vrlë, vnie, znw. vr. 1) Huwelijksaanzoek. 2) hu
liefde.
-welijksfd:
Vrie, bnw. Zie v r i.
Vrie, znw. vr. 1) Vrijheid, veiligheid. 2) eendracht, vriendschap.
Vrië, znw. m. Vrije, vrij heer.
Vrie, znw. o. Naam van landerijen, die niet aan
bepaalde verplichtingen onderworpen zijn.
Vrie. zie u r i e.
Vriëde. Zie v r i h e i t.
Vriëdel, bnw. Edel van afkomst, van aard; aanzienlijk; vrijmachtig.

Vriedelgoet, znw. o. Goed dat iem. in vollen

eigendom toebehoort.
Vrielgen, bnw. In vollen eigendom toebehoorende aan.
Vrielaet. Zie v r i l a e t.
Vriehede. Zie v r i h e i t.
Vrielike. Zie v r i 1 i k e.
Vrieline. Zie v r i 1 i n c.
Vriemarket. Zie v r i m a r k e t.
Vrëln, vrijen, vnihen, zw. ww. trans. en wederk.
— I. Trans. — A. Met den accus. van den pers.
1) Vrij maken, bevrijden, vrijlaten; in den hemel
bringen. 2) vrijstellen, ontslaan, van een last, eene
geldelijke verplichting. 3) vrijheden en voorrechten verleenen aan (iem.). 4) beveiligen, beschermen. 5) geruststellen, bevredigen. 6) in vrijen eigendom afstaan. B. Met eene zaak als object. 1)
Vrij maken, den groei van iets bevorderen; bevrijden. 2) heiligen, vieren. 3) aan iem., den vrijen
eigendom van iets verzekeren; wijden aan iem.;
zich in het bezit van iets stellen. 4) met vrijheden,
voorrechten of privilegiën begiftigen. 5) vrij maken
van gevaren. 6) lossen, vrij maken; sekenheit, eet v.,
zijn gegeven woord inlossen. 7) omheinen. — II.
Wederk. 1) Zich bevrijden. 2) zich zuiveren, in
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Vriendelijc, vneendelijc, vrundelijc, vnindelijc,
vnendelijc, vnient-, vrent-, bnw. — I. Van personen.

1) Vriendelijk. 2) vriendschappelijk, hartelijk deelende hi iemands lot. 3) in der minne een geschil
beslechtend. 4) welwillend gezind jegens. — II.
Van zaken. 1) Vriendelijk. 2) hartelijk. 3) vriendschappelijk. 4) van een vriend. 5) nauw, innig. 6)
aangenaam. 7) int vriendelijke, op eene vriendschappelijke wijze; ook als onz. znw., vriendschap.

Vriendelijeheit, vrind-, vnend-, vneend-, vnund-,
vrentelijc-, znw. vr. 1) Vriendelijkheid. 2) harte-

lijkheid. 3) vriendschap. 4) vriendschappelijke bespreking.

Vriendelike, vninde-, vneende-, vrende-, vnunde-,
vrent-, vaunt-, vniente-, -lijc, -lic, -liken, -lec, bijw.
1) Op eene vriendelijke manier. 2) hartelijk, innig.
3) van een hooger geplaatste, welwillend, goedgunstig. 4) in der minne. 5) uit „minne" of verliefdheid. — Vriendelinge, in dez. bet.

Vriendeloos, vrienden-, veende, vrind-, vrend-,

bnw. Zonder vriend(en).
Vriendeloos, bnw. Geen vriendschap voelende.
Vrienden, vrunden, zw. ww. trans. Zich tot
vriend maken, vriendschappelijk stemmen.
Vriendinne, vrind-, vrend-, vrundi-, znw. vr. 1)
Vriendin. 2) geliefde. 3) minnares.
Vrienschap. Zie v r i e n t s c h a p.
Vriensten, in de uitdr. ten v. rijn, zeer genegen
zijn.
Vrient, vnint, vreent, vrent, vrunt, znw. m. 1)
Vriend; Gods v., gunsteling van God. 2) als aanspreekwoord. 3) bevriend persoon, partijgenoot.
4) minnaar, beminde. 5) bloedverwant. 6) een
vriend die ons dient van raad; ook afgevaardigde.
7) scheidsrechter (in het Limburgsch). 8) vriendin.
Vrient, vnint, vrent, bnw. 1) Vriendelijk. 2) goed
gezind jegens; bevriend met. 3) geliefd, bemind.
Vrienthout, vreent-, vrint-, bnw. Zijn vrienden of
verwanten genegen; dienstvaardig, hartelijk.

Vrientschap, vnint-, -vrent, vreent-, vrunt-, vnien-,
-seep, -scip, -scap, znw. vr. 1) Vriendschap, de band
tusschen twee vrienden; met God of Christus als

ondw. der werking, gunst, genade. 2) liefde, a) van
ouders en kinderen. b) huwelijksliefde; zinnelijke
liefde. 3) enen v. doen, bewisen, iem. zijne genegenheid doen blijken.
Vrientsoene, -soen, -suen, znw.vr. Verzoening
door vrienden of scheidsrechters.
Vriër(e), vnijher, znw. m. Hij die dingt naar de
hand eener vrouw; vrijer.
Vries. Zie Vriese.
Vriesch, vreesch, f niesk, bnw. Friesch.
Vriese, Friese, Vrese, Vries, znw. m. Vries.
Vriese, znw. m. Vorst, latijn gelu.
Vriesen, vresen, st. onpers. ww. en intr. — I. Onpers. Vriezen, koud zijn. — II. Intr. 1) Koud zijn.
2) met ijs als ondw., vriezen. 3) bevriezen.

Vriesewonde, vresewonde, vniesonde, wniese-,

znw. vr. Naam van eene geneeskrachtige plant,
smeerwortel.
Vrieshout, znw. o. Bet. onzeker.
Vriesinge, znw.vr. 1) Het vriezen. 2) koortskoude.
Vriesinne, znw. vr. Friezin. — Vrieslant.
Vriesonde. Zie v r i e s e w o n d e.
Vriessehap. Geassimileerde vorm van vr i e n (t)schap.
Vrigeeste, znw. vr. Een vrijen geest hebbend,
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iem. die niet onderworpen is aan den dienst der
zonde of van het vleesch.

Vrigeleide, Vrigeleiden.
Vrigelike, bnw. Andere vorm van v r i ë 1 i k e.
Vrigers, In-, znw. o. (Iemands) eigen grasland.
Vrigeven, st. ww. trans. Vrijgeven, kwij tschelden.

Vrigrave, vrië-, -greve, -graef, znw. m. De voorzitter van een „vrijgericht" of veemgericht. —
Vrigraveschap, -grae f scha p, -graeschap.
Vriheit, vrie-, (vrei-), -he(e)de, vriëde, znw. vr. 1)

Edelheid; adeldom van karakter, onbekrompenheid. 2) onafhankelijkheid, zelfstandigheid; vrijheid van den geest, 3) eene vrijheid die men boven
anderen of alleen in bepaalde gevallen geniet; privilege. 4) immuniteit, een uit een grooter rechtsdistrict afgezonderd terrein, aan de gewone rechts
onttrokken; ook de persoonlijke immu--bedling
niteit van de gewone rechtspraak in het district
waar men gevestigd is. 5) (vooral in Brabant), vlek,
marktvlek. 6) vrijplaats, asiel. 7) in de gilden, de
bevoegdheid om het ambacht uit te oefenen. 8)
vrijheid, vrijmoedicheit. 9) bandeloosheid.
Vriheitbrief, vriheide-, znw. m. Privilegebrief.
Vrihen, vriher. Zie v r i ë n, v r i ë r.
Vrihere, -heer, znw. m. 1) De op eigen kosten te
paard dienende en van gravenschot vrije edelman.
2) meester, gebieder in het alg.
Vrihere, znw. o. De vrije heerschare.
Vrihertelike, bijw. Op eene wijze die van onbekrompenheid getuigt.
Vrihertieh, bnw. Grootmoedig, onbekrompen.

-- Vriherticheit.
Vrihof. Hetz. als v r ij t h o f1).
Vrihouden, -halden, st. ww. trans. 1) Bescher-

men. 2) bevrijden van lasten.
Vrihuus, -huys, znw. o. Vrijplaats, asiel.
Vriieheit, vrijcheit, znw. vr. Vrijheid.
Vriinge, znw. vr. Het vrijen, paren.
Vrijsten. Zie versten.
Vrijtdach, vritdach. Zie v r i d a c h.
Vrijtgers, - vrijd-, znw. o. Afgesloten grasland.
Vrijthof, vritho f , znw. o. en m. 1) . Voorhof van
eene kerk. 2) omsloten of omheinde hof of tuin.
Vrieopen, zw. ww. onr. trans. en wederk. Vrij koopen, loskoopen.
Vrilaeh, znw. o. Vrije vertering.
Vrilaet, vrielaet, znw. m.; wvla. vr. vrilatege.
Vrijgelaten eigenhoorige of „laet". — Vrilaten.
Vrilating(e), znw. vr. Vrijlating.
Vriliede, vrilude, znw. m. mv. Vrije lieden, vrijgeborenen.
Vrilike, vrie-, -lijc, -lic, -liken, bijw. 1) Op eene
edele, roemrijke wijze; onbekrompen. 2) zelfstandig, als vrij man. 3) in vrijheid, ongehinderd. 4)
vrijmoedig, zonder vrees. 5) rustig, veilig. 6) uit
vrijen wil; zonder verzet. 7) geheel en al. 8) voorzeker, gewis. 9) rechtstreeks. 10) opgewekt, onbezorgd.
Vriline, vrie-, znw. m. Vrijer, hij die dingt naar
de hand eener vrouw.
Vrimarket, vrie-, -maerct, -marct, -merket, znw.
vr. en m. Vrije markt, markt, waaraan bepaalde
voorrechten waren verbonden.
Vrimeester, znw. m. Hij die in een gild de bevoegdheid heeft verkregen om het ambacht zelfstandig uit te. oefenen.
Vrimensehe, znw. m. Hij die waarlijk (geestelijk)
vrij kan genoemd worden.
Vrimerket. Zie vrimarket.
Vrimoedieh, -modich, bnw. 1) Edel van inborst,
onbekrompen; welwillend. 2) flink: ijverig. — Vrij-

moedicheit, vrie-.
Vrinacht, znw. vr. In de uitdr. goeden v., nacht
voor goeden vrijdag.

Vrindach, vrijndach. Zie v r i d a c h.
Vrindelije. Zie v r i e n d e 1 ij c.
Vringen. Zie w r i n g e n.

Vrint, vrintschap. Zie v r i e n t, v r i e n tschap.

Vriplaetse, plaets, znw. vr. Vrijplaats, asiel.
Vrisatich, bnw. Vrij van lasten, ongelden en dgl.
Vriseh. Zie frisch en versch.
Vrischelden, st. ww. trans. Kwijtschelden.
Vrist, znw. vr. en m. 1) Uitstel. 2) termijn.
Vristat, znw. vr. Vrije rijksstad, onmiddellijk on-

der het Duitsche Rijk staande.
Vristen, vrysten. Zie v e r s t e n.
Vristoel, vriëstoel. De zetel van het „vrigericht"
of „veemgericht ".
Vriwaren, zw. ww. trans. Den vrijen eigendom
van iets waarborgen.
Vriwerker, znw. m. Losse werkman.
Vriwlllens, bijw. bnw. Vrijwillig.
VriwiWeh bnw. 1) Met lust, ingenomenheid, iets
doende. 2) zelfstandig. 3) zoo zijnde dat de wil vrij
blijft. — Vriwillicheit, vrie-, Vriwillichlike, -lijc,

-lic.

Vro (vroeg). Zie v r o e.
Vro, vroo, vroe, bnw. 1) Vroolijk, opgewekt. 2)

ook gebruikt van de hemelvreugde, de blijdschap
in God, vande zinnelijke genoegens. 3)van het uiterlijk, opgewekt, helder. 4) van vogels (zingende) en
de natuur (kleurrijk). 5) tevreden, vergenoegd.
Vroch. Zie v r o e.
Vrocht (vrucht. Zie v r u c h t.
Vrocht (vrees). Zie v r u c h t.
Vrochtbarich, vroehtelijc. Zie v r u c h t b a.rich, vrucht elijc.
Vrochten. Zie v r u c h t e n.
Vrodelike, vrodich, vrodom. Zie v r o e d e 1 i
-ke,vrodich m.
Vroe, vroech, bnw. Vroeg.

Vroe, vro; vroech, vrooch, vro (u) ch, vruch, bij w.

1) Vroeg, in de vroegte. 2) vroeg in 't jaar. 3) op
jeugdigen leeftijd..4) spoedig; also (so) v. als, noodra (als).
Vroeehde, (vreugde) . Zie v r e u c h d e.
Vroeehde, znw. vr. Vroegte.
Vroeeheit, znw. vr. Vroegte.
Vroechwake. Zie v r o e w a k e.
Vroede, znw. m. Zie v r o e t.
Vroede, znw. vr. Verstand, inzicht; denkvermogen.
Vroedellke, vrodelike, vroet-, bij w. Op een verstandige wijze, met inzicht.
Vroedemoeder, vroet-, vroe-, -moer, znw. vr.
Vroedvrouw.
Vroeden, vroden, vroen, zw. ww. intr., trans. en
wederk. — I. Intr. 1) Verstandig worden. 2) verstandig zijn; ook de onbep. wijs als znw. — II.
Trans. 1) Verstandig maken, . wijs maken. 2) begrijpen. — III. Wederk. Verstand of oordeel des
onderscheids krijgen; begrijpen..
Vroeddom. Zie vroedom.
Vroeder. Compar. van v r o e t. — Vroed(e)-

vrouwe, vroe-, vroy-, -vrou.
Vroedich, vrodich, bnw. Verstandig.
Vroedom, vroeddom, vrodom, -domme, znw. m.

en vr. 1) Verstand, wijsheid. 2) uitspraak, vonnis.
3) hetz. als vro.etschap.
Vroegen, vroeger Zie w r o e g e n, w r o e g e r.
Vroemisse, vro-, vroech-, -messe, znw. vr. Vroegmis.
Vroemoeder, vroemoer.. Zie v r o e d e m o eder.
Vroemorgen, .vro-, znw. m. (en o.). 1) De vroege
morgen. 2) als bijw. ook morgen vroeg.
Vroen. Zie v .r o e d e n.
Vroeschap. Zie v r o e t s e h a p.
Vroet, vroit, vroot, bnw. 1) Verstandig, door ondervinding wijs geworden. 2) in gewijzigde opvattingen. a) knap, geleerd. b) slim, listig. c) recht ,schapen. d) flink. e) frisch, opgewekt. f) zuinig.
.3) Vr.. verbonden met eene bepaling, a) met een
gen. en eene bep. met van, aen: kundig, of ervaren

VROETEN.

VROONLANT.

in. b) bekend met iets, des v. sijn, iets weten; des

2e Art. 1) Met kracht, of flinkheid; met geestkracht. 2) met moed, heldhaftigheid. 3) met zelf-

niet v. en willen sijn, er geen ooren naar hebben.

4) praedicatief met wwn. verbonden. a) v. wesen,
zie bij 3). b) V. werden, leeren, vernemen. c) v. maken enen (acc.) ere dinc, of enen (dat.) iet, mede
onderrichten. 5) vroeder maken naast v.-deln,
maken, met dezelfde .bet. — II. Als znw. Een v.,
een wijze, een verstandig man; die vroede, de alwijze, God of Christus.
Vroeten. Zie w r o e t e n.
Vroetheit, -hede, znw. vr. 1) Verstand, inzicht;
ervaring. 2) aangeleerde kennis, wetenschap. 3)
zuinigheid; gierigheid.
Vroetman, znw. m. Verstandig man.
Vroetmoeder, znw. vr. Vroedvrouw.

Vroetschap, vroot-, vroe-, vroes-, (vroos)-, vro-

-schep, - schip, -scha pt, znw. vr. 1) Wijsheid, le-

venswijsheid. 2) in gewijzigde opvattingen, a) verstand, bezinning, b) kennis, bekwaamheid. c)- slimheid, overleg. d) braafheid. e) geestkracht, flinkheid. f) zuinigheid. g) redelijkheid(? ). 3) als verzamelwoord, een onbepaald getal der rijkste en wijste
ingezetenen van iedere stad, welke, bij gewichtige
aangelegenheden, gekozen werden om met schout
en schepen (of met burgemeesteren), in zaken van
belang te raadplegen.

Vroetschapboec, znw.., o. Het boek waarin de
rechten en plichten der vroedschap beschreven
staan.

Vroetsehapscloeke, znw. vr. De klok waarmee de
vroedschap

ter vergadering wordt opgeroepen.

Vroetseappen, zw. ww. intr. „Vroetschap" roe-

pen.

Vroetwijf, znw. o. Vroedvrouw.
Vroewake, vroech-, znw. vr. Het wakker zijn in

den vroegen morgen.

Vrogede, vroochde. Zie v r e u c h d e.
Vrogedelike, bijw. Op eene verblijdende wijze.
Vrogeden. Zie v r e u c h d e n.
Vrogen, vroegen. Zie w r o e g e n.
Vrogen, zw. ww. wederk. Zie v r e u g e n.
Vroger. Zie wroeger.
Vroheit, -hede, znw. m. Vreugde.
Vroide. Hetz. als v r o u d e.
Vroldelije. Zie v r o u d e 1 ij c.
Vroldelljeheit, znw. vr. Vreugde.
Vrolije, frolic, vroilijc, -lic. -- I. Met een pers.

als subject. 1) Blijde, opgewekt. 2) van godsdienstige vreugde, gelukzalig. 3) verblijdend, dierbaar.
— II. Van zaken. Genoeglijk, vroolijk stemmende;
dierbaar.
Vrolijeheit, vroylicheit, -hede, znw. vr. Vreugde;
zoowel geestelijk als zinnelijk genot.

Vrolike, vroylike, 4lic, liken, bijw. Met vreugde,

met opgewektheid.

Vroliken, vrolicken, zw. ww. intr. Pret maken.
Vrolijcsane, vrolec-, znw. m. Gejubel.
Vrome, vroom, vroom, vrom, bnw. A. Van per-

sonen. 1) Flink, krachtig; flink gebouwd, welgemaakt; krachtig van geest. 2) dapper, moedig. 3)
rechtschapen, braaf. B. Van zaken. 1) Goed gebouwd, welgevormd. 2) stevig. 3) flink. 4) voor deelig. 5) eerlijk, braaf.
Vrome, vroom, znw. vr. (en m.). 1) Voordeel,
baat. 2) nut, voordeel; goed gevolg. 3) nut voor
iemands geestelijk heil. 4) voordeel, winst. 5) opbrengst, vruchten of inkomsten uit landerijen.
Vrome, znw. vr. Flinkheid; heldhaftigheid.
Vromede, bnw. Oostmnl. vorm van vremede,

vremde, vreemdeling.

Vromel, bnw. Flink, dapper.
Vromelije, vromlijc, bnw. 1) Voordeelig, nuttig,

2) welig, krachtig.
Vromelijc, bnw. Flink, krachtig.
Vromelike, -lijc, -lic, -lec, bijw. Van vromelijc,
le Art. 1) Op eene voordeelige of nuttige wijze. 2)
naarstiglijk.
Vromelike, -lijc, -lic, -lec, bijw. Van vromelijc,
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gevoel, parmantig.

Vromen, zw. ww. intr. en trans. — I. Intr. 1)

Baten, van nut zijn; het sonde (sal) enen v., iem.
zou ergens genoegen van beleven. 2) van pas komen. 3) ten deel vallen. B. Met een pers. als ondw.
1)Van nut zijn. 2) helpen, van dienst zijn. C. Van
vrome, bnw. Sterk worden. — II. Trans. A . Met
een pers. als obj. Sterk, moedig maken. B. Met den
acc. der zaak. 1) Vruchtbaar maken. 2) het vruchtgebruik van iets genieten. 3) (een akker) na den
oogst aanstonds omploegen en bezaaien.
Vromestael, znw. Bet. onzeker.
Vromet, vroomt, bnw. Oostmnl. vorm van v r e-

met, vremt.

Vromich, vromech, bnw. 1) Kloek; krachtig van

geest, sterk

van lichaam. 2) dapper, heldhaftig.

Vromichelt, -hede, znw. vr. 1) Flinkheid, kloek-

heid. 2) dapperheid, voordeel, nut. 3) oprechtheid,
betrouwbaarheid.
Vromiehlike, bijw. Op eene dappere wijze.
Vromisse. Zie v r o e m i s s e.
Vromoedich, -modich, bnw. Opgewekt, vroolijk.

— Vromoedicheit, -modicheit.
Vromorgen. Zie v r o e m. o r g e n.
Vrone, vroon, bnw. 1) Des Heeren, met

betrek-

king tot God en Christus. 2) verrukkelijk, wonderschoon.
Vrone, znw. m. Heer.
Vrone, vroon, znw. m. en o. 1) Domein, heerlijk
goed. 2) vischwater dat aan den landsheer behoort
of behoord heeft. 3) heerlijke rechten. 4) in de bedijkingen van Zeeland, Voorne en Putten, land dat
bij overeenkomst „vrij" bedijkt was, d.i. dat niet
in de gewone onderhoudskosten behoefde bij te
dragen. 5) beslag.
Vroneaeker, vronen -, vroon- znw. m. Heeren akker(?), heilige akker(?), de plaatsnaam Franeker.
Vronebode, .vronen -, znw. m. Gerechtsbode.
Vronelde, znw. vr., in V-n strate, ook ver Broenelden strate, namen van den melkweg.
Vronen, vroonen, zw. ww. trans. 1) Met eene zaak
als object. In beslag nemen. 2) met een pers. als
object. In arrest nemen. 3) executeeren, ,,uitwin nen", den vrijen eigendom bij rechterlijke uitspraak toewijzen. ,
Vroner, znw. m. Pachter van de vroon
-vischerj(?)
Vronerecht, -schout, -Wout. Zie v r o o n-,.
Vroninge, znw. vr. Gerechtelijke inbeslagneming
Vroo. Zie v r o.
Vrooch. Zie v r o e.
Vroochde. Zie v r e u c h d e.
Vroom, bnw. en znw. vr. Zie v r o m e.
Vroomheit, -hede, znw. vr. 1) Flinkheid, geestkracht. 2) dapperheid, heldenmoed. 3) braafheid.

Vroomvoget, -voocht, -vooghd, znw. m. Voogd

over een minderjarige.
Vroon. Zie v r o n e.
Vroonbrief, znw. m. Brief of akte betreffende
een „vroon" of domein, of betr. eene „vroninge"
of inbeslagneming of „uitwinning" (? )
Vroonde. Zie v r o o n t e.
Vroongers, vrone-, vronen -, -geers, znw. o. Land
dat aan een heer of tot het domein behoort.
Vroonhere, znw. m. Groot heer? (of lees: vroom
here).

Vroonhof, znw. m. Heerenhof.
Vroonhure, -huur, -buyer, znw. vr. Pacht van

een „vroon"

of aan een heer behoorend land(?).

Vroonhurer, -huurre, -huyrre, znw. m. Huurder

van een „vroon ", of „vroonwater".
Vroonlant, znw. o. 1) Land dat aan niemand
leenroerig is, in vollen eigendom bezeten wordt.
2) in de bedijkingen van Zeeland, Voorne en Putten, land dat bij overeenkomst „vrij" bedijkt was;
zie bij Vrone 4).
48
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VROONLIEDE.

Vroonliede, -lude, znw. m. v. Opzichters over de

vroonwateren(?).

Vroonmade, vroone-, znw. vr. Made of weide van

den heer, tot het domein behoorende.
Vroonmatebrief, vrone-, znw. m. Brief waarin
de vrijdom van lasten van bepaalde landerijen in
Zeeland wordt erkend(?).
Vroonmeester, znw. m. Opzichter over de „vroon
wateren".
Vroonreeht, znw. o. Eene boete wegens het
schenden van des graven recht of een „vroon"-

domeinrecht.

Vroonsehap, znw. vr. en o. De waarde van het

vroonwater.

Vroonschout, vrone-, -schuit, -schoude, znw. vr.
Heerenschuld, eene heffing ten bate van den
landheer.
Vroonsloot, vrone-, vronen -, znw. vr. en m. Een
den heer toebehoorende sloot, tot het ,,vroonwater" behoorende.
Vroonte, vreunte, (vroonde), znw. vr. 1) Heerenland, domeingoed (onverdeelde) gemeentegrond;
ook waterschap. 2) des heeren gevangenis, de gravensteen.

Vroontenaer, -are, -ere, znw. m. Een vertegenwoordiger van het landsheerlijk gezag die de plaats
van den „amman" inneemt; 's heeren officier..
Vroonvast(e), znw. vr. Quatertemper, de eerste
woensdag, vrijdag en zaterdag van ieder vierendeel j aars.
Vroonviseh, znw. m. _ isch gevangen in ,,vroon water"; gewoonlijk zalf, steur en elft.
Vroonvridach, vrone-, znw. m. Goede Vrijdag.
Vroonwater, znw. o. Vischwater dat aan den
landsheer behoort of behoord heeft.
Vroonweeh, vrone-, znw. Heerenweg.
Vroonwelte (? ), znw. Heerenweit(?)
Vroonwout, vronen) -, znw. o. Aan den landsheer
toebehoorend bosch.
Vroossehap. Zie v r o e t s c h a p.
-vroren, znw. mv. trans. Doen bevriezen.
Vrouachtich. Zie v r o u w a c h t i c h.
Vrouch. Zie v r o e.
Vrouchde. Zie vreuchde'envroude.
Vroude, vrouwede, vraude, vrede; vrouwde,
(vrouchde), vrow(e)de, vrouwe, znw. vr. 1) Vreugde,
genoegen. 2) van geestelijke vreuchde, gelukzalig
gevoel. 3) van de hemelvreugde.
Vroudelijc, (vroidelijc),bnw.Vroolijk, opgeruimd.
— Vroudelijcheit, vroudelike vrowde-, Vroudeloos.
Vrouden, zw. ww. wederk. Zich verheugen.
Vroudenrije, bnw. Vreugdevol.
Vroudenrike, -rijt, znw. o. Het rijk der vreugde.
Vrouger. Zie w r o e g e r.
Vroukijn, znw. o. Verklw. van v r o u w e.
Vroulije(heit). Zie vrouwe 1 ij e (heit).
Vrousehap, vrau-, znw. o. Verzamelwoord: de
vrouwen, de dames.

Vrouwachtig, vrou-, bnw. Op vrouwen verzot.
Vrouwe, vrowe, vrauwe, vruwe, vrou, vrau, znw.

vr. 1) Gebiedster, heerscheres. 3) van Maria, de
hemelkoningin. 3) meesteres; geliefde, bijzit. 4)
van zaken gezegd heeft v. de bet. van: de hoogste,
voornaamste. 5) als uitdr. voor: deftige dame, ook
edelvrouw. 6) vrouw in het algemeen; verklw.

vroukijn, vrouken, vraukijn, vrou(w)gen, vrouwelijn;
varende v., luchtgeest. 7) echtgenoot. 8) als tweede
lid van eene samenstelling komt v. voor met de
bet. „opzichteres ".
Vrouwe. Zie v r o u d e.
Vrouwelije, vroulijc, bnw. Van eene vrouw of als
van een vrouw.
Vrouwelijeheit, vroulijcheit, znw. vr. De moederschoot, de vrouwelijke geslachtsdeelen.
Vrouwemensehe, znw. o. Vrouwspersoon.
Vrouwen, vrowen, vruwen, zw. ww. trans., wederk. en intr. — I. Trans. Verheugen. —. II, III. Wederk. en Intr. Zich verheugen.

VRUCHTBARICH.

Vrouwenavont, Onser liever — znw. m. De dag
vóór een der aan Maria gewijde heilige dagen.
Vrouwenbed(de)stro, Onser (liever) vrouwen —
znw. o. Naam van eene plant, ruwkruid.
Vrouwenbelt, vrouwsbeelt, (oostmnl.) znw. o.
Vrouw, vrouwspersoon. — Vrouwe(n) borst .
Vrouwenbroeder, znw. m. Andere naam voor
een carmeliet.
Vrouwendaeh, znw. m. Eene aan Onze (lieve)
Vrouw gewijde dach.
Vrouwengeraet, znw. Vrouwelijke benoodigdheden, kleederen. --- Vrouwenhabijt, Vrouwenhaer,

Vrouwenherte.
Vrouwenholke, znw. vr. Vrouwenmantel.
Vrouwenhuus, -hays, znw. o. Vrouwenverblijf.
Vrouweneaproen, znw. m. Vrouwenkap.
Vrouwencleet, -cleit, Vrouwenclooster, vrauwen-.
Vrouweneonne, -cunne, znw. vr. Vrouwelijk geslacht, verwanten der gehuwde vrouw.
Vrouweneracht, vrouwe) -, - craft, znw. vr. Geweld aan eene vrouw gepleegd. — Vrouwencraeh-

ter, -crafter.
Vrouwenerame, znw. vr. Kraambed.
Vrouwenlijf, znw. o. Vrouw. — Vrouwenlist.
Vrouwenlust, znw. m. Trek van (zwangere)

vrouwen (in bepaalde spijzen).
Vrouwenmamme, znw. vr. Vrouwenborst. ---

Vrouwenmelc, -mensche, mins(ch), -minne.
Vrouwenname, vrouwe(s)-, -naem. znw. m. en o.
Omschrijving voor „vrouw ". — Vrouwe(n)persone,
vrauwe(n)-, - persoon, Vrouwenschender, -scheinder,
-schinder, Vrouwenschoe, -scho.
Vrouwenspel, znw. o. Lijfsgemeenschap.
Vrouwenspon, vrauwen-, -sponne, -spunne, znw.
o. Vrouwenmelk. — Vrouwenstoel.
Vrouwenstonde, znw. vr. Maandstonden der
vrouw.

Vrouwenvercracht, -vercraft,t, znw. o. Hetz. als
v r o u w e n c r a c h t. — Vrouwenvercrachter,
Vrouwenvolt, vrouwe -.
Vrouwenwaerheit, vrouwe -, vrauwe-, -waerhede,
znw. vr. Woord van eer door eene vrouw verpand.
— Vrouwenwagen.
Vrouwen) wee, znw. o. Barensnood.
Vrouwsch, bnw. 1) Vrouwelijk. 2) op vrouwen
verzot.

Vrowe. Zie vrouwe.
Vrowede. Zie v r o u d e.
Vrucht, vrocht, vruchte, vrocht, vrecht, znw. vr.

en m. 1) Vrees, angst. 2) ontzag. 3) gevaar. 4) als
objectief begrip, het aanjagen van vrees.
Vrucht, vrocht(e), vruchte, znw. m. en vr. 1) Voort.
brengsel der natuur, boomvrucht, veldvrucht; al
wat uit den grond ontspruit, graan. 2) vrucht in
geestelijken zin, a) geestelijk voedsel. b) uitvloei sel, gevolg van iets geestelijks voor het gemoed.
c) uiting van in het gemoed „wortelende" gezindheid. 3) opbrengst van het land; voordeel, winst;
ook in het mv. voordeelen, inkomsten. 4) ongeboren kind in den moederschoot. 5) kind (van iem.).
6) wezen, mensch.
Vruehtbaer, vrocht-, -bar, -bey, bnw. l) Vruchtbaar;
ook veel vruchten opbrengende. 2) geestelijke
vruchten dragende, heilzaam. 3) met betrekking
tot de vrucht in den moederschoot. a) zwanger.
b) huwbaar.
Vruchtbaerheit, - berheit, znw. vr. 1) Vruchtbaarheid, van den grond. b) vruchtbaarheid van de
vrouw, ook zwangerschap. 3) van een persoon gezegd, bruikbaarheid.
Vruchtbaerlijcheit, znw. vr. Hetz. als het vorig
woord.
Vruchtbaerlike, vruchtber-, -lijc, -tic, bijw. 1) Op
eene vruchtbare wijze. 2) op eene voor iem. heilzame wijze.
Vruchtbarende, deelw. bnw. Bevruchtend.
Vruchtbarich, vrocht, -bench, -ber(e)ch, - berecht,
(limb.), bnw. 1) Vruchtbaar, vruchtdragend. 2)

VRUCHTBARICHEIT.
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met betr. tot de vrucht van den moederschoot,
vruchtbaar. 3) vruchten dragend voor het gemoed,
heilzaam.
Vruchtbaricheit, -bericheit, znw. vr. Vruchtbaarheid.
Vruchtbrengerse, -sche, znw. vr. Zij die eene
vrucht ter wereld brengt. — Vruehtbrenginge,

Vruchtdragende, -dragent, Vruchtdrager, -dreger.
Vruchte. Zie v r u c h t, le en 2e Artikel.
Vruchtelijc, vrocht-, bnw. 1) Vruchtdragend.
2) braaf.

Vruchtelijc, bnw. 1) Vreeselijk. 2) ontzagwekkend, schrikwekkend. 3 ;beangst.
Vruehtelike, vrocht,- -lijc, bijw. Op eene ver
schrikkelijke wijze. — Vruchteloos.
Vruchten, vrochten, zw. ww. , intr., trans. en wederk. — I. Intr. 1) Vreezen, bang zijn. — II. Wederk. Hetz. als Intr. — III. Trans. 1) Vrees
koesteren voor. 2) ontzag hebben voor.
Vruchtich, -ech, bnw. 1) Vreezende. 2) te vreezen.
Vruchtich, -ech, bnw. Vruchtbaar.
Vruchtichelt, znw. vr. Vruchtbaarheid.
Vruchtlant, znw. o. Vruchtbaar land.
Vruehtmaker, -meker, znw. m. Verwekker,
vader — Vruehtmakinge.
Vruchtsam, bnw. 1) Vreeselijk. 2) bevreesd.
Vruehtsamelike, bijw. Op eene eerbiedige wijze.
Vruehtsamheit, znw. vr. Vreesachtigheid.
Vruchtsamich, bnw. Ontzaglijk.
Vruehtvlies, -vlues, znw. vr. Het vlies om de
vrucht in den moederschoot.
Vruchtwinninge, znw. vr. Het verwekken van
eene vrucht.
Vrude. Zie v r o u d e.
Vrueehde, vruecht. Zie v r e u c h d e.
Vrundelijc, vrunt, vruntschap e.a. Zie v r i e ndelije, enz.
Vruwe. Zie vrouwe.
Vu, znw. m. Blik.
Vueht, vuchtieh, vuchtichelt. Zie v o c h t, enz.
Vuehtigen. Zie v o c h t i gen.
Vudich, vuydich, bnw. Lui, vadsig.
Vueden, voedster. Zie v o e d e n, v o e t s t e r.
Vuege, vuegen. Zie v o e g e, v o e g e n.
Vuegel, znw. m. Zie v o g e 1.
Vuegelhoochde. Zie v o g e 1 o o c h d e.
Vuelen. Zie v o e 1 e n.
Vuelije, bnw. Gevoelig.
Vuer. Zie voeder.
Vuer. Zie v u u r.
Vuere. Zie v o e r e.
Vuere. Zie v o r e, znw.
Vuere. Zie v i e r e.
Vuere. Zie v o r e, voorz.
Vueren. Zie v o e r e n.
Vueren (ontmannen). Zie v u r e n.
Vueren (vuren ontsteken) . Zie v u r e n.
Vuerenhout. Zie v u r e n h o u t.
Vuerhende, znw. Einde der vore(?)
Vueringe. Zie v o e r i n g e.
Vuerloon. Zie voerloon.
Vuerwagen, znw. m. Vrachtwagen.
Vuest. Zie v u u s t.
Vueten. Zie v o e t e n.
Vuyde, znw. vr. Scherm.
Vuydieh. Zie v u d i c h.
Vuydop, uuydop, uitroep. Uit (het bed) en (sta)
op(?).
Vuyer. Zie v u u r.
Vuyfd, bnw. Kroes, krullend(?)
Vuye, vuycke, Zie fu k e. Ook benaming van een
kleedingstuk.
Vuyl. Zie vuul.
Vuylen. Zie v u 1 e n.
Vuylie. Zie v u 1 i c.
Vuylnisse. Zie v u u l n i s s e.
Vuylsch. Zie vuu1sch.
-
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Vuylst, vuist, znw. Andere vorm voor v o 11eest.

Vuynt. Andere vorm voor v u n t, vont.

Vuirline. Zie v o r l i n c.
Vuyscht. Zie v u u s t.
Vuyst. Zie v u u s t.
Vuystelen. Zie v u u s t e 1 e n.
Vuyster, vuuster, ouster, znw. m. Vuurhaard,
vuurpan.
Vuke. Zie f u k e.
Vul. Zie vol.
Vul. Zie vuu1.
Vulbort. Zie v o l b o r t.
Vulde, znw. vr. Andere vorm van v o 1 t e,
volde.
Vuldelike, waarschijnlijk bijw. van v o 1.
-vuldich. Uitgang in e e n v u 1 d i e h, d r i evuldich, enz.
Vuldoen. Zie v o l d o e n.
Vule, bijw. van v u u 1. Vuil, smerig.
Vule, znw. o. Vuil, vuiligheid.
Vulen, vuylen, vuelen, (voelen), zw. ww. intr. en
tr. — I. Intr. 1) Vuil, stinkend worden, rotten. 2)
nietswaardig worden. 3) slecht gaan uitzien (voor
iem.). 4) in het Oostmnl., lui. — II. Trans. Vuil
maken.
Vulheit. Zie v u u 1 h e i t.
Vuliehheit, vulicheit, vuullicheit, znw. vr. 1) Vuil,
modder. 2) zedelijke vuilheid.
Vulhoren. Zie v o 1 h o r e n.
Vulie, bijw. Zie v u u 11 i k e.
Vulie, vuylic, vuullic, vuyllic, znw. m. Een tot
bederf of ontbinding overgaand lichaam; aas,
kreng.
Vuliinge, znw. vr. Rotting, verrotting.
Vuliser, znw. o. Ijzeren voorwerp om een vuurwapen te laden(?)
Vule, veulen. Zie v o 1 i c.
Vulcaen, znw. m. Vulkaan.
Vuleomen. Zie v o 1 c o m e n.
Vuile. Zie volle.
Vullebier, volle-, znw. o. Bier waarmee een vat
wordt (aan)gevuld.
Vullebreker, breiker, -ere. Zie w o 11 e b r ek e r.
Vulleest(en). Zie v o 11 e e s t (e n).
Vulleklne. Zie vgllikine.
Vulleeupe, znw. vr. Zie v o 1 c u p e.
Vullelepel. Zie v u 11 e p e 1.
Vullen. (Te-). Zie v o 11 e.
Vullen, vollen, zw. ww. trans. en intr. — I.
Trans. 1) Volmaken. 2) in het bijzonder, vullen
met aarde of specie, dempen. 3) aanvullen, het
ontbrekende. 4) vervullen. 5) volbrengen. 6) vol
maken, eene tijdruimte. — II. Intr. Vol worden.
Vullen. Zie v o 11 e n en zie w o 11 ij n.
Vullenen, zw. ww. trans. Vullen.
Vullenisse. Zie v u u 1 n i s s e.
Vullens. Zie v u u l n i s s e.
Vullensvat. Zie v u u 1 n i s v a t.
Vullepel, vullelepel, znw. m. Lepel gebruikt voor
het vullen of laden van schietwerktuigen.
Vuiler, vulre. Zie v o 11 e r.
Vuiler, znw. m. Hij die iets vult.
Vullevat, znw. o. Vat of ton gebruikt or het
vullen der vaten.
Vullevrouwe, vrauwe, znw. vr. Lees v u 1 ev r o u w e(?), naam van een ziekelijk verschijnsel.
Vullewijn, voll(e), -wine, znw. m. Wijn waarmede
een ,vat wordt aangevuld, In dez. bet. Vulline-

-

wijn.
Vullijn. Zie w o 11 ij n.
Vullike. Zie v o 11 i k e l) .
Vullinge, vollinge, znw. vr. 1) Het vullen van

iets; het stoppen (van worst). 2) vulling van gaten
en kuilen met specie. 3) aanvulling, in het bijzonder
van een vat wijn.
Vullinc. Hetz. als vollike.

VULLINCBIER.
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Vullinebier. Zie bij v u 11 e b i e r.
Vullinchout, znw. o. Bet. onzeker.
Vullinceanne, znw. vr. Kan gebruikt voor de
vulling van wijnvaten.
Vullines. Hetz. als v o 11 i k e.
Vullinewijn. Hetz. als v u 11 e w i n e.
Vullinx, vullings, f ullinx. Zie v u u 1 n i s s e.
Vulloot, -bit, znw. o. Het lood of waarmerk dat
een stuk laken behoorlijk gevold is(?).
Vulmaect. Zie v o 1 m a e e t.
Vulmaeetelike, - maechtelike, bijw. Volmaakt,
ten volle.
Volmaeetheit, vulmaken. Zie v o 1 -.
Vulmeten. Zie v o 1 m e t e n.
Vulneringe. Zie v o l n e r i n g e.
Vulnisse. Zie vuulnisse.
Vulnisse, znw. vr. 1) Vervulling. 2) (Aan)vulsel.
Vulp. Zie welp.

Vurt, bnw. Zie v o r t.
Vurten. Zie v o r t e n.
VUst.Zie woest.
Vust.Zie vuust.
Vust, znw. Stok, knuppel.
Vuster.Zie vuyster.
Vustenslach, oust-. Znw. m. Vuistslag.
Vutselkijn, vutchelkijn, uutschelkijn, znw. o.
Vod, lap.
Vuul, vuyl, vul, bnw. — I. Van zaken. 1) Vuil,
tot bederf overgaand. 2) smerig, morsig. 3) af-
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Vulpen. Zie w e 1 p ij n.
Vuls. Hetz. als vlies.
Vulseggen. Zie v o 1 s e g g e n.
Vulsel, znw. o. Datgene waarmee iets wordt gevuld.
Vulstaen. Zie v o l s t a e n.
Vulster, znw. vr. Zij die iets vult.
Vulst(1)er, znw. Lees: U 1 s t i e r, huid uit Ul-

ster.
Vulstoc, znw. m. Laadstok.

Vulstrengen, - stringen. Zie v o 1 s t r e n g e n.

Vulte. Zie volte.
Vulvaerdlch, - veerdich, bnw. Zie v o 1 v a e rd i c h.

Vulvolgen. Zie v o 1 v o 1 g e n.

Vulvrouwe, - vrauwe, znw. vr. Naam
kelijk verschijnsel.
Vulwerken. Zie volwerken.
Vunke. Zie vonke.

van een zie-

Vunsch, vunst, vonsch, vuynsch, vuyns, funsch,
bnw. Muf, schimmelig.
Vunstich, vonstich, vuntsich, bnw. Hetz. als
v u n s c h.

Vunt(e). Zie von t e.
Var. Zie v o r e, voorz.
Vure, vore. Zie v o r e, znw.
Vure, znw. vr. Hetz. als v o e r e, wagenvracht.

Vuren, vueren. Zie v o e r e n.
Vuren, vueren, veeren, voren, voeren, vueren, zw.

ww. trans. Ontmannen, castreeren.

Vuren, vueren, vieren, vuyeren, zw. ww. intr. en
trans. — I. Intr. 1) Vuur maken, stoken. 2) seinvuren branden. 3) vreugdevuren branden, illumineeren. — II. Trans. 1) Aansteken, een vuur. 2)
stoken. 3) verlichten. 4) bij vuur drogen. 5) door
het branden van vuur reinigen. 6) doen gloeien, het
gemoed, in edelen of onedelen gloed.
Vuren. Zie v u r ij n.

Vurenboom, vueren-, znw. m. Dennenboom. —
Vurenhout, vueren-.
Vurenlike. Zie v u u r l i k e.
Vurich, vuerich, vierich, vuyrich, bnw. 1) Vurig.
2) van menschen en de uitingen van hun gemoed:
innig, brandende van liefde tot God.
Vuricheit, vuericheit, viericheit, znw. vr. Vurigheid van geest, innigheid. — Vurlchlike, vuerich-,
vierich», voerich-.
Vurigen, vierigen, -egen, zw. ww. trans. Vurig of
innig maken.

Vurijn, vuerijn, vierijn, -en, bnw. Van vuur, vurig.
Vurijn, vi(e)rijn, vorijn, vierin-, -en, vierren,
vuren, bnw. Vuren.
Vuringe, znw. vr. Het branden van vuur, vuur.
Vurlanc. Zie v o r 1 i n c.
Vurcxkljn, znw. o. Vklw. van v o r k e.
Vurs(s)el. Zie vorse1.
Vursen. Zie vorsen.
Vurste. Zie verste.
Vursten. Zie versten.

schuwelijk; afzichtelijk. 4) zedelijk onrein, laag.
5) leelijk. — II. Van personen. 1) Afzichtelijk. 2)
zédelijk onrein. 3) laag, gemeen. 4) lui, traag. 5)
vrekkig.
Vuul, znw. o. Vuil, vuilnis.
Vuulaehtich, vuyl-, -echtich, bnw. Vol vuil zittende.
Vuulaerdlch, bnw. Verdorven. — Vuulaerdi-

chelt.
Vuulboom, vuyl-, znw. m. Vuilboom, zwarte els.
Vuuldoee, vuyl-, znw. m. Doek om vuil mee af te
nemen.

Vuulheit, vuel-, vul-, vuyl-, znw. vr. 1) Ontbinding, bederf. 2) morsigheid. 3) afschuwelijkheid. 4)
zedelijke vuilheid. 5) luiheid. 6) vrekkigheid.

VuullIJc, vullijc, -lec, -leec, bnw. Vies.
Vuul ike, vuellike, vullike, vulike, -lijc, -lic, -lec,
-leec, bijw. 1) Op eene vuile, morsige wijze; ook
van de kleeding, met vuile kleederen. 2) afschuwelijk. 3) schandelijk. — Vuulmaken, vuyl-.
Vuulmakinge, vuyl-, znw. vr. Het doen vervuilen.
Vuulnisse, vuylnisse, vul(le)nisse, vullens, vul
vollens, vullings, fullinx, znw. vr.-lensch,vuix
en o. 1) Ontbinding, bederf. 2) vuilheid. 3) vuilnis,
opgeveegd vuil. 4) uitwerpselen; ziektestoffen. 5)
zedelijk vuil. — Vuulnescule.
Vuulnisvat, vuylnis-, vullens-, znw. o. Emmer of
bak, plaats voor vuilnis.
Vuulromp, .znw. m. Naam van een aap. (Rei

-naert).
Vuulsch, vuylsch, bnw. Vuil, bedorven.
Vuulschen, vuylschen, zw. ww. intr. en trans. —
I. Intr. 1) Tot bederf overgaan. 2) traag worden. —
II. Trans. Vuil maken.
Vuulsieheit, vuylsicheit, znw. vr. Smet.
Vuulsmout, vuyl-, znw. o. Naam van eene bepaalde soort van vet.
Vuur, vuyr, vuer, vuyer, f uer, (vir, vier), znw. o.
1) Vuur; v. ende licht, v. ende roock, zinnebeelden
van iemands vast verblijf; dat v. utegieten, uit blusschen. 2) in het bijzonder a) vuur, i n betr. tot
brand. b) bliksemvuur. c) van den brandstapel.
d) van het vagevuur en de hel. 3) overdrachtelijk,
gloed voor het heilige, heilig vuur; vuur van den
hartstocht. 4) vuur als benaming van ontstekingsverschijnselen in en aan het menschelijk lichaam;

heilich v., helsch v., belroos.
Vuurachtich, vier-, bnw. Vurig; verhittend. —
Vuurachticheit.
Vuurbaken, vier-, viere-, znw. o. Vuursignaal,
teeken gegeven door fakkels of vuren; ook stroobos.
Vuurbalke, vier-, -balc, znw. o. Een deel van de
constructie van een schoorsteen.
Vuurberch, vieve-, znw. Vuurtoren(?).
Vuurbint, vier-, znw. o. Schoorsteenbint.
Vuurblaser, vuyrbleser, znw. m. Blaasbalk( ?)
Vuurboete, vier-, -boet, znw. vr.( ?). Bakenvuur,
vuurbaak.

Vuurboetgelt, vier-, znw. o. Het geld door de
en het ont-

schippers betaald voor het onderhoud
steken van „vierboeten ".

Vuurboetmeester, vierboet-, - meister, znw. m. Op-

zichter over de „vierboeten" of vuurbakens.
Vuurboom, vier-, znw. m. Boom of stok, waarmee men bij brand muren omver stoot( ?).
Vuurdeesel, vuyr-, znw. o. Doofpot( ?).
Vuurelmer, vuer-, znw. m. Brandemmer

VUURGAFFEL.
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Vuurschot, vier-, -schut, znw. o. (verzamelwoord)

Vuurgaffel, vuyr-, -gavel, znw. m. Pook of stook-

Vuurpijlen.

haak.

Vuurgetouwe, vuyr-, -getouw, znw. o. Stookgelegenheid.

Vuurhake, vuer-, -haec, znw. m. Brandhaak.
Vuurhere, vuer-, znw. m. Het lid van den stede-

lijken raad belast met het toezicht van vuur en
licht in de stad.
Vuurhert, vuyr-, -keert, znw. m. Stookplaats. -=--

Vuurhoudende, -vuyrhaldende.
Vuurlser, vier-, voer-, -ijsser, znw. o. Naam van
eene kleine zilvermunt.
Vuurelaer, vier-, bnw. Schitterend als vuur.
Vuurclocke, vuer-, vuyr-, vier-, -cloc, znw. vr.
Brandklok, stormklok; ook de klok waarmee het
teeken gegeven wordt tot het dooven van vuur bij
het aanbreken van den nacht.
Vuureloot, vuyr-, znw. m. Vuurbol, gloeiende
kogel.
Vuurt chtende, vier-, bnw. Fonkelend als vuur.
Vuurlike, vuere(n)-, vier-, bijw. Hetz. als v urichlike.
Vuurmakende, vuer-, vuyr-, deelw. bnw. Brandstichtend.
Vuurmeester, vier-, -meister, znw. m. Brandmeester.
Vuurnieuwe, vier-, -nuwe, bnw. Fonkelnieuw.
Vuurpanne, vier-, -pan, znw. vr. Een ijzeren
voorwerp waarin pik werd gebrand.
Vuurplle, vier-, vuer-, -pijl, znw, m. Brandende
pijl.
Vuurpot, vier-, -potte, znw. m. Vuurpot, aschpot. — Vuurroot, vier-.
Vuursehieter, vier-, znw. m. Hij die een vuurwapen afschiet.
Vuurschoppe, vier-, -schup(pe), znw. vr. Asch
-schop.

Vuurschouwer, vier-, -schauwer, znw. m. Brandmeester. — Vuurslaeh, vier-, Vuurslaen, vier-,
Vuurspaen, vier-, znw. o. Vonk( ?).
Vuurspan, vierspan, znw. Vuurroer(?)
Vuurspiënde, vuyr-, vier-, deelw. bnw. Vuurspuwend.
Vuursprankel, vier-, -spronkel, znw. m. Vonk.
Vuurstael, vier-, znw. o. Vuurslag.
Vuurstat, vuer-, vier-, -stede, znw. vr. Haard(stede).
Vuursteen, vier-, znw. m. 1) Vuursteen. 2) naam
van een bepaalde soort van steen, zwavelkies. 3)
haardsteen; waarop gestookt wordt. Vuurstoken,

vuyr-, vier-, -staecken, Vuurstoker vuyr-, vier-,
-staicker (oostmnl.).
Vuurstrate, vier-, znw. vr. Breede lichtstreep.
Vuurte, vuerte, znw. vr. Brandstof.
Vuurtonne, viere-, znw. vr. Bakenton.
Vuurvat, vier-, znw. o. Een steenen of ijzeren
voorwerp om vuur in te doen. — Vuurvonke, vier-.
Vuurwaert, vier-; te-, bijw. Naar het vuur.
Vuurwere, vuyr-, vier-, znw. o. Stookgelegenheid.
Vuust, oust, vuyst, vuyscht, vuest, /oust, voyst,
(veust), znw. vr. Vuist.
Vuustelen, vuystelen, vustelen, zw. ww. trans.
;

Hetz. als vuusten.

Vuusten, vuysten, vosten, zw. ww. trans. In de
vuist nemen.
Vuuster. Zie v u y s t e r.
Vuust(ge)slach, vuyst-, znw. m. Vuistslag.
Vuustrecht, vuyst-, znw. o. Vuistrecht.
Vuustvane, -f anc, znw. m. Het met de vuist naar
iets grijpen.
Vuustvechten, vuyst-, st. ww. Met vuisten vechten, (in ernst).

w.
Wa. Tusschenwerpsel, 16e eeuw. Wel.
Wa, oostmnl, vorm van w a e r.
Wach, vach, tusschenwerpsel. 1) Uitdrukking

van eene onaangename aandoening. 2) als uitdrukking van verachting. 3) als uitdrukking van beklag
over de verderfelijke gevolgen van iets voor iem.,
wee! 4) als znw. a) geweeklaag. b) vreeselijke toestand, ellende.
Wach, praet. van w e g e n, drukken.
Wach, andere vorm van w e c h, bijw.
Wach, bnw. Vochtig. Vgl. w a c.
Waeharme(n), -aermen, tusschenw. Wee mij.
Wachelbere. Zie w a c h t e 1 b o o m.
Wacht. Zie w a c h t e.
Wachtdore, - deure, znw. vr. Deur aan het einde
van of in een kleinen waterloop, duiker, enz. die
zich opent voor den druk van het uitvloeiende water en zich sluit als het buitenwater hooger staat
dan het binnenwater.
Wachte, wacht, znw. vr. — I, Bij wachten,
trans. 1) Bewaking, zorg voor iem. of iets. 2) wachten. 3) toezicht over een bedrijf. 4) oplettendheid.
5) het houden van de wacht; ook de wachtpost.
6) nachtwake, een der vier deelen waarin de nacht
wordt verdeeld. 7) het wachten, afwachten. 8) het
iem. in het oog houden. 9) wachttijd. 10) voorbehoedmiddel; zeewering. 11) aanleiding(?). — II.
Bij wachten, wederk. 1) Behoedzaamheid; in
nauwer, stilre, bedecter w., met nauwlettende behoedzaamheid. 2) veiligheid, veilige plaats.
Wachtel(e), znw. vr. Kwakkel, kwartel.
Wachtelboom, znw. m. Jeneverbes; ook Wach-

(t)elbere.

Wachten, zochten, zw. ww. trans., wederk., en

intr. — I. Trans. A. Met een persoon (ook een dier)
als object. 1) Bewaken; waken over iem. 2) verzorgen, bedienen. 3) iemands gangen nagaan, hem
bespieden, beloeren. 4) letten op, in het oog houden. B. Met den acc. eener zaak. 1) Bewaken ;ook
zich toeleggen op het bevorderen van iets. 2) bewaren, passen op. 3) acht slaan, letten op; in het oog
houden. 4) op ietg letten met eene vijandige bedoeling. 5) opmerken, waarnemen. 6) wachten,
verwachten. 7) afwachten, verduren. 8) zich aan
iets onderwerpen. 9) waarnemen, het juiste oogenblik voor iets. 10) verwachten; te wachten hebben.
11) met voordeel kiezen, overleggen. 12) bescheid
doen op. 13) zich hoeden voor. — II. Wederk.
1) Zich hoeden. 2) zich onthouden van iets. 3) verdacht zijn op (met eene ontkenning). -- III. Intr.
1) Waken, wakker zijn of liggen; de wacht houden.
2) waken voor, opkomen voor. 3) scherp turen, kijken; verlangen naar. 4) acht slaan, letten op. 5) op
iemands wenken letten. 6) oppassen, op zijn hoede
zijn; toezien dat. 7) wachten. 8) op iets rekenen.
9) afwachten, ondergaan hetgeen, iem. toekomt.
10) te wachten hebben, niet kunnen ontgaan. 11)
zich wachten of hoeden voor iets; zich onttrekken.
12) bescheid doen op. 13) te wachten staan.
Wachtende, deelw. bnw. Waakzaam.
Wachter, vechter, -ere, -are, znw. m. Wachter,
bewaker; ook nachtwaker; ook hij die naar iets
uitziet.
Wachterampt, znw. o. Het ambt van wachter in
den dienst eener stad.
Wachterhorn, - hoorn, znw. m. en o. De hoorn
waarop de wachter alarm blaast of het begin van
den nacht en den dag aankondigt.
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Waehterie, wechterie, znw. vr. Het houden van
wacht.

Wachterse, znw. vr. Bewaakster.
Wachtgelt, znw. o., Bezoldiging voor het doen
van wacht( ?)
Wachthole, -heule, znw.vr. Een heul, (zie h o 1 e)
waardoor het water uit de „wachtsloot" van een
molen op een boezemwater komt.
Wachthont, znw. m. Waakhond. — Wachthuus,
-huys.

Wachtinge, wochtinge, znw. vr. 1) Het maken of
bewaken. 2) bespieding. 3) het uitkijken.- 4) het
wachten met iets; uitstel. 5) bewaarplaats.
Waehtcloeke, znw. vr. Klok waardoor het begin van den nacht wordt aangekondigd(?)
Waehtpennine, znw. Bet. onzeker.
Wachtschelle, znw. vr. De klok waardoor het
begin van den nacht wordt aangekondigd.
Waehttolle, znw. m. Inkomend recht, te betalen
aan bepaalde wachthuizen( ?).
Wachtsloot, znw. vr. Waterleiding tusschen eene
watermolen en een boezemwater, het verlengde
van den voorwaterloop, rechtstreeks het opgemalen water ontvangend.
Wad (ondiepte). Zie w a t, znw.
Wade, znw. vr. Kleedingstuk.
Wade, znw. vr. Groot sleepnet.
Wade, waede, waide, waeye, wae, znw. vr. 1) Poel,
stilstaand water. 2) kolk, diepte in het water. 3)
doorbraak, lek, in een dijk.
Wade, znw. vr. of m. Knieschijf.
Wadel, znw. vr. (Oostmnl.). Kwast.
Waden, waeyen, st. en zw. ww. intr. — I. Met
een levend wezen als ondw. 1) Gaan, in het algemeen. 2) waden door een vloeistof, vooral door water. 3) vloeien. 4) vloeibaar worden - wegsmelten.
5) met een wapen als ondw., (in het lichaam) dringen. 6) vallen.
Wadenoys, znw. Naam van eene stof.
Wadich, waych, bnw. Waden (_ „scheuren ",
„lekken ") hebbende.
Wadic, wedic,wac,znw. m.( ?) (oostmnl.) Hui,wei.
Wadmael. Zie w a e t m a e 1.
Waech. Zie w a g e.
Waech, znw. m. Wand.
Waeehbaer, -bey, -bar, bnw. Weegbaar, bij het

gewicht verkocht wordende.

Waechgelt, wagelt, wagegelt, znw. o. Belasting
geheven van de waren die op de stadswaag moesten worden gebracht om te worden gewogen. —

Waechhals.
Waeehhuus, waich-, wage-, -huys, znw. o. De
waag.

Waeehmeester, wage-, waich-, wach-, - meister,
-mester, znw. m. Opzichter over de stadswaag; be

ëedigde stadsweger.

Waechschale, waich-, wage-, wagen-, -wege,
-schael, -schail, -scael. znw. vr. Weegschaal.
Waedachtich, bnw. Hetz. als w a d i c h.
Waedse, znw. vr. Huur.
Waeyaehtich, waeyechtich, bnw. Winderig.
Waeye, way, znw. vr. Poel, plas.
Waeye, waye. Bet. onzeker.
Waeyel, wayel, znw. Scheenplaten(?).
Waeyen, wayen, weyen, waeyhen, waën, zw. en st.

ww. onpers., intr. en trans. — I. Onpers. Waaien.
-- H. Intr. A. Met eene zaak als ondw. 1) Met wind
als ondw. 2) met eene bepaling, door den wind afgeworpen, uitgespreid, worden; laten henenwaeyen,

den vrijen loop laten. B. Met een pers. als ondw.
1) Door den wind meegevoerd worden. 2) door den
wind heen en weer bewogen worden. 3) zwaaien.
4) ongestadig, wuft zijn. 5) wind maken. -- III.
Trans. Aanblazen.
Waeyende, deelw. bnw. Winderig.
Waeyer, wayer, Weyer, znw. m. 1) Een voorwerp
om wind te maken, om vuur aan te blazen;
ook vliegenklap, 2) wan.

WAENEER.

Waeygespan, znw. o. Luifel.
Waelynge, wayinge, znw. vr. Het waaien; het
maken

van wind.

Waeykijn, wayken, znw. o. Poeltje, plasje.
Waec. Zie w a k e.
Waeeachtieh, wakechtich, bnw. Vroeg op(?).
Waecboede, znw. m. Wachthuisje.
Waecboec, znw. o. Het vanwege de stad gehou-

den boek, waarin de waakplichtigen staan opgeteekend en de waakplicht, ook de afkoop daarvan,
geregeld is.
Waecke, waecken, Zie w a k e, w a k e n.
Waecker. Zie w a k e r.
Waeegelt, wake-, waic-, znw. o. 1) Het geld betaald voor een waakdienst. 2) het geld waarmede verplichte waakdienst voor de stad wordt
afgekocht, of ook de kosten van het waken worden
bestreden.
Waeeheit. Zie w a c h e i t.
Waechorn, waic-, znw. m. en o. De hoorn waarop
de wachter blaast in geval van onraad.
Waechuus, waic-, -huys, znw. o. Wachthuis.
Waecclocke, waic-, -cloc, znw. vr. De klok waardoor het begin van den nacht, de eerste der vier
nachtwaken ,en het begin van den dag, het einde
der vierde nachtwake, worden aangekondigd.
Waecmeester, waick-, -meyster, - mester, znw. m.
Hij die vanwege de stad belast is met het toezicht
op de poorten, wallen, enz.; ook brandmeester.
Waecpenninc, znw. m. Geld betaald voor waakdienst, bezoldiging van den stadswaker.
Waecplaetse, znw. vr. Plaats waar wacht gehouden wordt.
Waecrolle, znw. vr. Register waarop de waakdiensten voor de stad geregeld zijn.
Waeesetter, znw. m. Opzichter over de stadswakers. In dez. bet. waeesteller, -stelre. --- Waec-

ster.
Waecstoc, znw. m. De stok (het wapen) van den
stadswaker.

Waeetor, -torn, -toorn, znw. m. Wachttoren.
Waecvri, waic-, bnw. Vrij van het verrichten

van waakdienst ten behoeve der stad.
Wael, wale, znw. m. en vr. 1) Poel, plas, ook als
vischwater. 2) kolk, grondelooze diepte, waal.
3) doorbraak in een dijk. 4) kuil of gat in een weg.
Wael, bijw. Zie w e 1.
Wael, znw. m. Naam van de rivier.
Wael-. Zie we1 —.
Waelbrugge, znw. vr. Brug over eene opening in
een dijk die twee slooten verbindt( ?).
Waelne, bijw. Dialectisch voor w i 1 e n.
Waelpoyt, wal-, -pot, -puyt, znw. Naam voor eene
maat voor wijn en bier.
Waelsch. Zie w a 1 s c h.
Waelstat, wale-, znw. vr. Zie w a 1 s t a t.
Waelvisch. Zie w a 1 v i s c h.
Waen, bijw. Zie w a n e n.
Waen, (wane), znw. m. 1) Hoop, verwachting.
2) vrees. 3) eene onzekere of op geen bewijs ge
onjuiste meening; w. hebben,-grondemi;
meenen, ook wanen; in wane hebben, meenen, wanen. 4) vermoeden: (mijn w. seget mi). 5) in gewijzigde opvattingen, a) begrip, in de uitdr. boven,
buten, over allen w. b) meening, voornemen, plan.
-

c) neiging. 6) vermoeden; verdenking, argwaan.
7) twijfel, onzekerheid. 8) droombeeld, hersenschim.
Waen, bijw. of tusschenw. Zie w a n.
Waen, bijw., (van waar). Zie w a n e n.
Waen, bnw. Zie w a n.
Waenaf. Zie w a n o f.

Waendiwaers, ween-; wane-, wani-, wanie-,
-waer, in verbinding met maken: enen w. maken,
iem. er in laten loopen; den w. maken, den gefopte
spelen; enen een w. maken, iem. een strik spannen;
sijn w. maken, zich iets wijsmaken.
Waeneer. Zie wanneer,
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WAENEN.

WAERDESLIEDE.

Waenen. Zie w a n e n.
Waenge, znw. vr. Voordeel, winst.
Waengepaln, wan-, znw. m. Vert. van ofr.

Waerbi, bijw. Waardoor: waarom.
Waerbier, znw. o. In noordoost mnl. Bier getot bevestiging van eene verbintenis;
wijncoop en w., gegeven bij een gerechtelijke eigen domsoverdracht, een dronk wijn en bier.
Waerblikelike, - blijkelic, bijw. Met volle recht.
Waerborge, wair-, -borch, -burch, znw. m. Borg.
Waerbraesehe, znw. vr. Bet. onzeker.
Waerbrief, wair-, znw. m. Brief van vrijwaring

gagnepains.

Waenglorie, waenhope. Zie w a n g 1 o r i e,
wanhope.
Waenlljc, bnw. Twijfelachtig, onzeker.
Waenlike, ween-, bijw. Vermoedelijk, waarschij nlij k.
Waenmate.Zie wanmate.
Waenre, moaner, znw. m. Hij die een vermoeden

heeft.

Waenschapen. Zie w a n s c h a p e n.
Waenschieht. Zie w a n s c h i c h t.
Waent (totdat). Zie w a n t.
Waenthuus. Zie w a n t h u u s.
Waentroostelijc. Zie w a n t r o o s t e 1 ij c.
Waenversoee. Zie w a n v e r s o e c.
Waenwise. Zie wanwise.
Waepmaker. Zie w a p e n m a k e r.
Waer, wair-, (warre), bnw. 1) Waar, betrouwbaar; w. was dat, so is w. dat, men dient te weten;
dat waerste, het meest betrouwbare (bericht) ; waer
maken, doen, proeven, bewijzen. 2) van personen,
wettig, echt; betrouwbaar.

Waer, ware, znw. o. 1) De waarheid; int w., naar
waarheid; te w., waarlijk; in w. (waren) doen, bewijzen; des (dat), te ware (waer) gaen aen, zich te
weer stellen tegen( ?) ; w. seggen, de waarheid zeg gen; dat ware, tware, twaer, de geschiedenis.
Waer, bijw. Voorwaar, voorzeker.
Waer, waere, ware, war, vragend en betr. bijw.
— I. Als vrag. bijw. waar? op welke plaats? 2)
waarheen? 3) van waar, waar vandaan?; w. naemdi, waar hebt gij van daan gehaald? 4) wanneer, bij
welke gelegenheid? 5) hoe? — II. Als betr. bijw.
1) Daar waar. 2) in een afhankelijken zin met dezelfde beteekenissen als bij I. a) waar. b) waarheen.
c) vanwaar. d) hoe. e) wanneer. — III. In samenstellingen heeft waer de kracht van „ergens ".
Waer, ware, bijw. Maar, slechts; als ne waer
(ware), in het geheel slechts.
Waer, voegw., Maar, doch.
Waer (aandeel in de mark). Zie w a r e.
Waer (koopwaar). Zie w a r e.
Waer (hoede, zorg). Zie w a r e.
Waer (borg) . Zie w a e.; w. seggen of spreken,
borg spreken, blijven.
Waer, wair, weer, voegw.; hetz. als w e d e r
(o f); hetzij (-of).
Waer, ware, pract. conj. van s ij n.
Waerachtelijc, war-, -a f telijc, bnw. Waarachtig,
betrouwbaar.
t-, bij w. In waarWaerachtelike, waera f t-, waraft-,
heid, naar waarheid.

r

tick, -echtich, bnw.
Waerachtich, war-, wair-, -aftich,
I. Van personen. 1) Waarachtich, waar. 2) echt,
van wettige geboorte. 3) betrouwbaar, geloofwaardig; w -e bode, wettig erkende bode. 4) trouw,
getrouw. — II. Van zaken. 1) Waarachtich,
opreeht gemeend. 2) echt. 3) waar, juist. 4) zeker,
betrouwbaar.

Waerachtich, waerechtich, bijw. Zeker, op eene

ontwijfelbare wijze.

Waerachtich, warachtich, werachtich, bnw. Duur-

zaam, blijvend.

Waerachtich. Zie w e e r a c h t i c h.
'Waeraehtieheit, warachticheit, warechticheit,
znw. vr. 1) Waarachtigheid, absolute waarheid.
2) waarheidlievendheid, waarheidszin. 3) waarheid.
Waerachtiehlike, war-, bijw. Naar waarheid,
voorzeker.

Waeraen, -ane, -an, bijw. Waaraan, met betrek-

king waartoe.
Waaraf, waraf, -ave, -of, bijw. 1) Waarvan, waaruit. 2) waarvan, waarover. 3) betrekking waartoe.
4) waarom, waardoor.

dronken

bij eigendomsoverdracht.
Waerd, (bnw.). Zie w e r t.
Waerd (znw.). Zie w e r t.
Waerd (woord). Zie w o r t.

Waerdach, znw. m. Vergaderdag, vergadering.
Waerde, znw. vr. Zie w e r d e.
Waerde, znw. o. mv. Zie w o r t.
Waerde, bijw. Zie w e r d e.
Waerde (waarde, prijs). Zie w e r d e.
Waetde, wairde, warde, werde, znw. vr. — I. Bij
het trans. waren. 1) Wacht, het (be)waken van
iets. 2) wacht, wachter. 3) plaats waar men wacht
houdt, wachtpost, wachttoren. 4) hoede, bewaking. 5) opzichter, aanvoerder. 6) acht, opmerk
plaats of voorwerp waarin men iets-zamheid.7)
bewaart; kist. 8) hetz. als h o e d e in samenstellingen; het voorste en achterste deel van een leger.
— II. Bij het wederk. hem waren 1) Hoede, omzichtigheid. 2) veiligheid.
Waerde, wa(i)rde, werde, znw. vr. 1) Land aan
eene rivier; beemd. 2) slagveld, kampplaats.
Waerdeel, wer-, war-, -del, znw. o. Aandeel in de
mark.
Waerdeerre. Zie w e r d e r e.
Waerdeerschap, wairdeer(r)e-, Zie w e r d e r escap.
Waerdeheersehap, waird-, znw. vr. Bet. onzeker.
Waerdein, wa(i)rdein, werdein, weerdijn, waerdijn, znw. m. Opzichter, keurmeester; stedelijk
beambte belast met het keuren van waren; in het
bijzonder opzichter over de munt.
Waerdelne, znw.' vr. Opzichteres, bewaarster.
Waerdeinen, werd-, zw. ww. trans. 1) Schatten,
taxeeren. 2) meenen, achten.
Waerdeiner, werdeinre, znw. m. Schatter. —
Waerdeininge, werde. — Waerdeinsboec.
Waerdeinschap, waird-, ward-, -schip, znw. vr.
en o. Het ambt van „waerdein".
Waerdeeors, warde-, -cuers, -cars, -coos, znw.
Wambuis: ook naam van een vrouwenkleedingstuk.
Waerdelike. Zie w e r d e 1 i k e.
Waerdemingier, znw. (o?). Het eene of andere
voorwerp van leder of blik om eten in te bewaren.
Waerden. Zie w e r d e n.
Waerden, wairden, warden, zw. ww. trans., wederk. en intr. — I. Trans. Waken over, behoeden.
2) (af)wachten. 3) te wachten hebben. — II. Wederk. Zich wachten. — III. Intr. 1) Met een gen.,
wachten op. 2) met eene bep. met aen, iem. ten
dienste staan of onderdanig zijn. 3) iemands gan-

gen nagaan.
Waerder, warder, znw. m. 1) Bewaarder, bewak er . 2) wachter.
Waerder (pand). Zie w e r d er.
Waerder, znw. Wachttoren.
Waerder, znw. Land aan een rivier; ook eiland.
Waerdere. Zie w e r d e r e r.
Waerderen. Zie w e r d e r e n.
Waerde(e)ren, waerde(e)rer, waerde(e)ringe. Zie

werde(e)ren enz.
Waerderibbe. Zie w a e r d e r o b e.
Waerderobe, wairde-, waert-, wairt-, -robbe, -rebbe
-rebe, -ribbe, -ruebe, -reube, -roebe, - rebbe, -rib, -rob,

znw. vr. en o. 1) Kleedkamer; alles wat tot de kleeding behoort; benoodigdheden der provisiekamer.
2) geheim gemak.
Waerdesliede, wardes-, waerders-, -lude, znw. m.
mv. Wachters, posten.
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WAERDEWEIDE.

Waerdeweide, znw. vr.

Waarsch. te lezen:

waerde weide, weide waartoe men gerechtigd is.
Waerdieh, wairdich. Zie w e r d i c h.

Waerdieheit. Zie w e r d i c h e i t.
Waerdiehlike. Zie w e r d i c h 1 i k e.
Waerdie, wairdie. Zie w e r d i e.
Waerdigen. Zie w e r d i g e n.
Waerdije, znw. m. Andere benaming in Zeeland

voor „inlaagdijk", aangelegd achter een dijkvak
dat men vreesde niet meer te zullen kunnen houden.
Waerdiker, -dijker, znw. m. De aannemer van
het onderhoud van een bepaald dijkvak (op
Schouwen).
Waerdinne. Zie w e r d i n n e.
Waerdore, -door, -deur, bijw. Waardoor.
Waerdschap. Hetz. als w e r t s c a p( ?) .
Waerenvoren, wairenvoiren, bijw. Waarvoor.
Waergeradenisse, -esse, znw. vr. Voorteeken;
voorspelling aangaande het toekomende.
Waerhant, wair-, znw. m. Borg.
Waerheidieh, bnw. Hetz. als w a e r a e h t i c h.

Waerheit, wair-, war-, wer-, ware-, wa(e)reit,
waert, -(h)eide, -hede, -ede, znw. vr. 1) Waarheid,

waarachtigheid. 2) werkelijkheid. 3) zekerheid. 4)
de juiste toedracht van eene zaak. 5) eene (beëedigde) verklaring aangaande de juistheid van
iets; eed. 6) getuigenis; ter w., metter w., inder w.,
(be)vinden, door getuigen of getuigenissen bewezen
achten, op deugdelijke gronden voor schuldig houden. 7) gerechtelijk onderzoek van bepaalde misdrijven, enquête; w. doen, een onderzoek instellen;
goede w., gerechtelijk onderzoek; stille w., geheime
enquête; staen te w-e, verplichting om den leenheer
ten dienste te staan als lid van een door hem in te
stellen enquête. 8) eer, eerewoord. 9) recht; metter
w., terecht: van w. -en, rechtmatig. 10) geschiedenis, in boeken opgeteekende wijsheid, de bijbel.
Waerheit, waerhede(n), bijw. In waarheid, voorzeker.
Waerheitsliede, wareids -, znw. m. mv. De mannen aan wie het instellen van eene enquête of gerechtelijk onderzoek is opgedragen.
Waerhenen, wair-, -heen, -hin, bijw. Waarheen.
Waerher, wair-, bijw. Van waar.
Waerhouden, st. ww. intr. Van kracht blijven( ?)
Waerinne, -in, bijw. Waarin. -- Wairjegen,

-tjegen.

Wasre. Zie w e r c.
Waerenape, znw. m. Beëedigd knecht.
Waerlieger, znw. m. Waarzegger. — Waerliegerschap.
Waerlije, warel(l)ijc, wareltlijc. Zie w e r e 1 t
1ijc.

WaerlLje, wairlijc, warlijc, bnw. 1) Waarachtig,
oprecht. 2) waar.
Waerlijeheit. Zie w e r e l t l ij c h e i t.
Waerlijes, wait-, wer-, -lijx, -lics, -lecs, bijw. Hetz.
als waerlike.
Waerlike, wait--, war-, (wer-), -lijc, -lic, -liken,
bijw. 1) Naar, in waarheid. 2) inderdaad, voorzeker.
Waerloos, war-, weer -, bnw. 1) Zorgeloos, nala*
tig. 2) w. werden, het bezit van iets verliezen, iets
overdragen.
Waerloosheit, znw. vr. Zorgeloosheid.
Waerlose, znw. vr. Onachtzaamheid.
Waerlosen, zw. ww. trans. Verwaarloozen.
Waerlosieheit, znw. vr. Hetz. als w a. e r f o s e.
Waerm. Zie w a r m.
Waermaken, zw. ww. trans. Bewijzen. — Waer-

makinge.
Waerman, znw. m. In Groningen, opzichter
over eene zijl van eenig waterschap; opzichter bij
het werk in de zijlvestenijen.
Waermede, wair-, bijw. Waarmede; ergens mede; hebben w., geld hebben.
Waermen. Zie w a r m e n.

Waermoes. Zie . w a r m o e s.
Waer(n), znw. 1st Naam van een allegorisch
persoon.

Waerna, wair-, bijw. Waarnaar, waarna.
Waernbrlef, znw. m. Een brief waarin voor iets

gewaarschuwd wordt.
Waerne, znw. vr. Vrijwaring, het verzekeren
van iem. in den ongestoorden eigendom van iets.
Waernemen, wair-, ware -, st. ww. intr. 1) Acht
slaan of geven op. 2) letten op iets, iets nastreven;
God w., zich toeleggen op zijn dienst. 3) loeren op
iem. 4) zich aan iets houden. 5) gebruik maken
van (een tijd). 6) zorg dragen voor, wijden aan;
behulpzaam zijn. 7) met een afh. zin, zorgen
dat.
Waernemer, znw. m. Hij die op iem. let of loert.

— Waerne(e)mster.
Waernen, wairnen, warnen, warenen, werven, zw.

ww. trans. en wederk. — I. Trans. A . Met den acc.
van den pers. 1) Uitrusten, van het noodige voorzien. 2) toetakelen, onder handen nemen. 3) behoeden, beschermen. 4) op een gevaar of dreigende
ramp opmerkzaam maken; waarschuwend (met
het oog op nadeelige gevolgen in geval van nalatigheid) aan iets herinneren. 5) vrijwaren, dechargeeren. B. Met den ace. der zaak. 1) Toerusten; in
staat van tegenweer brengen. 2) bewaken. 3) ver
4) bekrachtigen. 5) houden buiten of uit-hoedn.
iets. — II. Wederk. Zich beschermen.
Waernen, warenen, warnen, zw. ww. trans. en
wederk. — I. Trans. 1) Afweren, iem. van iets;
2) met den ace. der zaak, weigeren. — II. Wederk.
Weigeren.

Waerneren, wait-n-, warn-, wet-n-, ware-, -eet-en,
-ieren, zw. ww. trans. 1) Van het noodige voorzien,
verzorgen. 2) beschermen.

Waerneringe, war-,. -eeringe, znw. vr. Verster

-

king, sterkte.

Waerninge, wait-n-, warn -, znw. vr.. Waarschu-

wing.

Waernisoen, war-, wet--, znw. vr. en o. 1) Versterking, fort. 2) steun, steunsel.
Waernisse, wait-, war-, wer-, -esse, znw. vr. en o.
1) Bewaring. 2) bescherming. 3) versterking; bezetting.
Waernisse, wa(i)r-, -nesse, znw. vr. Vrijwaring;
het verzekeren van iemands eigendomsrechten.
Waernlsse, wait -, znw. vr. Waarheid.
Waernsman, znw. m. Wachter, verspieder.
Waerof. Zie w a e r a f.

Waeromme, wair-, war-, -om, -umme, -umbe,
-umb, -um, bijw. en znw. -- I. Als bijw. Waarom.

— II. Als znw. onz. en vr. 1) Reden, oorzaak.
2) oogmerk, bedoeling.
Waarop, waerup, bijw. Waarop, waarna.
Waerp. Zie w e r p.
Waerpen. Zie w e r p e n.
Waers, bnw. (Al) waers. (wars) wanen, menen, iets
voor wáár houden.
Waers, bijw. Zie w e r s en wanen.
Waersaeehster, znw. vr. Waarzegster.
Waersage, wait -, znw. vr. 1) Het spreken van de
waarheid. 2) voorspelling.
Waersagen, zw. ww. intr. Waarzeggen.
Waersager, znw. m. 1) Waarheidspreker. 2)
waarzegger. — Waersagerie, Waersagerse.
Waerschap (feestmaal). Zie w e r t s c h a p.

Waerschap, wair-, war-, ve(e)r, -schep, (schip),

znw. vr. en o. 1) Borgstelling, garantie; vrijwaring.
2) de waarborgen gelegen in het gildrecht; in w.-s
ware sijn, de bescherming van het gildrecht genieten; w. breken, ze verliezen. 3) te Kampen, de waarborg gelegen in de bescherming van den stadsvrede; gebied waarbinnen de stadsvrede geldt.
Waerschap, waerd-, -schip, znw. Naam van een
overheidspersoon in W.- Friesland; een man, gemachtigd om de belangen van een dorp enz. te behartigen,
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Waerschap, wair-, war-, znw. vr. Aandeel in de
mark, markegerechtigheid.
Waerschappen, feestvieren. Zie w e r t s c a p e n.
Waerschapper, znw. Hetz. als w a e r s c h a p
2e Art.
Waerseha pinge. Zie w e r t s c a p i n g e.
Waerschat, znw. m. Te Utrecht naam voor eene
uitdeeling aan de kanunniken door hunne ,,cameraers".
Waerschout. Zie bij waessehoutete.
Waersehuwen, wair-, war-, -schouwen, -schouden.
zw. ww. trans. Waarschuwen. -- Waersehuwinge,
wair-, war-, -schouwinge.
Waerseggen, wair-, zw. onr. ww. intr. 1) De

2) waarzeggen.
Waerseggen, wair-, zw. ww. intr. Borg voor iem.

waarheid spreken.
zijn.

Waersegger, wair-, -seger(e), znw. m. 1) Hij die
de waarheid spreekt. 2) wichelaar. -- Waerseggerschap, Waerseggerse, Waersegginge.
Waersman, znw. m. 1) Hetz. als waerschap
3e Art. 2) verkenner, verspieder.
Waersonder, bijw. Zonder wat of wien.
Waerspreken, st. ww. intr. Borg zijn of blijven.
Waerstman, znw. m. Bouwmeester( ?)
Waert. Zie w e r t.
-waert. Zie -w e r t.
Waert, znw. o. Woord.
Waert, deelw. Gemachtigd.
Waert, samengetrokken vorm van w a e r h e i t.
Waertacker, znw. m. Bet. onzeker.
Waertale, wair-, -tael, -tal, znw. vr. Het aantal
„waren" of aandeelen, dat iem. toekwam in de
mark.
Waerteken, wair-, -teeken, -tekijn, -teiken, znw.
o. Erkenningsteeken, bewijsteeken.
Waertgelt, wart geit, znw. o. Naam van eene (onbekende) belasting.

Waert egen, bijw. Waartegen.
Waert ant, wart-, znw. o. Waardland, buiten

-dijksch.
WaertO(e), wair-. bijw. Waartoe.
Waertr s, wairt-, roert- znw. o. Rijshout uit aan
het water gelegen land(?)
-waerts. Zie - w e r t s.
Waertsehip. Hetz. als w a e r s c h a p. 3e Art.
Waertsman. Hetz. als w a e r s m a n 2).
Waertsoen, wairtsoen(?) Bet. onzeker.
Waertspennine, warts-, znw. m. Bet. onzeker.
Waerute, -uut, bijw. -- Waervan.
Waerven. Zie w e r v e n.
W'aervore, wair-, -voor, -voir, bijw. Waarvoor.
Waerwert, war-, wair-, ware-, wer-, -waert, -wart,
-waerts, -warts, bijw. Waarheen.
Waerwordieh, -woordich, bnw. Waarheidlievend,
betrouwbaar.
Waes. Zie w a s e.

Waesambaeht, -bocht, znw. Het gebied waarvan den „waesschoutete".
Waesdoem. Zie wasdoem.
Waesgelt, wasen-, znw. o. Waarschijnlijk een
door den Graaf van Vlaanderen geheven recht voor
het leggen van schepen aan de „wase" (strook
langs het Zwin).
Waesschoutete, -scoutheet, (waerschout), znw. m.
Naam van een overheidspersoon, te vergelijken
met „dijkgraaf". -- Waessehoutetendom, -schouover de bevoegdheid zich uitstrekt

tendoem.

-Waet,znw.In miswaet, lijnwaet.
Waet (scherpte). Zie w a t e.
Waetmael, wat -, wad-, wammael, wanmael,
znw. o. Naam van eene grove wollen stof.
Waetsae, wasac, znw. m. Kleedertasch, reis
-tasch.
Wafele, wa f le, wafel, waffel, wafer, (wavel ? ),
znw. vr. Wafel. -- Wafeliser, -eva/er.
Wage, (waech), znw. vr. (en m.). 1) Gewicht,
.
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2) naam van een bepaald gewicht, ver
voor verschillende waren. 3) weegschaal.-schilend
4) (stads)waag. 5) hetz. als w a e c h g e 1 t. 6)

zwaarte.

overdrachtelijk, waagschaal; in die w. zetten, op
het speizetten. 7) figuurlijk, een toestand van onzekerheid, druk.
Wage, znw. vr. Bewogen water, hooge golven
of vloed; hooge golf, stroom.
Wagebaerden, -bardere, zw. ww. intr. Heftige gebaren maken, als teekenen van overmoed, trotschheid of van heftige gemoedsbeweging.
Wagebaert, znw. m.( ?) Naam van eene soort van

bier.
Wageboeke. Zie wagenboeke.
Wagegelt. Zie w a e c h g e l t en w a g e nge1t.
Wagelen, zw. ww. intr. Waggelen; schudden.
Wagemeester. Zie w a e c h m e e s t e r.
Wagen, znw. m. Wagen; zoowel voertuig voor
menschen als kar.
Wagen, zw. ww. trans. Hetz. als w e g e n.
Wagen, zw. ww. intr. en trans. — I. Intr. Zich
bewegen, schudden. — II. Trans. In beweging

brengen, schudden.
Wagen, zw. ww. intr. Golven, in onstuimige beweging zijn.
Wagen, st. ww. intr. en trans. — I. Intr. Gewag
maken van, vermelden. — II. Trans. Vermelden,

mededeelen.
Wagen, zw. ww. trans. 1) Wagen, op het spel
zetten. 2) ondernemen, zich verstouten.
Wagenaer, -are, -er, znw. m. Voerman, koetsier.
Wagenbert, znw. o. Eene breede en geschaafde
plank.
Wagenboeke, wa(e)ge-, -boecken, znw. vr. en
m. Een beuk geschikt om hout voor wagens van

te bouwen.

Wagenboom, znw. m. Wagenboom, disselboom.
Wagenborch, znw. m. Eene uit aaneenverbonden wagens samengestelde verschansing.
Wagenbrugge, znw. vr. Brug voor voertuigen.
Wagendriver, -ere, znw. Wagenmenner, voerman.
Wagenen, zw. ww. trans. Op een wagen laden of
met een wagen vervoeren.
Wagenersse, znw. vr. Wagenmenster.
Wagengeloop, wagens-, znw. o., ook w a g e n s1 o o p, znw. m. Naam van eene landmaat, misschien zooveel land dat de vracht op één wagen
kan worden geladen, ook: een leen, bestaande in de
verplichting om een of meer wagens te leveren voor
de bewerking van land.
Wagengelt, -geelt, znw. o. Wagenhuur, vracht.
— Wagenhure, -hoer, -huur, -hays, -huyer.
Wagenkerle, znw. m. Voerman.
Wageneleet, znw. o. Bekleeding van een koets;
voetkleed in een voertuig.
Wagencnecht, znw. m. Stalknecht; voerman.
Wagenleder(e), znw. vr. Wagenladder.
Wagenlese, -Leese, -leise, znw. vr. Wagenspoor.
Wagenliede, -lude, znw. vr. mv. Zie w a g e nm a n.
Wagenloon, -loyn, znw. m. Wagenhuur.
Wagenloop, wagens-, Zie w a g e n g e 1 o o p.
Wagenloper, znw. m. De knecht die bij den wagen liep en de .paarden bij den toom hield; palfrenier. — Wagenlunse, -luynse.
Wagenluut, znw. o. Het geluid van een wagen.
— Wagenmaker.
Wagenman, wage-, wagens -, znw. ni.; mv. wagenliede. Voerman, vrachtrijder. — Wagenmenner
-menre, Wage(n)nagel, Wagenpat.
Wagenpennoen. Zie w a g e n p o n i o e n.
Wagenpert, -paert, -part, - geert, znw. o. Trekpaard, koetspaard.
Wagenplate, znw. v. Wagenplank, (of hetz. als
wagenb-ert?).
Wagenponloen, -pongioen, - pennoen, znw. o.
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Wimpel of vaan van een wagen verbonden in den
strijd. — Wagenrat.
Wagenrede, znw. vr. en m. District van een
kerspel, ook van een (zijl- of dijk)rechter.
Wagenregerer, -regeerre, -regierre, znw. m. Voerman.
Wagenschale. Zie w a e c h s c h a 1 e.
Wagenschot, wage-, znw. o. Rechtdradig en
gladde dunne eiken planken gezaagd uit over de
volle lengte gekloofde stukken.
Wagenlach, wage-, znw. Wagenspoor. — Wa-

gensmere, -smeer.
Wagenspel, wage-, znw. o. Spel dat op een wagen
of wagens vertoond werd. — Wagenspore, -spoor.
Wagensterre, znw. vr. Het Zevengesternte.
Wagentochte, znw. o. Legertrein, -tros.
Wagentouwe, znw. o. Paardentuig.
Wagenvaert, wage-, -vart, znw. vr. Verplichting
tot levering van een of -meer wagens voor den oogst
van den leenheer.
Wagenvoere, -vu(e)re, znw. vr. Rit per wagen.

Wagenwech, -werker, -wiel, -wimpel.
Wager, znw. m. Weger.
Wagereep, znw. m. Riem aan een wagen( ?)
Wageschale. Zie waechschale
Wageschot. Zie wagenschot).
Waggelachtieh, bnw. Onvast, wankelmoedig.
Waggelen, zw. ww. intr. en trans. — I. Intr.

Met eene zaak als ondw., heen en weer gaan. 2)met
een pers. als ondw., waggelen; wankelmoedig zijn.
H. Trans. 1) Met eene zaak als obj., heen en weer
doen gaan. 2) met een pers. als obj., schokken.
Way. Hetz. als w a, tusschenw.
Waych. Zie w a d i c h.
Wayde. Zie weide.
Wayen, wager. Zie waeyen, waeyer.
Wail en de samenstellingen. Zie w e 1.
Waymes, znw. Jachtmes.
Wac, bnw. Vochtig, nat.
Wao, wake, waecke, znw. o. Open plek in ijs; gevaarlijke plaats.
Wao (hui). Zie w a d i c.
Wake, waeck(e), znw. vr. 1) Het waken, ontberen van slaap. 2) in w., in den toestand van wakker
zijn. 3) het houden van wacht; rondgaande wacht.
4) een of meer personen, aan wie een bepaalde
waakdienst wordt opgelegd; een aantal personen,

uit het gild aangewezen ter vervulling van aan dat
gild toegewezen waakdienst. 5)waakplicht, waakdienst (in een stad). 6) wachtpost. 7) de tijd dien
een waakdienst duurt.
Wakel, znw. m.( ?). Zweer.
Wakel, znw. m. Jeneverbes.
Wakelachtich, echtich, bnw. Vol zweren.
Wakelbere, wakeler-, wekeler-, znw. vr. Jeneverbes, de vrucht.
Wakelboom, wakeler-, wekeler-, znw. m. Jeneverstruik.
Wakeldorn, znw. m. Jeneverstruik.
Waken, waecken, waicken, zw. ww. trans. en intr.
— I. Intr. Waken, niet slapen, wakker liggen;
wakender ogen, ziender oogen. 2) niet slapen, wakker zijn. 3) ontwaken. 4) wakker blijven, waken.
a) opblijven. b) nachtbraken; w. ende braken met
enen, met iem. op en neer gaan; ook 's nachts opstaan. c) zich den slaap ontzeggen, als zelfkastijding. d) wacht houden. 5) waken, zorgen voor. 6)
zich inspannen voor; w. na enen, zich om iem. bekommeren. -- H. Trans. Wacht houden over of
voor, bewaken.
Waken, zw. ww. intr. Vochtich zijn; zuiverend
werken.
Wakende, deelw. bnw. Wacht houdende.
Waker, waecker, waicker, weker, znw. m. 1) Hij
die waakt. 2) wachter, hij die waakdienst verricht.
Wakerich, waeckerich, bnw. Wakker.
Wakersloon, znw. m. en o. Het loon van den
stadswaker.
-

Wakevare, znw. vr. Vaart in den winter( ?)
Wacheit, waec-, -hede, znw. vr. Vochtigheid,
damp; vocht, vloeistof.

Wakinge, waeckinge, znw. vr. 1) Het waken,
wakker blijven; het houden van wacht. 2) nachtwake.
Wackelen, zw ww. trans. Heen en weer doen
gaan of schommelen.
Wacken, andere schrijfwijze van w a k e n,
1 e Art.
Wacken, zw. ww. intr. Vochtig zijn.
Wacker, bnw. 1) Wakker, niet slapende. 2)
flink, bedrijvig. 3) levendig, levenslustig.
Wackerachtich, -echtich, bnw. Wakende, waakzaam.
Wackeren, znw. ww. trans. Opwekken, aansporen tot werkzaamheid.
Waekerheit, znw. vr. 1) Wakkerheid, waakzaam beid. 2) levendigheid, opgewektheid.
Wackerich, bnw. Waakzaam, wakende.
Wackerlije, bnw. Flink, bedrijvig. — Wackerlijeheit, lecheit, Wackerlike, weckeg-, -lijc, -lic.
Waekerseel, znw. Naam van een soort pere-

boom.

Wal, bijw. en de samenstellingen. Zie w e 1.
Wal, wall(e), znw. m. 1) Wal, muur. 2) gemetsel-

de muur langs een water, begane grond langs den
waterkant. 3) gracht, poel, moeras.
Wal, znw. m. Walvisch.
Wal, znw. m. Het koken; een tijdje dat iets
kookt; het door koken opborrelende water.
Walbaniere, znw. vr. Op een muur geplante
banier.
Walberke, znw. m. Naam van een boom, cedrus
mauritana.
Walchgherne-Ambacht. Walcheren.
Walden. Zie w o u d e n.
Waldschrade. Zie w a l s c h e r a n t.
Wale. Zie w e 1.
Wale. Zie *wae1.
Wale, znw. m. Romaan, Waal.
Walen, zw. ww. intr. Gezegd van een dijk, een
scheur hebben.
Walge, znw. vr. Walg.
Walgelije, bnw. 1) Walging veroorzakend. 2) gruwelijk.
Walgen, (welgen), zw. ww. intr., onpers. en
trans. — I. Intr. 1) Walgen, braakneiging hebben;
braken. 2) gruwen van. — II. Onpers. 1) Braakneiging hebben. 2) afkeer hebben van. -- II. Trans.
Braken.
Walgende, deelw. bnw. Hetz. als w a l g e l ij c.
Walgich, bnw. Hetz. als w a l g e l ij c.
Walginge, znw. vr. 1) Braakneiging; braking.
2) weerzin, afkeer.
Walgracht, znw. vr. Gracht van een kasteel of
gracht.
Walhalten, oostmnl. vorm van w e 1 h o u d e n.
Goed gedrag.
Waihett. Zie we1heit.
Walhop. Zie w a l o p.
Wale, znw. m. Klit, knot dooreengewerkt haar
of wol.
Wale, andere vorm van w e 1 c.
Walken, zw. en st. ww. trans. 1) Kneden met de
hand. 2) met de voeten treden of wasschen, vollen,
3) drukken, samendrukken.
Walkinge, znw. vr. Het dooreenkneden van iets;
ook iets dat dooreengewerkt is.
Walemole, -moolle, - molen, -moollen, znw. vr.
Volmolen.
Walle. Zie w a 1.
Wallen, st. en zw. ww. intr. en trans. — I. Intr.
1) Opborrelen, opbruisen, van water dat uit den
grond komt. 2) opborrelen, van kokend water;
koken; gloeien, in of met vuur heet gemaakt zijn.
3) van het bloed, als aanwijzer van eene gemoedsgesteldheid, koken. -- II. Trans. Koken.
,
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Wallen, zw. ww. intr. Reizen, trekken; marcheeren, stappen.
Wallendieh, bnw. Kokend.
Walligen, zw. ww. intr. Hetz. als w a 1 g e n.
Wallinge, znw. vr. 1) Het koken. 2) brandende
ijver of begeerte( ?).
Wallinge, znw. vr. Walkant.
Wallust(leheit). Zie w e 1 -.
Walluus, -luys, znw. m. Wandluis.
Walm(e), znw. m. 1) Wel, waterwel. 2) het koken; de tijd die iets noodig heeft om te koken.
3) opstijgende walm.
Walm, wallem, znw. m. Stroobos; brandende
stroobos, toorts.
Walmac(?) znw. Takkebos(?)
Walmeester, -meyster, znw. m. Stedelijk ambtenaar, belast met het toezicht op de wallen, enz.
Walmer, znw. m. Wal, opborrelende waterzwalp.
Walmere, znw. vr. Naam van eene plaats te
Gent.
Walna. Zie w e l n a.
Walnote, -noot, -not, znw. n. Walnoot.
Waloos, waloes, waloys, galoos, bnw. Romaansch,
Waalsch, Fransch; vooral: uit Wales.
Walop, walhop, znw. m. Galop.
Walop, tusschenw. Andere vorm van w e 1 o p.
Kom op, er uit!
Waloppen, walopperen, zw. ww. intr. Galoppeeren.
Walost. Zie wellust.
Walpoyt. Zie w a e l p o y t.
Walporte, poorte, znw. vr. Naam van eene
poort te Gent.
Walrebusse(?) znw. vr. Bet. onzeker.
Walrukende. Zie w e 1 r u, k e n d e.
Wals(?) znw. o. Veulen.
Walseh, (waelsch), welsch, wals. I. Bnw.,
Fransch. -- II. Znw. 1) De Fransche taal. 2)
Frankrijk; onverstaanbare taal. 3) Franschman.
Walsehen, zw. ww. intr. Brabbeltaal spreken.
Walscherant, waldschrade(?), walschrande. Naam
van een boschgeest.
Walsehlant, walsche-, welsch-, znw. o. Frankrijk.
Walsehot, znw. o. Spermaceti, witte amber.
Walspec, znw. o. Walvischspek.
Walsprekende. Zie welsprekende.
Walstat, wael-, wale-, znw. vr. en m. 1) Slagveld,
kampplaats. 2) de plaats die ieder ter verdediging
der stad moet innemen, iemands post. 3) in het
oostmnl., stuk grond waarover geschil bestaat.
Walt en de samenstellingen. Zie w o u t.
Waltuun, -tuyn, znw. m. Steenen omheining.
Walvaert, znw. vr. Bedevaart, pelgrimstocht. —

Wan, wanne, znw. m. Wan, holle bak tot zuivering van het koren.
Wan, (wanne), znw. m. Kropgezwel, wen.
Wan, wanne, wane, bijw. tusschenw. 1) Waarom
niet ? 2) zonder dat de kracht der ontkenning meer
gevoeld wordt. 3) tusschenwerpsel van beklag,
en van wensch.
Wan, bijw. Zie w a n e n, bijw.
Wan, voegw. 1)Wanneer. 2) want(?) 3) tot dat( ?)
Wanaf, waen-, bijw. Zie w a n o f.
Wanbaeken, deelw. bnw. Slecht gebakken.
Wanbetalinge, znw. vr. Wanbetaling.
Wanblevet, bnw. Bet. onzeker.
Wanboete, -bote, bnw. (noordoost mnl.). Zonder
boete.
Wanbraden, deelw. bnw. Slecht gebraden.
Wand. Zie want.
Wandages, bijw. Voorheen, vroeger.
Wandanken, zw. ww. intr. en wederk. — I.
Intr. Iem. niet bedanken, d.i. iem. iets kwalijk
nemen. — II. Wederk. Geen reden tot dankbaarheid aan iem. hebben.
Wandeel, znw. Bet. onzeker.
Wandel, znw. m. (en o?). 1) Verandering. 2) ruil,
verwisseling. 3) onbetrouwbaarheid, ontrouw,
smet. 4) in het oostmnl, schadeloosstelling, boete.
5) levenswandel, wijze van zich te gedragen.
Wandel, bnw. 1) Reizend, omzwervend. 2) veranderlijk, onvast van karakter, wuft; licht verleidbaar; zedelijk verdorven; vergankelijk.
Wandel, znw. m. Wandaal.
Wandelaer, Wendel-, -are, -ere, znw. m. 1) Reiziger; pelgrim. 2) dolend ridder of menestreel. 3)
zwerveling, vagebond.
Wandelaerster, -airster, znw. vr. Zwervelinge.
Wandelbaer, -bait', -bene, -beer, -bey, bnw. 1)
Veranderlijk, onstandvastig. 2) aan verandering
onderhevig, beweeglijk. 3) zedelijk verdorven, onzedelijk. 4) (van werk), slecht gemaakt.
Wandelbaerheit, znw. vr. 1) Veranderlijkheid,
onvastheid. 2) vergankelijkheid.
Wandelbaerlje, bnw. Hetz. als w a n d e 1b a er.
Wandelbant, znw. m. Lees w i n d e 1 b a n t,
luiers(?)
Wandelbarich, -bench, -bench, bnw. Aan verandering onderhevig; beweeglijk.
Wandelbaricheit, znw. vr. Veranderlijkheid,
onbetrouwbaarheid.
Wandelege, znw. vr. Het wvla. vrouwelijk van
wandelaer 3).
Wandelen, wandlen, zw. ww. intr., trans. en
wederk. — I. Intr. 1) Heen en weer gaan; ook
rondloopen, gaan. 2) rondreizen, ronddolen. 3) zich
ophouden, wonen. 4) omgaan met. 5) anders worden. 6) zich wenden, keeren. — II. Trans. 1)
Veranderen, verkeeren. 2) met den acc. van den
persoon, a) veranderen, iemands wezen. b) veranderen van (iem. in een zekere hoedanigheid. c) vervangen. 3) verruilen. 4) met eene bep. met van,
enen, in iets doen veranderen. 5) verbeteren. —
III. Wederk. 1) Eene andere gedaante krijgen. 2)
afwisselen. 3) zich omkeeren(?). 4) zich ontspannen.
Wandelheit, znw. vr. Veranderlijkheid, ongestadigheid.
Wandelije, wandellijc, bnw. Vergankelijk, onbetrouwbaar.
Wandelike, wandellike, bnw. Op eene onstandvastige wijze.
Wandelinge, znw. vr. 1) Het wandelen; wandeling. 2) omgang (van een toren). 3) het rondzwerven; zwerftocht. 4) het houden van verblijf ergens, het zich ergens ophouden. 5) omgang, verkeer; in die w., in het gewone verkeer. 6) levenswijze. 7) vrijheid van bewegen, van handelen. 8)
verandering. 9) in het oostmnl., (het aanbrengen
van) verbetering.

-

Wal(visch), wael-.

Walwort(el), znw. vr. Naam van eene geneeskrachtige plant, smeerwortel.

Wambels, -bais, -baeis, -boys, -boeys, -bues, -beus,
-baes, -boes, wammes, wames, znw. o. Naam van een
kleedingstuk, dat onder het bovenkleed werd gedragen, maar toch ook naar buiten zichtbaar was,
kamizool, vest; ook hemdrok gedragen onder het
harnas.
Wambeiscollier, wamboys-, znw. o. Ringkraag.

— Wambeismouwe, wambois-.
Wambeissticker, wanboys-, znw. m. Vervaardi-

ger van „wambeisen".
Wammael. Zie w a e t m a e 1.
Wamme, wam, znw. vr. 1) Buik, vooral van dieren. 2) het buikdeel van sommige dierenhuiden,
dat voor bontwerk gebruikt werd. 3) maag, ingewanden en pens, van geslachte dieren.
Wammeschrobster, znw. vr. Eene vrouw, die
ingewanden en pensen van dieren schoonmaakt.
Wamsool, wamsuel. Hetz. als w a m b e i s.
Wan, waen, bnw. 1) Gebrekkig, slecht. 2) niet
geheel gevuld; ook leeg. 3) onvervuld.
Wan, znw. o. Gebrek, mankement.
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WANDELCOOP.

WANKÈLINGE.

Wandeleoop, -cope, znw. m. Een heerlijk recht,
te betalen wanneer een eigendom bij contract op
een ander overging.
Wandellere. Zie w a n d e l a e r 1).
Wandelrede, znw. vr., oostmnl. Onbetrouwbare
woorden.
Wandelvri, bnw. Zonder smet.
Wanden, zw. ww. intr., oostmnl. vorm van
w e n d e n. Overgaan in of tot.
Wanden, zw. ww. intr. Reizen.
Wanden, zw. ww. intr. Wanden (muren) bouwen.
Wander, wandere, wandre, znw. m. 1) In de uit dr. enen w. doen, terugkeeren, zich verwijderen.
2) verandering. 3) veranderlijkheid.
Wander, bnw. 1) Ongestadig. 2) niet eensgezind.
Wanderen, wandren, zw. ww. intr. 1) Heen en
weer gaan, rondloopen; loopen; gaan w., heengaan;
comers w., ergens komen. 2) rondzwerven, een zwervend leven leiden; reizen; er op uit gaan. 3) verblijven, wonen. 4) verkeeren, (onder de menschen).
5) verkeeren of omgaan met. 6) veranderen.
Wanderinge, znw. vr. 1) Wandeling. 2) reis. 3)
omgaan, verkeer. 4) levenswijze.
Wanderstede, znw. vr. Wandelplaats.
Wanderware, -waer, znw. vr. Bet. onzeker.
Wandicht. Zie w a n t d i c h t.
Wandragen, st. ww. wederk. Niet met iets in-

Wangelove, znw. (vr. en) o. 1) Ongeloof, ketterij.
2) gebrek aan vertrouwen.
Wangeloven, zw. ww. intr. Niet op iem ver
trouwen.
Wangelovieh, bnw. Geen vertrouwen hebbend
op God: twijfelmoedig.
Wangemate. Zie bij w a n m a t e.
Wangemet, wan-, -imet, znw. o. Een maat in
strijd met de verordeningen, ook overtreding der
verordeningen.
Wangenagel, znw. m. Naam van eene bepaalde
soort van spijkers.
Wangeschicht, znw. o. Onverwachte gebeurtenis
als bijw., (van -e), onverwachts.
Wangeslach, wangen-, znw. m. Kinnebakslag.
Wangevollet, bnw. Slecht gevold.
Wangewevet, bnw. Slecht geweven.
Wanglorie, waen-j znw. vr. IJdele roem.
Wangonnen, onr. ww. intr. Misgunnen; iem. een
kwaad hart toedragen.
Wangonste, gonst, - gunst, -gost, znw. vr. Wangunst, nijd.
Wangonsten, zw. ww. intr. Een kwaad hart toedragen. — Wangonstich, gunstich.
Wanhaech, znw. o. Onbehaaglijk gevoel, ver
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stemmen.

Wandunkel, -dunckel, bnw. Verkeerde meenin-

gen

of een slecht oordeel hebbende.

Wane. Variant van v a n e.
Wane. Zie waen, wan, wanen.
Waneer, waeneer. Zie w a n n e e r.
Waneernisse. Zie w a n h e e r. n i s s e.
Wanen, zw. ww. intr. en tr. -- I. Intr. 1) Van de

maan, afnemen. 2) ook van andere zaken, waarvan sommige verondersteld werden te staan onder
den invloed der maan, afnemen, minderen. — II.
Trans. Iets doen verminderen; vooral gezegd van
een schip, gedeeltelijk ledigen.
Wanen, oostmnl. vorm van w o n e n.

Wanen, waenen, wenen, zw. ww. trans. en intr.

1) Hoop hebben op, verwachten. 2), verwachten,
iets ongunstigs, vreezen. 3) meenen, denken; wel,
sekerlike w., eene goed gegronde meening hebben
over; waers w., iets voor waar houden; doen wa(e)rs
w., iem. er in laten loopen. 4) denken te, van plan
zijn. 5) vermoeden, gissen. 6) twijfelen. 7) als znw.,
een fantasie. 8) in bet. overeenkomend met dunken. 9) gelooven aan.

Wanen, wanne(n), wane, wanne, waen, wan,

wenen, wen; van wanen, bijw. — I. Vragend. 1)

Van plaats, van waar; 2) van afstamming,
oorsprong: vanwaar. 3) van oorzaak: waardoor.
— II. Betrekkelijk. 1) Van plaats: van waar 2)
van oorsprong en afstamming, vanwaar. 3) van
oorzaak: waardoor, hoe. — III. Onbepaald. 1) Vanwaar ook. 2) met anders, ergens anders vandaan.
Waner. Zie w a e n r e.
Wanernesse, wanneresse, Zie w a n h e e rnesse.

Wanewaers. Zie waendiwaers.
Wange, wang, znw. vr. 1) Wang, het lichaamsdeel. 2) overdrachtelijk, zijstuk, vleugel. 3) kade
langs eene wetering.
Wangebrade, wang-, znw. vr. Naam van een
(onbekend) deel van een geslacht dier.
Wangedachte, gedochte, znw. vr. en o. Mismoe-

digheid.

Wangel, -ele, znw. m. of o. Waarschijnlijk een

deel van
wangen.

de wapenrusting, eene bedekking van de

Wangelaat, znw. o. Onbetamelijke houding; on-

behoorlij kheid .

Wangelatich, bnw. Onbehoorlijk.
Wangelie, znw. vr. Evangelie.

-

-

-driet.

Wanhagen, -haegen, zw. ww. intr., onpers. en

wederk. — I. Intr. 1) Mishagen, niet aanstaan.
2) met een pers. als ondw. a) onaangenaam zijn
aan. b) een onaangenaam gevoel hebben; als znw.,
spijt. — II. Onpers. 1) Mishagen. 2) iets onaangenaam vinden, onrustig zijn. — III. Wederk. 1) Zich
schamen over zichzelf. 2) een onaangenaam gevoel
hebben.

Wanheernesse, -hernesse, -herenesse, wanernesse,
wanner(e)sse, wanneer(ene)sse, waneernisse, znw. vr.
Zorgeloosheid, gebrek aan zorg.
Wanheft(?), -hede, znw. vr. Onbehoorlijkheid.
Wanhoede, znw. vr. Gebrekkige voorzorg.
Wanhoge, znw. vr. Mismoedigheid.
Wanhogen, zw. ww. trans. Droefgeestig maken,
bedroeven.
Wanhope, waen-, -hoop, znw. vr. en m. Vertwijfeling, wanhoop. — Wanhopen, Wanhopende, Wan-

hopieh, Wanhopicheit.
Wanhoren, zw. ww. trans. Iem. niet hooren.
Waninge, weninge, znw. vr. 1) Meening. 2) ver

-moedn.

Wanimet. Zie w a n g e m e t.
Wane, wanke, znw. m. 1) Het heen en weer gaan.

2) zijweg: het afwijken van den rechten weg. 3)
het zich bewegen in verschillende richtingen;
valschheid, onvastheid; gebrek. 4) weifeling, aarzeling. 5) twijfel, onzekerheid. 5) vermoeden.
Wane, bnw. 1) Broos, teer. 2) zwak, wuft.
Wancaert, bnw. Slecht gekaard (van wol).
Waneammet, bnw. Slecht gekamd.
Wanke. Zie w a n c.
Wankel, wanckel, bnw. — I. Van zaken. 1)

Zwak, broos. 2) ongestadig. 3) onbetrouwbaar
4) onbestendig, onzeker van duur. — II. Van personen. 1) Onvast in zijn stand. 2) onstandvastig,
wuf t.
Wankel, wanckel, znw, m. of o. Onvastheid in
zedelijken zin, onbetrouwbaarheid.
Wankelbaer, wanckel-, bnw. Onvast in zedelijken zin, wuft. — Wankelbaerheit.

Wankelen, wanckelen, wancklen, zw. ww. intr.
en trans. — I. Intr. 1) Onvast staan, waggelen.
2) twijfelen. -- II. Trans. 1) Door heen en weer bewegen verplaatsen. 2) doen wankelen.
Wankelheit, znw. vr. Onbestendigheid.
Wankelhernieh, bnw. Zwak van hersenen.
Wankelich, wanckel-, bnw. Onvast in meeningen.
Wankelije, wanc-, -lic, bnw. — I. Van personen,
onvast in zijn stand; wuft. — II. Van zaken, onbetrouwbaar; kortstondig.
Wankelinge, znw. vr. Gebrek, fout, smet.

WANKELMOEDICH.

WANTROUWEN.

Wankelmoedieh, bnw. Onbestendig.
Wankelmoet, znw. m.Onvastheid; zwakheid van
karakter.

Wankelsinnich, bnw. Onbestendig.
Wanken, wancken, zw. ww. intr. en tr. — I.

Intr. 1) Wankelen, onvast staan. 2) onvast zijn in
meening. — II. Trans. 1) Doen wankelen. 2) maken dat iets niet vaststaat.
Wanker, znw. Geslachtsnaam te

Yperen.

Wankijn. Verklw. van w a n, 3e art.
Wanclagen, zw. ww. intr. Eene valsche beschul-

diging tegen

iem. inbrengen; verdenken( ?).

Waneonnen, onr. ww. intr. Iem.

niet genegen

zijn, hem iets kwalijk nemen.

Wanconste, -const, -coste, -cost, znw. vr. en m. 1)
Ongunstige of kwaadwillige gezindheid of stemming jegens iem.; vijandschap. 2) verdenking.
Waneonstieh, bnw. Slecht of vijandig gezind;
enen des w. sijn, iem. om iets een kwaad hart toedragen.

Wanet, (muur) . Zie w a n t.
Wanleren, zw. ww. trans. Het niet of slecht

leeren.

Wanlije(?) Bet. onzeker.
Wanlove, znw. (vr. en) o. Ongeloof; ketterij.
Wanloven, zw. ww. intr. 1) Niet gelooven, twij-

felen. 2) niet gelooven, of vertrouwen op.
Wanloven, zw. ww. trans.; enen iet w., iem. iets
verwijten.

Wanlovich, bnw. Ongeloovig.
Wanloviéh, bnw. Ontevreden.
Wanlovichelt, znw. vr. Ongeloof, mistrouwen.
Wanlust, znw. m. Verkeerde lust, wellust.
Wanmael. Zie w a e t m a e 1.
Wanmate, (waen-), -wangemate, znw. vr. Val-

sche, niet geijkte maat; oneerlijkheid in het meten:
meten met een ongeijkte maat; het niet-geven van
de juiste maat.
Wanmate, znw. Niet volle maat, ook wange-

mate.
Wanmate, znw. vr. Hetz. als w a n. 3e Art.(?).
Wanmeten, st. ww. trans. Verkeerd meten.
Wanne. Zie w a n e n, bijw.; w a n, 3e en 4e en
5e Art.

Wanne, voegw. (oostmnl.). Wanneer.
Wanneer, waneer, wanner, bijw. Eertijds, weleer.
Wanneer, waneer, waeneer, -eir, -ere, bijw. en

voegw. — I. Bijw., vragend en betrekkelijk, wanneer. -- II. Voegw., wanneer, ten tijde dat; in ge
-val
dat.
Wanneerenesse. Zie wanheernesse.
Wanneersse. Zie wanheernesse.
Wannemaken, zw. ww. intr. Wannen maken. —

Wannemaker.
Wannen, zw. ww. trans. 1) Koren van

ren met
zin.

kaf zuive-

de wan; wannen. 2) reinigen. 3) in obsc.

Wannen. Zie w a n e n, bijw.
Wannieheit, znw. vr. Leegte, leegheid.
Wannieten, zw. ww. trans. Hetz. als m i s-

n i e t e n.

Wannisse, znw. vr. Het wannen.
Wanof, vanaf, waenof, af bijw. Waarvan; met

betrekking waartoe.

Wanonnen, onr. ww. intr. Iem. een kwaad hart

toedragen.

Wanonste, znw. vr. Vijandige gezindheid.
Wanraect, bnw. Waaraan iets ontbreekt; slecht.
Wanraet, znw. m. 1) Slechte of treurige toestand.

sluit.

2) slecht overleg. 3) slechte raad, slecht be-

Wanrake, -raec, znw. vr. Ongelukkig toeval.
Wanre, wanner, znw. m. Hij die (koren) want.
Wanrechtinge, -znw. vr. Plichtverzuim van den

rechter

in het uitoefenen der rechtspraak.

Wanreet, -reede, bnw. Slecht bereid of bewerkt.
Wanschapen, waen-, - schepen, bnw. Misvormd,

mismaakt, afzichtelijk.

765

Wanschapenheit, -schapelheit, znw. vr. Mis-

maaktheid.

Wanschicht, waen-, - schift, znw. vr. 1) Wat
slecht past, onwelvoeglijk. 2) ongeval, ongeluk.
3) toeval, onvoorziene zaak.
Wanschiehtlije, bnw. Toevallig. — Wanschicht-

like, -lic.
Wansede, znw. m. en vr. Slechte gewoonte, onwelvoeglijkheid. — Wansedieh, Wansedicheit.
Wansel, znw. o. Kaf.
Wanslapinge, znw. vr. Slapeloosheid. — Wansinnich.
Wansoden, bnw. Slecht gekookt.
Wansmouten. Zie verwansmouten.
Wansouten, bnw. Slecht gezouten.
Wansponnen, bnw. Slecht gesponnen.
Wansprekende, bnw. Kwaadsprekend.
Want, went, wante, voegw. en bijw. — I. Als

voegw. 1) Want; immers, toch. 2) omdat; doordat;
dewijl. 3) zoodat. 4) opdat. 5) wanneer, in geval
dat, indien. — II. Bijw. Daarom
Want, went, waent, voorz. en voegw. , I. Als
voorz., gevolgd door een ander voorz., tot. — II.
Als voegw., totdat.
Want, wand, waent, znw. o. Lakensche, ook
wollen stof.
Want, wand, wanct, znw. vr. 1) Wand, muur. 2)
afscheiding van de inwendige deelen van een organisme. 3) afscheiding van landerijen, aanwijzing
van grenzen. 4) schutting waarlangs leiboomen
groeien.

Want, wante, znw. m. Want, handbedekking

voor den duim afzonderlijk en de andere vingers
gezamenlijk.
Want, znw. o. Naam van eene landmaat.
Want, znw. Onderdeel van een klok(?)

Want. In maendewant.
Wantale, znw. vr. 1) Gebrekkige rechtstaal, ver-

keerd gebruik van woorden in de geijkte rechtsformules. 2) onbehoorlijke of beleedigende taal.
Wantalen, zw. ww. intr. Verkeerde rechtstaal
gebruiken.
Wantannet, -tant, bnw. Slecht gelooid.
Wantdicht(e), (wandicht), bnw. Waarvan de
wanden in een goeden staat -zijn.
Wante. Zie w a n t.
Wante. Wachtwoord( ?)
Wantelle, znw. vr. De (vastgestelde) el waarmee
laken wordt gemeten.
Wantexeijs, -excijns, znw. Accijns betaald van
(in- en uitgevoerd) laken.
Wanthalle, -hal, znw. vr. Lakenhal.
Wanthuus, waent -, -huys, znw. o. Lakenhal.
Wantkiste, waent-, znw. vr. Lakenkist; staanplaats van de kooplieden in de lakenhal met de kist
daaronder. — Wánteoopman.

Wantliede, znw. m. mv. Lakenkoopers.
Wantluus, -lays, znw. vr. Wandluis.
Wantreep, znw. m. Lengtemaat van 10 ellen,

waarmede laken gemeten wordt.
Wantroost, znw. m. 1) Gebrek aan vertrouwen;
mismoedigheid. 2) treurige of wanhopige toestand.
Wantroostelije, waen-, bnw. Zoo zijnde dat men
den moed verliest; wanhopig.

Wantroosten, zw. ww. trans. en wederk. — I.
Trans. 1) Het vertrouwen benemen. 2) iem. iets afraden of tegen iets waarschuwen. 3) ontmoedigen
— II. Wederk. 1) Wantrouwen. 2) den moed ver
-liezn,
wanhopen.
Wantrooster, znw. m. Slechte trooster.
Wantrou(we), znw. vr. 1) Verdenking, argwaan. 2) wanhoop.
Wantrouweheit, -trouheit, znw. vr. Wantrouwen.
Wantrouwel, -trauwel, -truwel, -truël, bnw. Achterdochtig. — Wantrouwelheit, trauwelheit, -tru-

welheit, Wantrouwéiieh, Wantrouwelike, -lijc, -lie.

Wantrouwen, zw. ww. intr. en trans. — I. Intr.
1) Wantrouwen hebben, argwaan koesteren. 2)

WANTRUWEL.

WARANDENARE.

niet vertrouwen. — II. Trans. Waarschuwen voor
iets. -- Wantrouwende, trouwent, Wantrouwich,

-hansche, znw. m. Een al of niet aan het harnas
verbonden ijzeren of stalen bedekking der hand,
in den vorm van een want of handschoen.
Wapenhuve, znw. vr. Metalen huif of bedekking
van het hoofd.
Wapenie, znw. vr. (Verzamelwoord). Allerlei
soort van wapenen.
Wapeninge, znw. vr. 1) Het wapenen. 2) wapenrusting. 3) krijgstucht. 4) leger. 5) hetz. als v e r w a p e n i n g e. 3). — Wapencamere, -casse.
Wapensleet, cleit, znw. o. Wapenrusting, be-
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-

-ech.

Wantruwel. Zie w a n t r o u w e .1.
Wantseherer, znw. m. Lakenbereider.
Wantschot. Hetz. als w a g e n s c h o t.
Wantsijs, znw. m. Te Utrecht, accijns betaald
van ingevoerd laken.
Wantsniden, st. ww. intr. Lakenkooper zijn. —
Wantsnider, Wantsniderie.
Wantstal, znw. m. Staanplaats op de markt of
in de lakenhal voor den verkoop van lakensche
stoffen.
Wanvermoeden,

znw. o. Argwaan.
Wanversoee, waen-, znw. o. Gebrek in den vorm
wanneer men een leen verzoekt; het in gebreke blijven daarmede.

Wanverstant, znw. o. Slechte verstandhouding.
Wanvorewaerde, vorwerde, -f orwerde, znw. vr.
Ongeoorloofd bedrog of overeenkomst.
Wanwaert, deelw. bnw. Niet in het bezit van
iets verzekerd, d.i$ het verliezende.
Wanware, -waer, znw. vr. 1) 1) Slechte of ver
koopwaar. 2) goed dat niet mag worden-valschte
-

verkocht.

Wanware, znw. vr. Aandeel in een mark, niet
meer klevend aan een bepaald erf, maar op zich
zelf staand(?).
Wanweet, znw. o. Naam van een soort laken.
Wanwere, znw. o.. Slecht werk.
Wanwerkieh, bnw. Van een dijk of weg, slecht
onderhouden; van een persoon, schuldig aan ver -

waarloozing.
Wanwete, znw. o.(?). — Onwetendheid, waanzin.
Wanweten, onr. ww. intr. Onwetend of waanzinnig zijn.

Wanwetich, wanwittich, bnw. Waanzinnig.
Wanwise, waen-, znw. vr. Verkeerde, vreemde
manier van doen.
Wapel, znw. m.(?), poel; alleen bewaard in
w a p e 1 d r e n k e n.
Wapeldopinge, znw. vr. Hetz. als w a p e 1
ren king e.
-d
Wapeldrene, wapen-, -drinc, -dring, -dranc, znw.
m. Het werpen van iem. in vuil water, het begieten
van iem. daarmede.
Wapeldrenken, wapen-, water-, -drinken, -drengen, -dringen, zw. ww. trans. Iem. in vuil water
werpen of duwen, ook iem. begieten met vuil water
of een drank.
Wapeldrenkinge, wapen-, water-, znw. vr. Hetz.
als wapeldrenc.
Wapeloos. Zie w a p e n 1 o o s.
Wapen, wapene, wapijn, znw. o. en vr. 1) Werktuig in het algemeen. 2) wapen, strijdwerktuig;
verdedigingsmiddel van een kasteel; 3) wapenrusting, schild. 4) wapenhandel, het hanteeren der
wapenen. 5) wapenteeken, geslachtswapen. 6) hij
die een adellijk wapen voert.
Wapen, ww. Zie w a p e n e n.
Wapenaer, weilener, znw. m. Gewapende.
Wapenbijl, wapin-, znw. m. Strijdbijl.
Wapendraechster, znw. vr. Het vr. van:
Wapendrager, -dreger, znw. m. Gewapende dienaar; schildknaap.

Wapendrenken, -drenkinge. Zie w a p e 1 -.
Wapene, wapen, wogen, woper, tusschenw. Een
hulpgeroep in nood, een uitroep, tot uitdrukking
van vooral zedelijke diepe smart, ook om te dreigen.
Wapenen, wapinen, wapen, zw. ww. trans. 1)
Wapenen, met wapenen toerusten. 2) (een goed)
vervreemden zonder inachtneming van de gewone
vormen; heimelijk vervreemden.

te; waWapengeruehte, . wo pen-, -gerochte, -geruite;
penrocht, -ruft, -rucht, znw. o. Hulpgeroep, , alarm.
wapijn-,
wapinen-,
hanschoe-,
Wapenhantsehoe,

-

kleeding met eene rusting.
Wapeneonine, znw. m. Opperste der wapenhe-

rauten(?)
Wapenlijs, bnw. Tot de wapenrusting

de.

behooren-

Wapenloop, znw. m. Gewapende oploop. In dez.
bet. Wapenlopinge, Wape(n)loos, Wapenmaker,

wapin-, wape-, waep-, -ere.

Wapenmeester, znw. m. Wapendrager, schildknaap.
Wapenrecht, znw. o. De bij wapenspelen geldende regels. — Wapenree, recke.
Wapenriem, znw. m. Riem die den wapenrok
om het lijf vastsnoert, of ook de riem waaraan het
zwaard gegord wordt.
Wapenroeht, -rolt. Zie wapen geruchte.
Wapenroe, znw. m. Een lang kleed over de wapenrusting gedragen en door een riem om het
midden bijeengehouden.
Wapenronde, znw. vr. Wapenschild.
Wapenschilt, znw. Schild met het wapen van
den drager beschilderd; in den vorm van een
schild aangebracht uithangteeken of sieraad.
Wapenschouwinge, schauwinge, -inc, znw. vr.;
wapenschouwe. Monstering van troepen. — Wa-

-

pensmit.
Wapensnider, znw. m. Vervaardiger van geslachtswapens uit hout of steen( ?).
Wapenspel, znw. o. Ridderlijke wapenoefeningen.
znw. m. Schermer.
Wapenspeler, wapenren) -(
Wapenstede, znw. vr. Plaats waar wapenen bewaard worden.
?),

Wapenture, tuer(r)e, -tuyre, -tuyer, -tuyr, -tuur,
-toer, -toir, znw. m. Wapenknecht, gewapende. In
-

dez. bet. wapenturier.
Wapentuueh, tuych, znw. o. Wapenrusting.
Wapenvenster, veinster, znw. vr. Glasvenster
met een geslachtswapen er in.
Wapenwaerdeeors, znw. o. Een met ijzer beslagen waerdecors(?). Wapenrok( ?).
Wapenwamboys, znw. o. Een met ijzer of staal
bekleed wambuis( ?).
Waper, bijvorm van het tusschenwerpsel w a -

-

p e n e.

Waper. Zie wapper.
Wapie, bijvorm van het znw. w a p e n.
Wapie, wapy, bijvorm van w a p e n e.
Wapper, wappere, wager, znw. m. Een stok
met een leeren riem; leeren riem met een boden
bal, geeselriem; met lood gevulde of beslagen
knots. Ook wappe, znw. vr.
Wapperen, zw. ww. intr. Zwaaien, slingeren.
War. Zie werreen waer.
Warachtich.Zie waerachtichen weerach tich.
Warake. Zie w r a k e.
Warande, werande, znw. vr. Jachtterrein, diergaarde, lushof; eigen vischwater.
Warande, znw. vr. Waarborg, vrijwaring.
Warandehoeder, -hueder, -ere, znw. m. Boschwachter.

Warandemeester, warant-, -meister, znw. m. Opperboschrechter.
• Waranden(?), zw. ww. trans. Voor iets instaan
of opkomen.
Warandenare, -ere, znw. m. Boschwachter.,

WARANDER(E).

WARMOESLIEDE.

Warander(e), znw. m. Boschwachter.
Waranderen, warend-, -eeren, zw. ww. intr. Voor
iets instaan; iets waarmerken.
Waranderer, znw. m. Waarmerker, inspecteur
van eene koopwaar.
Waranderinge, warend-, znw. vr. Waarborging,
garantie.
Warant, warent, znw. m. 1) Borg. 2) hulp of
steun dien men iem. gewaarborgd heeft of waartoe
men jegens iem. verplicht is; verhaal.
Borgstelling,
Warantsehap, warent-, znw.
waarborg.
Warchte, praet. van w e r k e n.
Ward. Zie w e r t, bnw.
Wardam, lees: w a r d a i n, hetz. als w a s rd e i n.
Warde (hoede) . Zie w a e r d e. W. nemen, acht
slaan.
Warde (veld). Zie w a e r d e.
Wardeel. Zie waerdee1.
Wardein. Zie w a e r d e i n.
Wardekijn (woordje). Zie o r t.
Warden. Zie w a e r d e n.
Warden. Zie w e r d e n.
Warderen. Zie w e r d e r e n.
Wardersliede. Zie w a e r d e s l i e d e.
Wardinge, znw. vr. Verwachting.
I. Ware, waer, warre, were, znw. vr. en m. 1) Bezit, goed, iets waaraan men waarde hecht. 2) waar,
koopwaar, eetwaar.
II. Ware, waer, znw. vr. (en ml.). — I. Bij waren, trans. 1) Hoede, bewaking, zorg; w. nemen.
a) zorgen voor. b) bewaken, behoeden. c) iem.
vriendelijk of beleefd ontvangen. d) behandelen,
gaan over. e) te hulp komen. f) dienen. 2) opzicht,
toezicht, commando. 3) opmerkzaamheid, oplettendheid; w. nemen, a) op iets letten, zijn aandacht
aan iets schenken. b) op iets verdacht zijn, voorzorgsmaatregelen nemen. c) in het oog houden.
d) uitzien naar. e) een onderzoek doen naar. f) zich
toeleggen op. g) partij trekken van. B. Bij waren,
wederk. Behoedzaamheid; in stilre, heimeliker w.,
in alle stilte.
III. Ware, waer, znw. vr en m. 1) Als vr. znw.
borgstelling, waarborg; w. seggen, spreken, borg
staan voor. 2) bezitsrecht; recht op het gebruik
van den onverdeelden grond, markgerechtigheid.
3) als mnl. znw., borg.
IV. Ware, waer, znw. m. Hetz. als w a e r sm a n.
V. Ware, znw. vr. Waarheid.
VI. Ware, vragend en betr. bijw. Waar.
VII. Ware, voegw. en bijw. 1) Maar, doch. 2)
maar, slechts.
VIII. Ware, waer, bnw., Hetz. als g e w a r e.
IX. Ware, znw. vr. Verdediging, verweer.
X. Ware, waer, znw. m. Hetz. als w a e r
d ach.
XI. Ware, waer, were, praet. opt. van s ij n.
Warech. Zie w a r i c h.
Warechtich. Zie w a e r a c h t i c h.
Warede, wareide, wareit. Zie w a e r h e i t.
Wareconde, znw. vr. Deugdelijke, wettelijke
bewijzen.
Warelijc, warellije. Zie w e r e 1 t 1 ij c.
Warelt, wareltere. Zie w e r e 1 t, w ere 1 t e r e.
Wareltwijf. Zie w e r e 1 t w ij f.
Warem. Zie w a r m.
Waren, waeren, wairen, weren, zw. ww. trans.,
wederk. en intr. — I. Trans. 1) Bewaren, zorgen
voor, bewaken. 2) waarschuwen, bewaren of behoeden. 3) waarnemen; zich kwijten van (een
plicht) ; maken dat iem. iets niet ontgaat. — II.
Wederk. Zich wachten, zich in acht nemen. — III.
Intr. 1) Op iets letten of acht geven. 2) zorgen
voor. 3) te wachten hebben.
Waren, waeren, zw. ww. trans. — I. In rechte.
1) Waarborgen. 2) iem. machtigen. — II. Niet in

vr.

w

-
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rechte. 1) Voor iets instaan, iets verzekeren. 2) voor
iem. instaan.
Waren, zw. ww. trans. en wederk. — I. Trans.
a) Met den acc. van den pers., afweren, afschrikken. b) met den acc. der zaak, verhinderen. — II.
Wederk. Zich weren.
Waren, weren, zw. ww. intr. a) Met eene zaak
als ondw., duren, blijven bestaan. b) met een pers.
als ondw., ergens verblijven; iets verduren.
Waren, zw. ww. intr. Zwerven( ?).
Waren, Te -, bijw. Inderdaad.
Warende, znw. vr. Bet. onzeker.
Warenderen. Zie w a r a n d e r e n.
Warenen. Zie w a e r n e n.
Wareneren. Zie w a e r n e r e n.
Warenesse. Zie w a e r n i s s e 3).
Warenschap, znw. vr. Hetz. als w a e r s c h a p
1 e Art.
Warent. Zie w a r a n t.
Warewaert. Zie w a e r w e r t.
Warf. Zie w e r f.
Warfdach, warfvrede. Zie w e r f d a c h,
werfvrede.
Warfte. Zie w e r f.
Wargelt. Zie w e e r. g e l t.
Warich, warech, bnw. I. Van personen. 1)
Waarachtich. 2) betrouwbaar, oprecht. 3) echt,
zoo zijnde als het wezen moet. — II. Van zaken.
1) Echt, waar. 2) waar, juist, overeenkomstig de
werkelijkheid.
Warich. Zie w a r i n g e.
Wariehlike, bijw. In waarheid, waarachtig.
Warige, bijw. (Verbogen vorm van warich?) In
waarheid.
Waringe, waeringe, znw. vr. 1) Bewaring, ver
zorging; in w-n houden, beschermen. 2) waarschuwing.
Waringe, waeringe, (warringe), znw. vr. 1
Waarborg(ing), garantie. 2) waarschuwing.
Waringe, znw. vr. Koopwaar.
Waringe, znw. vr. Aandeel aan de mark.
Warisoen, znw. m. Versterking, fort; bezetting.
Ware en de samenstellingen. Zie w e r c.
Warlike. Zie w a e r 1 i k e.
Warm, waerm, warem, werm, warme; bnw. 1)
Warm, als lichamelijke aandoening. 2) heftig,
gloeiend. 3) overdrachtelijk, van hetgeen pas gebeurd of gedaan is; metten warmer daet.
Warme, warm, bijw. Warm, zóó dat iem. warm
wordt.
Warm(e)de, znw. Warmte.

Warmen, waermen, warmen, wermen, zw. ww.

intr. en trans. — I. Intr. Warm worden. II. Trans.
Warmen, warm maken.
Warmheit, waerm-, werm-, warem-, -hede, znw.
vr. Warmte.
Warmhuus, waerm-, -huys, znw. Stookhuis,
waar eetwaren enz. gekookt worden.
Warmoede. Zie w e r m o e d e.

Warmoes, waermoes, wermoes, wermos, warmos,
wermes, werms, znw. o. Groente, moeskruid. Ver
warmoeskijn, wermoes-, warmos-, -ken, eene-klw.

geringe groente, wat hoedanigheid of hoeveelheid
betreft.
Warmoesaehtich, wermoes-, -echtich, bnw. Van
groente of op groenten gelijkende.
Warmoesbroec, wermosbroc, znw. o. Laag land
waar groenten verbouwd worden.
Warmoesdierne, znw. vr. Groenvrouw.
Warmoesen, zw. ww. intr. Groenten kweeken,
plukken, brengen.

Warmoeshof, waermoes-, wermoes-, weermoes-,
znw. m. en o. Moestuin, moesgrond.
Warmoesier, znw. m. Warmoezenier.
Warmoeseruut, -cruyt, znw. o. Moeskruid,
groente.
Warmdesliede, wermoes-, -lude, -luyden, znw. m.

WARMTE.

WATE.

mv. Groentenverbouwers, boomkweekers. —
Warmoesman, Warmoeswijf.
Warmte, warmt, wermte. znw. vr. Warmte.
Warneert, diw. Toegerust tot aanval of verdediging.
Warnen. Zie w a e r n e n.
Warnisoen. Zie waernisoen.
Warnisse. Zie w a e r n i s s e.
Warnissen( ?). Garneeren, opmaken( ?)
Warp. Zie w e r p.
Warpbaerde. Zie w e r p b a e r d e.
Warpbile. Zie w e r p b i l e.
Warpdraet. Zie w e r p d r a e t.

Uitdampen. -- II. Trans. Doen uitwasemen. —
Wasemich, wasemlijs.
Wasen, andere vorm van w a s e m.
Wasen, zw. ww. intr. Baggeren.
Wasgelt, znw. o. Bijdrage in de kosten der was
lichten van de kerkelijke broederschappen.
Wasie, znw. m., (o ?). Bundel, bos.
Wasijn. Zie wassij n.
Wasken. Zie w a s s c h e n.
Waskers(s)e, -kertze, -keerse, Waskersemaker,
-keersmaker, -kersmaker, Waslicht(e), Wasliehtmaker.
Wasmanger, znw. m. Handelaar in was.
Waspenninc, (waspenega) znw. m. Heerlijk recht
op de was(?).
Wassche, znw. vr. Het wasschen.
Wasschel, znw. m. (Offer)koek.
Wasschen, waschen, wassen, washen, westren, st.
ww. trans. 1) Wasschen; zuiveren; doorwerken.
2) kunstterm voor het bereiden van enkele eet- en
drinkwaren, met name bier en mede. -- Wasseher,
wascher, wescher-, Wasseherie, wasscerie.
Wasschersche, waschersche, wesscherse, -ersse,
-sche, znw. vr. Waschvrouw.
Wasschinge, waskinge, waschinge, wassinge,
znw. vr. Wassching, reiniging, doop.
Wasselije, bnw. Geschikt voor bewerking,
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Warpen. Zie w e r p e n.

Warpnet. Zie w e r p n e t t e.
Warpout, znw. m. Bet. onbekend.
Warpwise. Zie w e r p w ij s.
Warre, znw.o.vr. (?) Knoest, kwast aan een boom.
Warre, znw. vr. Stoep, uitstekend hoofd in het
water.
Warre. Zie w e r r e.
Warre. Zie w a e r, bnw.
Warreep, znw. m. Wartouw; vischwant dat
verward is geraakt.
Warren. Zie w e r r e n.

Warringe.Zie werringeenzie waringe

2e Art.

Warlije. Zie w a e r l ij c en zie w e r e l t l ij c.
Wars. Zie wers.
Wars (wanen). Zie w a e r s en wanen.
Warschap. Zie w a e r s c h a p.
Warschap, warschapen. Zie w e r t s c a p,
wertschapen.
Warst. Zie w o r s t.
Warstelare, warstelen. Zie w e r s t e 1 a r e,
w e r s t e 1 e n.
Wart. Zie w e r t, wort.
Warte, verte, worte, wratte, znw. vr. 1) Wrat.
2) speen, tepel.
Wartrum, znw. Wachtkamer( ?)
Wartspennine. Zie w a e r t s p e n n i n c.
Warvel, warven. Zie wervel, werven.
Was, wass(e), wasch. znw. o. Was.
Was, wasse, znw. m. Groei.
Wasact, znw. o. Kleedertasch, reistasch.
Wasbaer, waschbaer, bnw. Tot groeien bestemd.
Waschhuus, wassche-, waschuus, znw. o. Waschhuis.
Waschiser, znw. o. Een ijzer dat men boven in
den balk der waschplaats vastmaakt en van onder
een dwars kruis heeft, hetwelk in de waschtobbe
gesteld en cjaarin rond gedraaid wordt. —Was(eh)-

loon.
Wasehmaget, -meegd, znw. vr. Waschmeid.
Waschmoeder, was-, - modes, znw. vr. Waschvrouw.

Wasehstede, znw. vr. Plaats waar men zich wasschen kan of gewasschen wordt. — Waschster,
waschtobbe.
Wasdoee, -douc, znw. m. Wasdoek.
Wasdoem, waes-, -doom, -dom, znw. m. 1) Groei 2) aanwas, vermeerdering. 3) het toenemen in welvaart en rijkdom; w. doen aen, zijn voordeel doen
met. 4) in bijzondere opvattingen, a) rente, interest. b) agio, opgeld. c) van dieren, voedsel, aas.
5) winst voor het gemoed.
Wase, wane, waes, znw. vr. Slijk, modder; land
dat bij laag water droog ligt.
Wase, waes, znw. m. en vr. De begroeide aardkorst.

Wase, znw. vr. Fakkel.
Wase, znw. vr. Tante( ?)
Wasegelt, znw. o. Een recht door den Graaf van
Vlaanderen geheven voor het liggen van schepen
op de „wase" bij Sluis.
Wasem, wasom, wasen, znw. o. Vochtige damp,
wasem.
Wasemen, zw. ww. intr. en trans. — I. Intr.

smijdig.
Wassen. Zie w a s s ij n.
Wassen. Zie wasschen.
Wassen, wasschen, st. ww. intr. I. Met eene
zaak als subject. 1) Van al wat uit den grond
komt, of ontspringt, groeien, wassen; gewassen
sijn, (door de natuur gemaakt) zijn. 2) aanwassen,
toenemen, in getal, grootte, omvang, gewicht.
3) opkomen, ontspruiten. — II. Met een levend
wezen als ondw. 1) Groeien, grooter worden.
2) voortkomen; geboren worden. 3) toenemen in
getal, macht, eer, aanzien, deugd.
Wassen, wessen, zw. ww. trans. Met was bestrijken of doortrekken.
Wassende, bnw. Gezegd van de maan; ook als
znw., dat w., het wassen.
Wassieh, bnw. Wassen.
Wassige, znw. vr. Waschvrouw.

Wassijn, wassin, wassen, wessen, bnw. Van was

gemaakt, met was doortrokken.
Wassinge, znw. vr. Aanwas, aangroei.
Wasteken, -teeleen, -teyken, znw. o. Zegelafdruk,
zegel.
Wastel, wasteel, znw. m. Koek.
Wasteren, -ieren, zw. ww. trans. 1) Verderven,
verkwisten. 2) plunderen, verwoesten.
Wastin, znw. m. Verplichte levering van eene
zekere hoeveelheid was.
Wastinsich, wasch-, bnw. Verplicht tot de levering van was, aan de geestelijke stiften.
Wastleerkijn, -kin, znw. o. Bet. onzeker.
Wastortse, wasse-, -toorts, znw. vr. Groote waskaars.
Waswerc, znw. o. De inhoud van een bijenkorf,

honing.

Wat, watte, onz. vragend, betr., en onbep. vnw.
en bijw. — I. Vragend, vnw. Wat, welk ding of
welke zaak. -- II. Aanw. vnw. Wat, iets, een weinig. — III. Als betr. vnw. Hetgeen, iets wat. —
IV. Als onbep. vnw. Wat ook, al wat; welke ook,
alle, ieder. — V. Als bijw. A. Met de kracht van
het vragende vnw. 1) Bij een intr. ww., wat, welk,
in welk opzicht. 2) wat, waartoe, waarom. 3) wat,
hoe. B. Met de kracht van een betr. vnw., zooveel
als, zoo snel als, enz. C. Met de kracht van een
aanw. vnw., wat, nogal. D. Met de kracht van een
onbep. vnw., hoeveel ook, hoezeer ook E. Als
bijw. tusschenw. 1) Wat, hoe nu?. 2) wel, welnu.
Wat, wad, znw. o. Doorwaadbare plaats,.
Watdan. Zie wattan.
Wate, (waet), znw. vr. en onz. Het scherp of de

WATER.
snede

punt.

van een wapen of snijwerktuig; scherpe

Water, watere, wetere, watre, znw. o. 1) Water,
als vloeistof. 2) in bijzondere opvattingen. a)
stroom. b) rivier. c) bron. d) beek. 3) van de voch-

ten van het menschelijk lichaam; urine. 4) water
met betrekking tot de bestemming. a) Drinkwater;
w. ende weide (weede) nemen, zijn brood verdienen,
den kost ophalen. b) waschwater. c) water voor
brandblussching. d) het een of andere water als
geneesmiddel. 5) waterzucht (ziekte).
Waterachtich, -echtich, bnw. 1) Waterhoudend,
waterig. 2) vol water, doorweekt; waterrijk. —

Waterachtigheid.
Wateracker, znw. o. Een aan of in water gelegen
akker.

Waterbalch, znw. m. Waterblaas.
Waterbaniere, znw. vr. Naam van eene bepaalde
soort

van banieren te Gent en te Brugge.

Waterbeeste, znw. v. Waterdier.
Waterbeke, waterbecken.
Waterblader(e), znw. vr. Waterblaas.
Waterbloeme, znw. vr. Waterlelie.
Waterboom, znw.m. Afsluitboom over een water.
Waterbreldel, znw.m. Een bepaalde soort breidel.
Waterbrief, znw. m. Bijlbrief, d.i. schuldbrief

die de scheepmaker houdt op een schip wegens
van kooppenningen.
Waterbroke, broick(e), znw. vr. Doorbraak,
dijkbreuk. — Waterdicht(e) .
Waterdief, znw. m. Roofdier onder de visschen.
restant

-

-- Waterdier.
Waterdije, znw. m, Schaardijk, dijk zonder voorland.

Waterdopinge. Zie w a p e l d o p i n g e.
Waterdrager, -dreger, -ere, znw. m. Knecht die

water aandraagt.

Waterdrenken. Zie w a p e 1 d r e n k e n.
Waterdrinker, -drenker, Waterdrop.
Waterdwale, -dwele, znw. vr. Handdoek.
Wateregel, znw. m. Bloedzuiger.
Wateren, watren, (waeteren), veteren, zw. ww.

trans. en intr. — I. Trans. 1) Van water voorzien;
drenken, besproeien. 2) doen afwateren. 3) water
doen afloopen of afdruipen. 4) (eene stof), er golvingen of figuren op aanbrengen. 5) in het water
leggen. 6) (een dijk) doen afwateren. — II. Intr.
1) Overstroomen(?). 2) afwateren. 3) uitwateren.
4) zijn water ontvangen. 5) met betrekking tot de
deelen van het lichaam, vocht afscheiden, looien.
Watereppe, 'znw. vr. Naam van eene plant.

Waterevel, waters-, znw. o. Waterzucht. — Waterfonteine.
Watergane, znw. m. 1) Loop van het water. 2)
beschikking over een water; vrië w., vrijheid van
beweging in een water. 3) waterloozing, afwatering. 4) wetering, sloot, vaart; w-gange gaen,
schouwen. 5) buizen voor waterleiding.
Waterganegelt, znw. o. Opbrengst voor het onderhoud van „watergangen" of .,wateringen".

Watergat, znw. o. Sluipdeur, sluippoort.
Watergate. Zie w a t e r g o t e.
Watergelt, znw. o. Opbrengst van de ingelanden
van een waterschap.
Watergereeht(e), znw. o. De voor een waterschap

voor de kosten

geldende rechtsregelen.

Watergeschot, znw. o. Hetz. als w a t e r g e 1 t.
Watergier, znw. m. Naam van een roofvogel.
Watergote, oostmnl. -gate, znw. vr. Goot.
Watergrave, znw. m. In Vlaanderen naam van

een grafelijk ambtenaar, belast met het bestuur
van en het toezicht op de wateren van het domein,
met betrekking tot de riviervogels, de scheep -

vaart enz.

Watergrave, weter,- znw. vr.Sloot, gracht.
Watergravie, znw. vr. Het ambt van den water-

grave.

Watergrebbe. znw. vr. Watergreppel.
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Watergront, grunt, znw. Bodem of grond van
-

het water.

Waterhaler, znw. m. De knecht die water aan

draagt.

Waterhere, znw. m. Opzichter over het water (?)
Waterhoen, znw. o. Naam van verschillende
watervogels.

Waterhuus, znw. o. TeBrugge, het huis van waar

uit

de buizen der waterleiding werden gevoed.

Waterich, bnw. 1) Waterachtich. 2) nat, doorwee kt . — Waterieheit.
Wateringe, (waeteringe), weteringe, znw. vr. I.

Van wateren, trans. Plaats waar men vee
drenkt. II. Van wateren, intr. 1) Waterloozing, afwatering. 2) sloot, wetering. 3) vooral
in Zeeland, benaming van de oudere deelen ontstaan uit de aaneenvoeging van verschillende
bedijkingen.
Wateringgrave, znw. m. Opzichter over eene
,,watering" in de bet. 3).
Waterjoffrouwe, znw. o. Dienstbode die water

aandraagt.

Watercalf, znw. o. Waterzucht.
Watereanker, znw. m. Kankerachtig gezwel in
den mond. — Watereanne.
Waterkele, znw. m. Zeeëngte.
Waterkere, znw. vr. Waterkeering.
Waterkeringe, znw. vr. Waterkeering, het eene

of andere middel om den loop van water te stuiten.
Waterkerse, -kersse, znw. vr. Naam van eene
plant.
Waterenecht, znw. m. Een knecht die water aan
-dragt.—
Watercolc, wet(t)er-.
Waterconduut, znw. m. Waterbuis.
Waterconinc, znw. m. Spotnaam van Willem II,
den Roomschkoning.

Watereruke, -cruyk(e), Watereupe, -cuype.
Waterlade, laide, oostmnl., znw. Onnutte of
-

onvruchtbare spruit of uitspruitsel aan een boom.
Waterladinge, laynge, znw. vr. Waterzucht.
Waterlaet, znw. m. Sluistocht, eene op eene sluis
uitkomende afwateringsloot(?)
Waterlant, znw. o. Drassig, waterig land.
Waterlaten, zw. ww. trans. Van het overtollige
water ontdoen.
Waterleide, -lede, -leye, znw. vr. Afvoerkanaal,
-

afwateringsloot.
Waterllje, bnw. Op water betrekking hebbend.
Waterlijs(t)e, znw. vr. Timmermansterm, eene
lijst of rand om iets heen, die het water opvangt( ?)
Waterline, znw. m. Naam van het teeken van
den dierenriem, thans „waterman" geheeten.
Waterloop, znw. m. 1) Loop van het water, afwatering. 2) sloot, kanaal; ook stroomend water.
Waterloos, bnw. Zonder water. -- Waterlosinge,
-lossinge.

Watermael, -male, znw. vr. en o. Naam van een

dier, waarvan
(zeehond?).

het vel als bont gebruikt werd,

Waterman, znw. m. Iem. die uit het water ge-

haald

of opgevischt is.

Watermate, -maet, znw. vr. De maat waarmee

water gemeten wordt(?).

Watermeester, -meyster, znw. m. Een ambtenaar

met het toezicht over het bij een stad
behoorende water.
Watermere, -meer, znw. vr. Meer, waterplas. belast

Watermole, -moolle, -molen, -muelen.
Watermuer, znw. m. of vr. Naam van eene geneeskrachtige

plant.

Watermuus, -muys, znw. vr. Watermuis.
Waternoot, ook , waters-, znw. vr. en m. Over-

strooming, gevaar door het water ontstaan.
Waters noot, kan ook beteekenen gebrek aan water.
Waterordeel, -oordeel, -ordel, znw. o. Godsoordeel met kokend en met koud water.
Waterpaert, Zie waterpert.

Waterpas, waterpassen.
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Waterpert, paert, znw. o. Nijlpaard.
Waterporte, poorte, -poort, -point, znw. vr. Poort

of over een water.
Waterpot, znw. vr. Waterkan.
Waterput, putte, znw. m. Put, regenbak. —

aan

-

Waterputter, Waterrat(te).
Waterrebbe. Zie waterribbe.
Waterrecht, znw. o. 1) De op een water geldende

rechtsregelen; zeerecht. 2) een over „waterrecht"
recht doend college of lichaam. 3) het op het water
te betalen recht.
Waterrechter, znw. m. Rechter over water-

schapszaken.

Waterribbe, -rebbe, znw. vr. Plank over een wa-

ter.

Watersalm, znw. m.(?) waterscaf(?)
Waterschap, -schep, -schip, -schop, znw. vr. en o.

1) Waterleiding, waterweg, gracht. 2) waterschap,

het lichaam waaraan de zorg voor waterloozing
of waterkeering of beide is opgedragen.
Watersehepen(e), znw. m. Naam van een ambtenaar te Dordrecht, belast met het nakomen van de
bepalingen van het „waterrecht" .
Waterschip, znw. o. Visschip (waarin water om
de visch levend te bewaren).
Waterschuttinge, -schutte, znw. vr. Kade langs
een water; het versperren van eene afwatering.
Waterschuum, -schuym, znw. o. Schuimend of
onstuimig water.
Waterslee, bnw. Waterzuchtig. — Watersiecte,
-

-suycte, Waterslange.

Waterslepe, znw. Bet. onzekend.
Waterslont, -slant, znw. m. Afgrond, draaikolk.
— Watersloot, watersnippe, -sneppe.
Watersnoot. Zie waternoot.
Watersomp, -sump, znw. Waterpoel.
Watersoppe, znw. vr. Brood in water geweekt.
Waterspeye, -spoye. znw. vr. en m. Spui. —
Waterspin(ne).
Waterspiër, znw. m. Waterspuwer.
Watersprong, znvv. m. Waterwel.
Waterstat, znw. vr. Zeestad.
Watersteen, -stein, znw. m. Gootsteen.
Watersteger, -steiger, znw. m. Stoep aan het
water.

Waterstoop, znw. m. Waterkan of kruik.
Waterstrate, znw. vr. Eene aan of bij een water

gelegen stadsstraat.

— Watersucht, -suchtich,

w
-suchticheit.
Waterteken, -teeken, -teyken, znw. o. Het teeken

van den Waterman aan den dierenriem.
Waterteleh, znw. o. Hetz. als w a t e r 1 a d e.
Watertiende, znw. vr. Tiende van verpacht
water.
Watertocht, tucht, znw. vr. en m. Waterleiding,
breede sloot.
Watertolne, -tol(le), znw. m. Tol door schepen te
betalen. — Watertonne.
Watertouwe, znw.o(?) Een voorwerp om water in
-

te doen.

Watertroch, znw. m. Waterbak. — Watertrechter.
Watervar, znw. m. Naam van den roerdomp.
Watervaruwe, -vaerwe, -varwe, znw. vr. Waterverf.

Watervast, bnw. Van een schip gezegd, van wal
— Watervat.
Waterverlaet, znw. o. Sluis. -- Watervloet, -vloit.
Watervloeke, -vlock, znw. vr. Naam van eene
minderwaardige soort (korte) wol. — Watervogel.
Watervuur, -vier, znw.o. Vuur dat in het water
gestoken zijnde.

blijft branden.

Waterwaerts, -werts, te-, bijw. Naar of aan den

waterkant.

Waterwal, znw. m. Verhitting van het water,
heete golfstroom.
Waterwerf, weert, znw. Naam van een boom
(soort wilg ?).
-
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Waterwijf, znw. o. Een werkvrouw die water
haalt.

Waterwolf, znw. m. Bijnaam van den snoek.
Waterwolle, -wulle, znw. vr. Waarsch. hetz. als

w a t e r v 1 o e k e.
Watheit, znw. vr. Het wezen van de som der
eigenschappen van iem. of iets.
Watich, bnw. Puntig, scherp.
Wateonne, -hunne, bnw. of vragend vnw. Van
welken aard, hoedanig.
Wattan, wat dan, bijw. en voegw. — I. Als bijw.
1) Welnu, wat zou dat, dat is geen bezwaar. 2) dat
is geen wonder. 3) nochthans, toch. — II. Als
voegw. Hoewel, ofschoon.
Watte. Zie w a t.

Watterhande, Watterleye, bnw. of soortgetal.
Van wat voor soort, hoedanig.

Waut. Zie w o u t.
Wavel. Zie w a f e 1.
Waveraet, waveraert, znw. Vischwater, pekel;

saus.

We, oostmnl. vorm van w i e, bijw.
Webbe, web, znw. o. en vr. 1) Weefsel, het we-

ven. 2) weefsel, het gewevene; stuk geweven goed
van eene bepaalde lengte. 3) (spinne)web. 4) geweven gordel, riem, band, haarsnoer.
Webbemaker, webben-, -meker, znw. m. Wever.
Weeh, woch, weech, weegh, znw. vr. en m. 1) Het
zich voortbewegen in eene bepaalde richting, weg,
tocht, reis. 2) de afstand die iem. aflegt. 3) weg, de
ruimte waarop of waarlangs men zich voortbeweegt, reist; w. no wise houden, door dik en dun
loopen; Sent Jacobswech, de melkweg; van voor zetsels afhangend; achter wege, over of langs den
weg; boven wege, langs een omweg; onderwegen; op
(den) weghe(n), onderweg; aten vege, van wegen, van
den weg af, ter zijde. 4) de goede, juiste weg; te
wege bringen, in een goeden staat brengen; te wege
wisen, thuisbrengen; ook is w., de weg op een bepaald zedelijk of geestelijk doel te bereiken. 5) weg
in de bepaalde toepassing op de wegen in het
menschelijke lichaam. 6) landstreek; een anderen
wege, ergens anders. 7) de richting van waaruit iets
afkomstig is, van waar of van wien iets uitgaat;
meestal afhangende van van, a) vanwege, van den
kant van. b) ten gevolge van, uit hoofde van. c) uit
zich zelf, krachtens zijne eigene natuur. d) wat
betreft. c) voor iemands zaak. f) met overmids en
doge, in plaats van van. 8) weg, middel; w. van
faite (feite), machtsmiddelen. 9) wijze van doen,
manier; alle wege, in alle opzichten. 10) wech, in de
bet. „afstand" ontwikkelt zich tot een tijdsbegrip.
11) aanleiding.
Weeh, woch, wach, och, wege, woge, wey, bijw. 1)
Van hier, voort, weg. 2) weg, verdwenen. 3) bewusteloos. 4) w. hebben, al ontvangen hebben. 5) w.
ende weder, a) vooruit en achteruit. b) heen en
weer. c) naar alle kanten, in alle opzichten. 6) als
achtervoegsel achter een bijwoord, om uit te drukken dat een werking zich onafgebroken en met
kracht openbaart.
Weeh. Zie weech.
Weeh, znw. o. en vr. Gewicht.
Wechbringen, -brengen, zw. onr. ww. trans. 1)
Vervoeren; wegruimen. 2) van de hand doen, koopwaren. 3) doorbrengen, verkwisten.
Weehbringinge, -brenginge, znw. vr. Het in-veiligheid brengen van iem.
Weehdelven, st. ww. trans. Weggraven.
Weehdoen, st. onr. ww. trans. 1) Wegdoen, verwijderen; verstooten. 2) verteren, verorberen.
Weehdragen, st. ww. trans. 1) Wegdragen. 2)
eens wechdragende (wechdragens), eenmaal te betalen, aan kapitaal. 3) in het reine brengen. —

Wechdrager(e).
Weehdringen. Zie wechgedringen.
Wechdriven.
Wechierdieh. Zie w e c .h v a e r d i c h.

—
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WECHGAEN.
Wechgaen, st. ww. intr. 1) Heengaan. 2) van den
tijd, voorbijgaan.
Weehganger, znw. m. Reiziger; voorbijganger.
Wechganc, znw. m. Vertrek.
Weeh(ge)dringen, st. ww. trans. Wegduwen.
Weehgegaen, st. ww. intr. Hetz. als w e e h
gaen.

-

Weehgecrigen, st. ww. trans. Wegkrijgen.
Weehgelt, znw. o. Bijdrage voor het onderhoud

van een weg; ook tol.

Weehgeven, st. ww. trans. 1) Wegschenken. 2)
van de hand doen, aan een ander overdragen.
Wechhalen, zw. ww. trans. Weghalen.
Weehhinderinge, znw. vr. Versperring van den
weg.

Weehhuden, zw. ww. trans. Wegstoppen. —
Wechjagen, -jaginge.
Weehkeren, zw. ww. intr. en wederk. Zich ver
-wijdern.

Weeheomen, st. ww. intr. Ontsnappen.
Wechcrigen, st. ww. trans. en intr. — I. Trans.

Wegkrijgen, doen ontkomen. — II. Intr. Weggaan.
Wechcruden, st. wwi trans. Wegkruien.
Weehleggen, W. ww. trans. Terzijde stellen.
Weehleiden, - leden, zw. ww. trans. 1) Met een
pers. als object, wegleiden. 2) met eene zaak, bep.
water, als object, afvoeren.
Weehlenen, zw. ww. trans. Aan een ander leenen.
Weehliden, st. ww. intr. Weggaan. — Wech-

lidinge.
Weehlopen, st. ww. intr. 1) Met een persoon als

subj., wegloopen, ontsnappen. 2) met eene zaak als
ondw., wegloopen; weggespoeld worden.
Weehioper, -ere, znw. m. Vluchteling.
Weehloven, zw. ww. trans. Beloven aan een
ander; toezeggen.

Weehmaken, -maecken, -maicken, zw. ww. trans.
en wederk. — I. Trans, 1) Afleggen, van zich doen.
2) een goed, vervreemden; vermaken. — II. We
derk. Zich verwijderen.
Weehman, znw. m. Reiziger.
Weehmeester, -meester, znw. m. Opzichter over
de wegen. — Wechnemen, Weehpacken.
Weehpinen, zw. ww. wederk. Zich wegpakken.

— Wechreisen, -riden, -roeyen, -rumen.
Wechschede. Zie w e g e s c h e i d e.
Weehscheiden, st. en zw. ww. intr. Heengaan.
Wechseheidinge. Zie w e g e s c h e i d i n g e.
— Wechschenken.
Wechschuren, -schuyren, st. ww. intr. Door
van het water) bederven.
Wechsegelen, zw. ww. trans. In een bezegelden

schuring (ook

brief wegschenken. —

Weehsellen, -senden.

Wechslaen, st. ww. trans. en intr. - I. Trans.

Met geweld van zich zetten; verwerpen. — II. Intr.
Snel wegrijden.

Weehslepen, zw. ww. trans. (Met moeite) vervoeren. — Wechsluten.
Weehspise, znw. vr. Mondkost voor de reis.
Wechsteken, st. ww. trans. en intr. — I. Trans.
1) Met eene zaak als object, wegstoppen. 2) met
een persoon als object, verjagen. — II. Intr. Zich
ergens heimelijk of snel heen begeven.
Weehstelen, st. ww. wederk. Zich heimelijk wegpakken.

Wechstellen, zw. ww. trans. Wegruimen.
Weehstriken, st. ww. intr. Stil of snel heengaan,
maken dat

men wegkomt.

Weehsturinge, znw. vr. Het besturen van zich-

zelf op een (of in den) weg; w. hebben, den weg zelf
kunnen vinden.
Wechstuven, st. ww. intr. Plotseling of overhaast verdwijnen.
Wechswemmen, vege-, -swimmen, zw. en st. ww.
intr. Wegdrijven.
Wecht(e). Zie w i c h t.
Weehter. Zie wachter.
Weehterden. Zie we c h t r e d e n.
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Wechtiden, zw. ww. intr. Wegtrekken, heengaan.

Wechtien, st. ww. trans. en intr. — I. Trans.
Wegtrekken, verwijderen. — II. Heengaan.
Wechtreden, - terden, st. ww. intr. Zich verwijderen.
Wechtrecken, st. en zw. ww. intr. Heengaan,
wegtrekken.
Weehvaerdieh, -veerdich, -verdich, vege-, - f erdich,
-vardich, bnw. 1) Reisvaardig; op reis zijnde. 2) w.
recht, recht voor „wechvaerdigen", berechting op
korten termijn.

Wechvaert, -yard, znw. vr. Vertrek.
Wechvagen, zw. ww. trans. Wegvagen, uitwis-

selen.

Wechvaren, st. ww. intr. Weggaan, vertrekken.
— Wechverjagen, -vlieden, -vliegen, vlien-,
-vloeyen, -vloyen, -vluchten.
Wechvluehticheit, znw. vr. Het wegvluchten.
Wechvluchtinge, znw. vr. Behulpzaamheid bij
iemands vlucht.

Wechvoeren, -voeren, -voren, zw. ww. trans. 1)

Wegleiden, ontvoeren, 2) met eene zaak als object,
vervoeren. — Wechwaeyen.
Weehwendinge, znw. m. Versperring van den
weg.
Wechwerpen, -wor en, st. en zw. ww. trans.
Wegwerpen, versmaden.

Wechwerper, -worger, -werpinge, -worpinge,
-werpster.
Weehwielen, zw. ww. intr. Wegkolken, door het

water ondermijnd worden.
Wechwillen, onr. ww. intr. Ellipt. uitdr. voor
wech willen gaen.
Weehwisen, zw. ww. trans. Van de hand wijzen.
Weehwiser, znw. m. Leidsman.
Weehwisinge, znw. vr. 1) Weigering, afwijzing.
2) verwijzing naar een ander.

Wechworpen, -worger, -worpinge. Zie w e c h-

werpen, enz.
Wed (drinkplaats). Zie w e d d e.
Wed (pand, e.a.). Zie w e d d e.

Wedauwe, widauwe, - ouwe, znw. o. en vr. Kreu-

pelhout.

Weddach, wedde-, znw. m. Rechtsdag, waarop
men zich door het geven van een „wedde" ver-

bonden heeft te verschijnen.

Wedde, wed, (wet), znw. o. (en vr.). 1) Pand. 2)
sijn w. bieden, leggen dies, er iets onder verwedden.

3) verdrag, overeenkomst( ?); huwelijksgift. 4) in
rechte, schijnpand tot het aangaan van eene verbintenis met aansprakelijkheid; sine w. bieden

van ere dinc, iets beweren onder aanbieding van

eene zekere som te verliezen wanneer de bewering
door den rechter onjuist bevonden wordt; boete.
5) in de uitdr. te wedde, te weds, te wets. A. Met
eene zaak als ondw. a) te pand, verbonden met
verschillende ww. b) te wets setten, op het spel net ten. B. Met een pers. als ondw. a) onzeker, verlegen. b) bedeesd; met eene verzachte ontkenning
(luttel, clene), ergens niet mee verlegen zijnde

c) begaan met, verslagen. d) te wets (weds) hebben,
er slecht aan toe zijn. 6) borg. 7) iets dat eene zekere waarde vertegenwoordigt, op welks bezit
men prijs stelt; (het leven). 8) bezoldiging, jaarwedde. 9) betaling van eene schuld. 10) treurige
toestand van lichaam of geest. 11) wedstrijd, wedloop.
Wedde, znw. o. Drenkplaats, wed.
Weddeachtich, bnw. Zie w e d d e h a f t.
Weddebode, znw. m. Gerechtsdienaar( ?). —
Weddebodeschap, -botschap, znw. vr.
Weddeboee, znw. o. (en m.). Boek van verpanding, register van hypotheken.
Weddedach. Zie w e d d a c h.
Weddegelt, znw. o. Geldboete.
Weddehaft, (- achtich), bnw. Tot boete verplicht,
boeteschuldig.

Weddeloop, znw. m. Wedstrijd in het loopen,
wedloop.

Weddelije, wedlijc, bnw. 1) Wat verpand kan
worden. 2) weddelike wedde, eene formeele trouwbelofte of verloving.
Wedden, zw. ww intr. en trans. -- I. Intr. 1)
Een pand of onderpand geven. 2) wedden, in de
hedendaagsche beteekenis. 3) op het spel zetten.
4) eene trouwbelofte doen of geven. 5) boete of
strafgeld verbeuren. — II. Trans. 1) In pand geven, verwedden. 2) op eene vormelijke wijze beloven of aanbieden te doen of te geven, eig. met
aanwijzing van een pand dat men verbeurt in ge
overtreding; ene schout w., eene schuld-valn
waarborgen; enen onschout w., iem. aanbieden den
onschuldseed te doen of eene bepaalde som te verbeuren; gewedde hapt, eene op vormelijke wijze aangegane verbintenis. 3) verbeuren. 4) bedingen( ?).
Weddeneledinge, znw. vr. Dienstkleeding.
Wéddereeht, wedrecht, znw. o. Eedrecht, recht
om den onschuldseed te zweren, of misschien recht
op het beloven van een eed, op de volgende gerechtzitting af te leggen.
Weddeschap, znw. vr. Op pand verzekerde geldschuld( ?). In dez. bet. weddesehat.
Weddesehout, wed-, wet-, -schuit, znw. vr. Bij
handslag of vormelijk aangegane schuld.
Weddespel, wed-, wet-, znw. o. 1) Spel om geld,
waarbij een inzet (als pand) verbeurd wordt. 2)
weddenschap.'
Weddich, bnw. Hetz. als w e d d e a c h t i c h.
Weddinge, znw. vr. 1) Het zetten van een pand
of verpanden van iets, borgtocht. 2) het spelen
om geld. 3) bezoldiging. 4) vormelijke belofte of
verbintenis(?).
Wede, weede. Zie w e i d e.
Wede, weede, wee, znw. vr. Datgene waarmede
men bindt. 11 Teen, twijg; rechten metten weden, terechtstellen met den strop, ophangen. 2) streng
garen, touw.
Wede, znw. vr. Kreupelhout, struikgewas.
Wede, weede, weedt, weet, (vete), znw. m., of vr.
Naam van eene plant, waarvan eene blauwe verfstof (verversweede) verkregen wordt.
Wede, weede, znw. vr. Pijn, smart.
Wedeassche, weed-, weet-, wee-, wie-, znw. Eene

soort van potasch.
Wedege, znw. m.

Bet. onzeker.

Wedehoppe, we(e)-, huppe-, -hop, -hup, -huyp,

wedhup, znw. vr. Hop, de vogel.
Wedekijn, wedeken, znw. o. Verkiw. van w e d e,

teen, twijg.

Wedelant. Zie weide 1 a n t.
Wedem. Zie wedeme.
Wedemaent. Zie w e i d e m a e n t.
Wedemate, weet-, znw. vr. Het meten van „we-

de'

Wedemdoem, -doom, -doim, -dom, znw. m. Hetz.

als wederre.

Wedeme, wedem, wedom, we(e) me, znw. vr. 1)

Hetgeen de bruigom bij het huwelijk aan de -bruid
in eigendom geeft, bruidschat. 2) dotatie aan een
kerk of klooster; pastorie.
Wedemebrant, znw. Brandstichting in een pas-

toorshuis.

Wedemebrief, wedem-, znw. m. Brief of acte

waarin aan
gekend.

WEDERBINDEN.
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eene vrouw een bruidschat wordt toe-

Wedemen, zw. ww. trans. Een „wederre" aan
iem. vastzetten of aan iem. of iets toekennen.
Wederoen, wedenen, zw. ww. trans. In b e w e
-demn,bw(?).
Wedemoes, weed-, -muys, znw. o. Droesem van
weede; zie w e d e, 4e Art.
Weden. Zie weiden.
Weden, weed en, zw. ww. Blauw verven.
Wedenaer. Zie weduwenaer..

Wedepennine,znw.m.Zie weidepenninc.

Weder, weer, voorz. 1) Als uitdrukking van
richting, tegen. 2) als uitdr. van vijandelijkheid, tegenstand, tegen. 3) in strijd met; ter voorkoming
van. 4) ter uitdrukking van het begrip „onderlinge
betrekking ", jegens, ten opzichte van. 5) in verge-

lijking met.
Weder, bnw. Tegen zijnde, vijandig staande tegenover. a) Met een pers. als ondw., vijandig. b)
met eene zaak als ondw., in strijd met. c) als znw.,
tegenzin( ?).
Weder, wedere, widder(e), weer, bijw. 1) Terug,
achteruit; in de uitdr. w. ende vort (voort), vooruit en terug, in alle richtingen; heen en terug, van
alle kanten, in alle opzichten; geheel en al; w. of
vort, in de eene of andere richting, ergens, waar ook;
w. no vort, voort, nergens heen, nergens; weck ende
w., w. ende wey, in alle richtingen; naar verschillende richtingen, uiteen; daer, hier ende w., op ver-

schillende plaatsen. 2) weder, weer, ter uitdrukking
eener werking die op eene voorafgaande terugslaat, terug. 3) terug, in tegengestelde richting.

4) bij herhaling, opnieuw.
Weder, onbep. vnw. Wie, (wat) van beide.
Weder, weer, voegw. bij een tweeledigen zin of
afhankelijke vraag; weder -of, waer- of,hetzij- hetzij;
voor of na weder staat wel so en of.
Weder, weer, znw. o. 1) Weer, weersgesteldheid.
2) hevige wind, storm .3) lucht.
Weder, weer, znw. m. Ram: hamel.
Wederachten, zw. ww. trans. Terugwijzen, tegen
iets opkomen.
Wederachtinge, znw. vr. Weerlegging.
Wederaen, -am, bijw. Wederom, opnieuw.
Wederantworde, -antwort, znw. vr. Antwoord,
repliek.

Wederantworden, -woirden, zw. ww. trans. Ant-

woorden.

Wederantworden, zw. ww. trans. Teruggeven.
Wederbaffen, zw. ww. Terugblaffen.
Wederbant, znw. m. Iets dat „der minnen bant"

ontbindt, waardoor

de liefde bestreden wordt.

Wederbaren, zw. ww. trans. Opnieuw baren.
Wederbaringe, znw. vr. Wedergeboorte.
Wederbede, znw. vr. Eene „bede" of opbrengst

in „weders" (rammen of hamels) aan den landsheer.
Wederbeelde, znw. o. Tegenbeeld, spiegelbeeld.
Wederbeelden, zw. ww. trans. Tegenstelling van
beelden, vormen.

Wederbegaven, zw. ww. trans. (Iem.) beloonen.
Wederbegeven, st ww. trans. Weder verlaten;

als znw., tekortkoming in zijn verplichting jegens
iem.
Wederbegripen, st. ww. trans. 1) Weder ter hand
nemen, weer op pooten stellen. 2) herwinnen, weer
in zijne macht krijgen.
Wederbekentenisse, -nis, znw. vr. Reversbrief.
Wederbeloven, zw. ww. trans. Beloven als vergoeding voor iets.

Wederbetalen, weer-, zw. ww. trans. Terugbeta-

len.

Wederbewijs, znw. o. Wederkeerig bewijs.
Wederbieden, st. ww. trans. — I. Met eene

zaak
als object. 1) Het tegengestelde laten weten of bekendmaken van iets dat voorafgegaan is; afzeggen.
2) iets verbieden. 3) een gebod) intrekken. 4) (een
vrede) opzeggen. 5) laten weten aan iem. 6) voor
iets in betaling geven aan iem. — II. Met een persoon als object. 1) Laten weten dat iem. niet komen moet, hem afzeggen. 2) versmaden. 3) terugroepen. — Wederbiedinge.
Wederbic, znw. m. Steek, pik; w. houden op, den
pik hebben op iem.
Wederbinken, zw. ww .intr. Aan iem. zijne vijandelijke gezindheid toonen.
Wederbinden, st. ww. trans. 1) Door binden
terugdringen; tegengaan in het algemeen. 2) maken iets dat gebroken is. 3) herbinden.
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Wederbispel, znw. o. Een verhaal dat met een
ander eene tegenstelling vormt.
Wederbiten, st. ww. intr. en trans. — I. Intr.
Bijten op de tong. -- II. Wroegen, zich zelf beschuldigen.
Wederbitinge, znw. vr. Scherpe smaak.
Wederblio, znw. m. Weerkaatsing, reflex.
Wederbliken, s.t ww. intr. Weerschijnen, weerkaatsen. Ook wederblieken.
Wederbloeyen, -bloyen, zw. ww. Weer bloeien.
Wederbloker, bloeker, znw. m. Hij die luide iets
tegenspreekt.
Wederbode, znw. m. 1) Bode die eene tegenover
boodschap brengt. 2) hij die een antwoord-gestld
brengt. 3) tweede bode.
Wederboden, zw. ww. trans. Opzeggen; bezwaar
maken of opkomen tegen.
Wederbodinge, znw. vr. Tegenbevel.
Wederboee, znw. o. en m. Contraboek.
Wederboetinge, znw. vr. Vergelding.
Wederbogen, zw. ww. trans. Terugbuigen, ombuigen; weerspiegelen; doen terugkeeren.
Wederbogende, tgw. deelw. Inkeerend( ?)
Wederbogenisse, znw. vr. Ombuiging.
Wederbooehlije, bogelijc, bnw. Buigbaar. Ook

teruggeven. — II. Wederk., Hem te lande w., naar
zijn land terugkeeren.
Wederdolen, zw. ww. intr. Nog eens dwalen.
Wederdonen, zw. ww. intr. Weerklinken.
Wederdore, -door, bijw. Wederdoor.
Wederdornen, zw. ww. tr. Prikkelen(?)
Wederdorsten, zw. ww. intr. Opnieuw dorsten(? )
Wederdraehte, znw. m. Tegenspoed, medewaardigheid.
Wederdraegen, -drayen, zw. ww. trans. Opnieuw
draaien.
Wederdragen, st. ww. trans. en intr. — I. Trans.
Terugdragen. — II. Intr. Zich verzetten.
Wederdragich, -ech, bnw. Betrekkelijk.
Wederdraginge, znw. vr. Betrekking, verhouding.
Wederdrlf t, weer-, -drijft, znw. vr.; ook Wederdrijf, nzw. m. Naasting.
Wederdringen, st. ww. trans. Beletten.
Wederdrinken, st. ww. trans. Nog eens drinken.
Wederdriven, st. ww. trans. 1) Belemmeren. 2)
weerleggen; tegen iets opkomen. 3) terugbrengen;
brengen in een bepaalden toestand. 4) naasten.
Wederdriver, weer-, znw. m. Hij die een goed
naast.
Wederdunken, zw. ww. intr. Bet. onzeker.
Wedere, weedere, znw. m. Blauwverver, verver.
Wedere, in g a r e n w e d e r, znw. m. Haspel.
Wedereinde. Zie w e d e r e n d e.
Wedereisehen, zw. (en st.) ww. trans. Terug
vragen.
-eischn,
Wederen, wedderen, zw. ww. trans. en intr. — I.
Trans. Luchten. — II. Intr. 1) In een bepaalde
weergesteldheid verkeeren. 2) eene bepaalde weergesteldheid geven.
Wederen, zw. ww. intr. en wederk. — I. Intr.
Tegenstaan. -- II. Wederk. Zich verzetten.
Wederen. Zie w e d e r ij n.
Wederende, weer-, -einde, znw. o. Het eene en
het andere einde.
Wedergade, weer-, -gaye, znw. m. en o. 1) Het
gelijke van iets; het evenbeeld, het model. 2) wederhelft. 3) tegenhanger. 4) de gelijke van iem.
Wedergaen, st. ww. intr. Terugkeeren.
Wedergalm, znw. m. Weergalming.
Wedergane, znw. m. Terugkeer; terugtocht.
Wedergave, znw. vr. Vergelding, belooning.
Wedergebarieh, -bench, bnw. Opnieuw barende.

-

-

wederboochsam, -som.
Wederboocht, boget, deelw. bnw. van w e d e r-

b o g e n.

Wederbootschap, -boitschap, znw. vr. Tijding
-- Wederbootschappen, -per.
Wederborge, znw. m. Borg voor iets.
Wederborstich, bnw. Weerstrevend.
Wederbot, znw. o. Verbod.
Wederbreidelen, zw. ww. trans. Beteugelen.
Wederbrengen. Zie wederbringen.
Wederbrief, znw. m. Schriftelijke tegenverzeke-

terug.

ring.

Wederbringelije, -brengelijc, bnw. Terugbrengende.

Wederbringen, -brengen, zw. onr. ww. trans.
1) Terugbrengen; na beraad aan iem. mededeelen.
2) herstellen, in een vorigen toestand terugbrengen.
Wederbringer, -brenger, -ere, znw. m. Hij die iets
terugbrengt; hij die iets herstelt. — Wederbringinge, -brenginge.
Wederbugen, -buygen, zw. (st.) ww. trans. Om-

buigen; terugkeeren tot het punt van uitgang;
weerkaatsen. Deelw. wed erbuucht, -buecht, omgebogen.
Wederbuue, weerbuyc, znw. m. Buik of vierde
deel van een hamel.
Wedereedule, cedel(e), znw. vr. 1) De tweede van
een in twee exemplaren geschreven contract. 2)
schriftelijke tegenverzekering.
Wederdage, znw. vr. De tijd wanneer het goed
(en reisbaar) weer wordt; lentetijd, zomerdag.
Wederdagen, zw. ww. trans. Vert. van reci-

tare.

Wederdanken, zw. ww. trans. en intr. Beloonen
voor iets; wederkeerig dank betuigen.
Wederdeel, weer-, znw. m. (en o.). 1) Wederhelft.
2) tegenpartij. 3) oneenigheid.
Wederdege, znw. m. Verworpeling, minderwaardige, gezegd van dieren waaraan het een of ander
ontbreekt.
Wederdelen, -deilen, zw. ww. trans. Mededeelen.
Wederdenken, -dinken, zw. onr. ww. intr. Denken over iets anders of op eene andere wijze dan te
voren. — Wederdenkinge.
Wederdienen, zw. ww. intr. Een wederdienst
bewijzen.
Wederdingen, zw. ww. intr. In een geding tegenspreken, bewijsgronden tegen het in rechte gezegde
aanvoeren.
Wederdoen, onr. ww. trans. -- I. Trans. 1) Ongedaan maken, (een onrecht) herstellen. 2) het tegenovergestelde doen van hetgeen vroeger gedaan is.
3) wederkeerig doen. 4) iets tegen iem. doen. 5)
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— Wedergebaringe, beringe.
Wedergebieden, gebien, st. ww. trans. Tegenbericht of bericht van verhindering zenden. — We-

-

dergeboren.

Wedergebloeyt, gebloyt, deelw. bnw. Weer ont-

loken.

Wedergeborte, geboorte, -geboerte, znw. vr. Het
-

(geestelijk) herboren worden.
Wedergebot, znw. o. Het laten weten dat men
iets niet doen zal.
Wedergedenken, zw. onr. ww. intr. en onpers. —
I. Intr. Telkens bedenken. — II. Onpers. Zich herinneren.
Wedergedoen, st. onr. ww. trans. Terugdoen,
vergelden. '
Wedergehaeet, bnw. Met een weerhaak.
Wedergekeer(e), znw. o. Terugkeer.
Wedergeerigen, st. ww. trans. Terugkrijgen. —

Wedergeeriginge.
Wedergelden, st. ww. trans. Terugbetalen, ver

-geldn.'

Wedergeleiden, zw. ww. trans. Terugvoeren.
Wedergelt, znw. o. Vergelding, wederbetaling;
schadeloosstelling.
Wedergelt, znw. o. Geld tot afkoop van eene
opbrengst van rammen.
Wedergeluut, znw. o. Weergalm.
Wedergensen, ' zw. ww. trans. Behandelen, genezen.

WEDERGEROEPEN.
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Wedergeroepen, -geropen, st. ww. Terugroepen,
ook

in het leven.

Wedergeven, st. ww. trans. Teruggeven.
Wedergevinge, znw. vr. Het wedergeven; vergelding, belooning. — Wedergever.
Wedergewiehte, znw. o. Tegenwicht.
Wedergewinnen, st. ww. trans. Terugkrijgen. —
Wedergewinninge.
Wedergichten, zw. ww. trans. Beloonen. — Wedergieten, wederglans, giants, -giants.
Wedergraven, st. ww. trans. Van zijn kant gra-

ven, opnieuw graven.

Wedergredich, -ech, bnw. Gehaat.
Wedergroeyen, zw. ww. intr. Opgroeien( ?).
Wederhaeet, bnw. Met een weerhaak.
Wederhael, znw. m. Het terugkrijgen van iets.
Wederhake, znw. m. Weerhaak.
Wederhalen, zw. ww. trans. 1) Terughalen, weer-

omkrijgen. 2) herroepen. 3) terughalen,
gen. 4) herhalen.

terugbren-

en intr. — I. Trans. 1) Terughouden; doen omkeeren. 2) terugbrengen. 3) verandering brengen in

iets; sonder w., sonder wederkeer, onherroepelijk;
verbeteren; bederven. 4) herstellen, goed maken;
geven aan iem. waarop hij recht heeft. -- II. Intr.
1) Terugkeeren. 2) van gegeten voedsel gezegd, gebraakt worden. 3) bouwk. term, een hoek of bocht
maken. — Wederkerich.
Wederkeringe, znw. vr. 1) Terugkeer. 2) restitutie; herstel van aangedaan onrecht of toegebrachte
schade. 3) verandering, omwenteling. 4) afkeer,
5) onstuimigheid der zee.
Wederkier, -kieren, Zie w e d e r k e e r, -k er e n.
Wederkiesen, st. ww. trans. Herkiezen.
Wederkiven, st. ww. intr. Tegenspreken. — We-

derkivinge.
Wederelaehte, znw. vr. Wederkeerige klacht, in
rechte.

Wederclaehtich, bnw. Een klacht inbrengende

Wederhane, wederane, wederhaen, weerhaen,

tegen den klager.

Wederhangen, st. ww. trans. Weder ophangen.
Wederhebben, zw. ww. onr. trans. Terugkrijgen.
Wederhechten, zw. ww. trans. Los maken.
Wederhein, znw. m. Afscheiding, heining.
Wederheindinge, weer-, znw. vr. Het mede-

luid.

znw. m. -Weerhaan.

werken tot het maken van een afscheiding tusschen twee erven.
Wederheischen, zw. ww. trans. Hetz. als w edereisehen.
Wederheit, znw. vr. Tegenspoed; tegenstand.
Wederhelfte en in dez. bet. Wederhelftseheide,

-heltschede, -helfscheede .
Wederhellen, -helmen, halmen, zw. ww. intr.

Weergalmen. — Wederhellinge.

Wederhelpen, st.ww. trans. Wederkeerig helpen.
Wederheltsehede. Zie w e d e r h e l f t s c h e i d e.
Wederhenengaen, -hyngaen. st. ww. intr. Hetz.

als

wed erkeren.

Wederhoeden, -hoeden, -heden, zw. ww. trans.

Maatregelen nemen tegen iets.
Wéderhorieh, weerh-, bnw. Ongehoorzaam,

spannig.

weer-

Wederhouden, st. ww. trans., wederk. en intr.
— I. Trans. 1) Terughouden, inhouden. 2) houden
ende w., beweren en nog eens beweren. — H. Wederk. Zich verzetten. — III. Intr. 1) Terugstuiten.
2) zich verzetten.

Wederhoudinge, weer-, znw. vr. 1) Het stuiten

van iets. 2) verzet.

Wederhout, -holt, znw. vr. Belemmering.
Wederhuren, -hoeren, zw. ww. trans. Opnieuw

huren.

Wederich, bnw. Vijandig, tegengesteld.
Wederijn, -in, -en, wedrijn, wedyin, bnw. Van

een ram of hamel, van hamels.

Wederinbringen, imbringen, zw. onr. ww. tr. Weder inbrengen.
Wederinge, znw.vr. Vijandelijkheid, tegenstand.
Wederincomste, -coomste, znw. vr. Terugkeer.
Wederinnemen, st. ww. trans. Hernemen. —
Wederjagen, zw. ww. trans. Terugjagen.
Wedereauwen, weer-, zw.ww. trans. Herkauwen.
Wederkeer, -here, -kier, znw. m. 1) Terugkeer,
het wederkeeren; ten wederhere, weder. 2) wending.
3) verandering, ommekeer. 4) vergelding. 5) schade-

vergoeding.

Wederkeerdelije, bnw. Verkeerd.
Wederkeerlijc, bnw. Voor verandering vatbaar.
Wederkeert, deelw. bnw. 1) Tegenovergesteld;

anders geworden: in tegenovergestelde richting.
2) integendeel. 3) op eene verkeerde of iem. vijandige wijze.

Wederkennen, zw. ww. trans. en wederk. — I.
Trans. 1) Tegen iem. getuigen; iemands getuigenis
weerspreken. — II. Wederk. Tot inkeer komen.
Wederkeren, -keeren, -ki(e)ren, zw. ww. trans.

Wederelane, znw. m. Weerkaatsing van het ge-

Wedereleden, -cleiden, zw. ww. trans. Opnieuw

kleeden.

Wedereleef, znw. o. Hetz. als w e d e r g a-

d e (?)

Wederelemmen, -climmen, st. ww. intr. Verer-

ven

in, terugkeeren tot de opgaande lijn.

Wederelinken, st. ww. intr. Weerklinken.
Wederenagen, st. en zw. ww. trans. Aan de ge-

moedsrust knagen. Als

znw., wroeging.

Wedereoken, -coocken, zw. ww. trans. Opkoken.
Wedercomelije, niet-, bnw. Onherroepelijk.
Wedereomen, st. ww. intr. 1) Met een pers. als

ondw., terugkomen. 2) met eene bepaling met in
of te, tot zichzelf komen. 3) van iets of op iets terugkomen. 4) (van een verlies) hersteld worden.

Wedercominge, wedercomste, -coomste, -comst,
-compste, znw. vr. Terugkomst.
Wedereoop, weer-, -coip, znw. m. Terugkoop;

het recht daartoe. — Wedereopen.
Wedereoppelen, zw. ww. tr. Opnieuw verbinden.
Wedereraken, zw. ww. intr. Op nieuw „craken",
d.i. veesten.
Wedereramen, zw. ww. intr. Een goed heenkomen zoeken.

Wedereraspelen, ww. Bet. onzeker.
Wedererigen, st. ww. trans. Terugkrijgen.
Wedererom, -cram, bnw. Omgebogen. — Wedercrommen, -crummen, Wedercromt, -crumpt.
Wedervronen, zw. ww. intr. Tegenspartelen.
Wedervrouwen, zw. ww. intr. Opnieuw krabben.
Wedercrum, -crummen. Zie w e d e r c r o m,
-c r o m m e n.

Wedereurren, zw. ww. intr. Tegenspartelen.
Wederladen, zw. ww. intr. Terugroepen.
Wederlage, znw. vr. Ruiling, ruil.
Wederlaten, st. ww. trans. Vert. van latijn

relinquere.

Wederlatich, letich, bnw. Nalatig, traag.
Wederlecht. Zie w e d e r l i c h t.
Wederleggelije, bnw. Wederlegbaar.
Wederleggen, weer-, zw. ww. trans. 1) Weder leg-

gen waar iets gelegen heeft. 2)

leggen.

met bewijzen weer-

Wederlegginghe, znw. vr. 1) Iets dat met iets anders gelijkwaardig is. 2) weerlegging.
Wederleiden, zw. ww. trans. Terugbrengen. —

Wederleider, -leidinge.
Wederleeken, ww. Latijn relingere.
Wederlesen, st. ww. trans. Herlezen.
Wederletich. Zie w e d e r l a t i c h.
Wederleven, zw. ww. intr. Herleven.
Wederleveren, zw. ww. trans. Teruggeven.
Wederlevinge, znw. vr. Herleving.
Wederlicht, lecht, znw, o. Weerlicht. — Wederrlichten,
-
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Wederlichten, -hechten, - luchten, zw. ww. intr.
Weerkaatsen.

Wederliehtinge, znw. vr. Weerlicht.
Wederliette, znw. vr. Wederliefde.
Wederlieten, weer-. Bet. onzeker.
Wederlije, znw. Weerlicht.
Wederlike, wieder -, bijw. Akelig.
Wederlonen, zw. ww. intr. Vergelden; beloonen.
— Wederloninge.
Wederloon, -lone, znw. m. en o. Vergelding; be-

boning.

Wederloop, znw. m. Terugloop. — Wederlopen.
Wederlossinge, znw. m. Het inlossen.
Wederloven, zw. ww. trans. Wederkeerig belo-

ven.

Wederlucht, weer-, znw. Bliksemstraal (al of niet

inslaand) .

Wederluchten. Zie weder l i c h t e n.
Wederluden, -luyden, zw. ww. intr. Weerklinken.
--Wederluut, -lu y t.
Wedermaec, znw. m. Herstel.
Wedermaecster, -makester, znw. vr. Zij die herstelt.

Wedermaet. Zie w e d e r m a t e.
Wedermaken, -maecken, zw. ww. trans. — I. Met

eene zaak als object. 1) Herstellen, herbouwen.
2) goedmaken. 3) verkwikken. 4) te niet doen. II. Met een pers. als object. 1) Hervormen. 2) verkwikken. 3) herstellen. 4) nadoen.
Wedermakenisse, znw. vr. Hernieuwing.
Wedermaker, znw. m. Herschepper. vr. — We-

dermakerse.
Wedermakinge, znw. vr. l)Herstel, hernieuwing,

genezing. 2) herschepping, vernieuwing. 3) weder keerige vermaking of testamentaire beschik-

king.

Wederman, weer-, znw. Tegenstander, tegen-

partij.

Wedermate, -maet, znw. vr. Vergelding.
Wedermeten, st. ww. trans. Vergelden.
Wederminne, Wederminnen.
Wedermoede, znw. vr. Zie w e d e r m o e t,
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1) In zijne gedachten tegen iets opkomen. 2) iets inworden.
Wederpinen, zw. ww. intr. Zich tegen iets verzetten.
Wederplechten, zw. ww. trans. Zich verzetten
dachtig

tegen.

Wederproeven, -prueven, -proven, zw. ww. trans.
-- I. Met den acc. der zaak. Met bewijzen
opkomen tegen, weerleggen, afkeuren. — II. Met
een pers. als object. 1) Wederleggen. 2) verwerpen.
3) smaden.
Wederproevinge, znw. vr. Weerlegging.
Wederproven, -prueven. Zie w e d e r p r o ev e n.

Wederpurge, wider-, znw. vr. Verontschuldiging.
Wederraden, st. ww. trans. Afraden, ontraden.
Wederradinge, -raydinge, wederraet.
Wederrechten, - richten, zw. ww. trans. 1) Tegengaan
ken.

met rechtsmiddelen. 2) herstellen, goedma-

Wederreehtinge, -richtinge, znw. vr. Herstel,

vergoeding.

Wederrede, - reden, -redene, znw. vr. 1) Tegenspraak, weerlegging der bewijsgronden van een
ander; repliek. 2) tegenstrubbeling.
Wederreden, zw. ww. intr. Tegenspreken; iets
weerleggen; iem. door redenen van iets afkeerig
maken.
Wederreep, -riep, znw. m. Bet. onbekend.
Wederreise, weer-, -reis, znw. vr. Terugreis. —
Wederreisen.
Wederriehten, -riehtinge, Zie w e d e r r e c hten, -inge.

Wederriden, st. ww. intr. 1) Tegemoet rijden. 2)

terugrijden.

Wederrinnen, st. ww. intr. en trans.

Tegemoet

loopen of rennen.

Wederroep, -roue, znw. m.(?) en o. 1) Weerroeping, intrekken van eene belofte. 2) terugroeping,
van een balling. 3) weerkaatsing van een roep of
schreeuw.

Wederroepelije, -roep>ijc, bnw. Wat herroepen

znw.

kan

-mude, znw. vr. 1) Onwelwillende of ongunstige
stemming ten opzichte van iem., verstoordheid;
enen w. doen, iem. zijn vijandelijke gezindheid door
daden toonen. 2) wederwaardigheden, ramp.
Wedermoet, bnw. Vijandig gezind.

I. Met een pers. als obj. 1) Terugroepen, vooral uit
ballingschap. 2) terugroepen ,uit een ambt. —
II. Met eene zaak als object. 1) Terugroepen, het
voorbijgegane. 2) weerhouden, inhouden. 3) terug eischen. 4) opkomen tegen iets 5) op iets terugkomen,eene vroegere uiting te niet doen; onwettig
verklaren. 6) terugbrengen.

krijgen.

Wederroepinge, -ropinge, -roupinge, znw. vr. 1)
Terugroeping. 2) het tegen iets opkomen. 3) herroeping.
Wederroken, zw. ww. Komt voor met de vert.

Wedermoeden, zw. ww. intr. Kwellen, pijnigen.
Wedermoedieh, bnw. Vijandig tegen, gebeten op.
Wedermoet, znw. vr.; ook wedermoede, -muede,

Wedermurmuringe, znw. vr. Tegenprutteling.
Wedernaeyen, -nayen, zw. ww. trans. Herstellen.
Wederneigelije, bnw. Bet. onzeker.
Wedernemen, st. ww. trans. Terugnemen; terug
Wederniden, zw. ww. trans. Ombuigen.
Wedernieden, zw. ww. trans. Met kracht tegen-

gaan, bestrijden.

Wedernoden, zw. ww. trans. Terugvragen.
Wederom(me), bijw. 1) Terug. 2) wederkeerig.

3) weder. 4) omgekeerd. 5) opnieuw.
Wederommegaen, st. onr. ww. intr. Teruggaan.
Wederommehalen, wederom-, zw. ww. trans. Herhalen.

Wederommehebben, zw. onr. ww. trans. Terughebben. — Wederommekeren, -comen, - roepen,

worden.

Wederroepen, - nopen, - roupen, st. ww. trans. —

Wederroeper, znw. m. Hij die een goed naast.

ref umare.

Wedersaeyen, -sayen, zw. (en st.) ww. intr. Op-

nieuw zaaien.

Wedersaec. Zie w e d e r s a k e.
Wedersaet. Zie w e d e r s a t e.
Wedersake, -saec, znw. m. Tegenstander, tegen-

partij, vijand.

Wedersakelije, bnw. Tegenstrevend.
Wedersaker, znw. m. Hetz. als w e d e r s a k e.
Wedersate, -saet,• znw. m. Tegenstander; degene

aan

wien men rekening doet.

Wedersate, -sait, znw. vr. Onzijdigheidsverkla-

-senders, -trecken, Wederopstaen, -opverrisenisse, -opverstandenisse.
Wederpaer, -pair, -pare, znw. o. De ander van

ring (? )

een paar; geliefde.

luid,

Wederpant, znw. o. Tegenpand.
Wederpart, -paert, -pert, znw. m. Tegenpartij.
Wederpartie, weer-, -paertie, znw. vr. Tegenpartij; mededinger.

Wederpartiieh, -paert; -pert, -ech, bnw. Vijandig
gezind.

Wederpensen, -peinsen, -peisen, zw. ww. trans.

Wederschal, znw. m. Weerkaatsing van het geecho.

Wederschap, znw. vr. Tegenstand.
Wedersehat, znw. m. Terugbetaling.
Wedersehatten, zw. ww. trans. Weder toeschat

ten.

Wederschelden, st. ww. trans. Terugschelden;

op iem. schelden.

Wederschijn, weer-, znw. o. en m. 1) Weerkaat-

WEDERSCHIJNSEL.

WEDERSTANDELIJC.

sing of weerspiegeling van het licht. 2) spiegel-

een terugwaarts werkende kracht hebben. 2) te
niet gaan.
Wederslagen, - stegen, deelw. bnw. 1) Mismoedig,
terneergeslagen. 2), ontsteld, verschrikt. 3 onthutst, verbouwereerd. 4) verkeerd.
Wederslaninge, znw. vr. 1) Het terugdrijven
van een ziekteverschijnsel. 2) weerkaatsing van
een geluid.
Wederslegen . Zie wederslagen.
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beeld.

Wederschijnsel, sele, sle, znw. o. en m. Hetz.
als wederschijn 1).
Wedersehinen, st . ww. intr. Weerkaatst worden.
Wederschoren, zw. ww. intr. Zich schrap zetten
tegen iets.
-

-

Wedersehouwe, weer-, -schauwe, - schouw, znw.
(van dijken, slootem, enz.).
Wederschouwen, schouwen, - schuwen, 1) zw.ww.
trans.Terugzien. 2) znw. Het betrekking hebben op.
Wederschrift, znw. o. 1) Afschrift. 2) schriftelijkk

vr. Tweede schouw

-

antwoord.

Wedersehriven, st. ww. intr. 1) Afschrijven. 2)

terugschrijven.

Wedersehrivinge, znw. vr. Schriftelijk antwoord.
Wedersehromen, zw. ww. intr. Tegenspartelen.
Wedersehult, - schout, znw. vr. 1) Inschuld, vor-

dering. 2) wederkeerige schuld, vergelding.
Wederseggen, -secgen, -seiggen, zw. onr. ww.
trans. -- I. Met den acc. der zaak. 1) Tegenspreken; sine wort w., zich zelf tegenspreken. 2) tegenspreken hetgeen een ander zegt: sonder enich w.,
zonder tegenspraak. 3) spreken of opkomen tegen.
4) loochenen. 5)herroepen. 6) het tegenovergestelde
zeggen van hetgeen vroeger gezegd is, (een overeenkomst) opzeggen. 7) neen zeggen op iets, niet aannemen. 8) met den datief van den pers. en den acc.
der zaak, weigeren, ontzeggen. 9) verbieden. 10)
weerstaan, tegenwerken. 11) beletten, tegengaan.
12) met weder in de bet. tegen, zonder vijandelijke
bedoeling. -- II. Met den acc., ook den datief, van
den pers. 1) Tegenspreken, weerspreken. 2) zich
verzetten tegen iem. in het algemeen. 3) weigeren,
voor het hoofd stooten. 4) opzeggen, verbieden.
Wedersegger, znw. m. Tegenpartij.

Wedersegginge ,znw. vr. Tegenspraak; verzet,

tegenstand.

Wedereenden, -sinden, - seinden, zw. ww. trans.

Terugzenden.

Wedersetten, zw. ww. trans. en wederk. — I.

Trans. Ontzetten, ontslaan. -- II. Wederk. Zich
verzetten.

Wedersettinge, znw. vr. Schadeloosstelling.
Wedersichte, weer-, znw. o. Blik in de andere
richting, van iets af.
Wedersichtich , bnw. Weerzinwekkend.

Wederside, znw . vr. De eene en de andere zijde;
in bijwoordelijke uitdrukkingen, voorafgegaan
door een vaw. (an, in), van weerskanten.
Wedersten, st. ww. trans. en intr. (klemtoon op
weder). — I. Intr. Wederzien. — II. Intr. Terugzien, omkijken.
Wedersien, st. ww. trans. (klemtoon op het ww.).
De blikken van iets afwenden; verafschuwen;
deelw. wedersier, verafschuwd.
Wedersinghen, st. ww. intr. Weerklinken.
Wedersitten, st. ww. intr. Blijven zitten tegen
zijn plicht of zijn belang.
Wederslaeh, znw. m. 1) Tegenslag; tegenstand;
wederwaardigheid. 2) hetgeen iem. tegen het hart
stoot, verontrust.
Wederslacht, znw. vr. Terugslag.
Wederslachtich , weer-,bnw.l)Watgeweigerdworden kan of mag; hetgeen men niet wil aannemen.
2) tegen iets inslaande, weerbarstig. 3) neerslachtig
Wederslachticheit, -hede, znw. vr. Verslagenheid.
Wederslaen, st. ww .trans. (klemtoon of weder).
Terugslaan, wederkeerig of van zijn kant staan.
Wederslaen, st. ww. trans., wederk. en intr.
(klemt. op. het ww.). — I. Trans. A. Met een persoon als object. 1) Terugslaan, achterwaarts dringen. 2) doen ontstellen, mismoedig maken. B. Met
eene zaak als object. 1) Afwijzen. 2) terugslaan.
afwenden, de oogen. 3) verdrijven, bestrijden, een
gezwel. 4) te niet doen, verdrijven. 5) de vruchten
of de werking van iets doen ophouden. -- II. We
derk. Zich beangstigen. — III. Intr. 1) Terugslaan,

Wederslicken, zw. ww. trans. Opslikken.

Wedersluten, -sluyten, st. ww. trans. Opnieuw

sluiten. — Wedersmaken, -smelten.
Wedersoeken, zw. ww. trans. Terugvragen.
Wedersoenen, zw. ww. trans. Verzoenen.
Wederspannen, st. ww. trans. Opnieuw spannen.
Wederspanner, - spanre, znw. m. Tegenstander.
Wederspannich spanich , spennich, spenich,
bnw. Weerspannig; ook aanslagen smedende tegen
de openbare orde. — Wederspannieheit, spanicheit, -spen(n)icheit Wederspanninge.
Wedersparen, zw. ww. trans. Wederkeerig ontzien.
Wederspartelen, zw. ww. intr. Tegenspartelen.
Wederspel, -spil, -spul, znw. o. 1) Tegendeel, het
-

,

-

-

-

,

tegenovergestelde. 2) weerkaatsing.
Wederspelen, st . ww. intr. Tegenspelen, van zijn
kant spelen.
Wederspenich, spennich. Zie w e d e r s p a nn i c h.
-

Wedersperrieh, bnw. Hetz. als w e d e r s p a nnich.

Wederspil . Zie wederspel.
Wederspoedich, bnw. 1) Hetz. als w e d e r s p a n n i c h. 2) ongelukkig.
Wederspoedieheit, znw. vr. Tegenspoed.
Wederspoet, znw. m. Tegenspoed, rampen.
Wederspordieh(?) , bnw. Hetz. als w e d e r s p or i c h.
Wedersporich, -sporrich, bnw. Hetz. als w ed e r s p a n n i c h.
Wedersporieheit, -sporricheit, znw. vr. Weerspannigheid, verzet.
Wederspornieh, bnw. Hetz. als w e d e r s p o r i c h . — Wederspornicheit.

Wedersporrich . Zie w e d e r s p o r i c h^
Wedersprake, -spraec, znw. vr. 1) Tegenspraak,

het maken van tegenwerpingen. 2) het aanvoeren
van bewijzen tegen de redeneering van een ander.
3) samenspraak.
Wedersprekelije, bnw . Wat tegengesproken kan
worden.
Wederspreken, weer-, -spreecken, st. ww. intr. en
trans. — I. Intr. Van zijn kant spreken, antwoorden. -- II. Trans. A. Met een persoon als object.
Tegen iem. spreken, hem tegenspreken. B. Met eene
zaak als object. 1) Tegenwerpingen maken tegen
iets. 2) opkomen tegen iets. 3) beletten, verbieden.
4) weigeren.
Wederspreker, znw . m. Tegenspreker. — Weder
vr.
-spreking,zw.
Wederspringen, st. ww. intr. Terugspringen.
znw.
vr.
Schadeloosstelling.
Wederstadinge,
Wederstaen, standen, st. ww. onr. intr. en trans.
— I. Intr. 1) Weerstand bieden. 2) (terug)stuiten.
3) met eene spijs als ondw., tegenstaan. — II.
Trans. 1) Met den 4den nv. van den pers. en der
zaak, weerstaan, zich verzetten tegen. 2) beletten,
keeren, als znw., belemmering. 3) in gewijzigde opvattingen. a) opkunnen tegen iem., b) kunnen verdragen. c) het hoofd bieden aan. d) ontgaan. 4) opkomen tegen iets. 5) tegenhouden.
Wederstaende, niet -, voorz. Niettegenstaande.
Wederstaenlije, -lic, bnw. Wat tegengegaan kan
worden.
Wederstaenre, znw. m. Tegenstander.
Wederstaat, znw. Tegenstand.
Wederstandelije, bnw. Tegen iem. gericht. —
Wederstandelijcheit, wederstant - .
-

WEDERWAPEN.

WEDERSTANDEN.

Wederstanden, st. ww. intr. Hetz. als w e d e rs t a e n.

Wederstandich, -stendich, bnw. 1) Vijandig. 2)

weerstandsvermogen hebbende.
Wederstandieheit, znw. vr. 1) Tegenstand. 2)
weerstandsvermogen.
Wederstannisse, -stennisse ,znw. vr. Hinderpaal.
Wederstant, znw. m. 1) Tegenstand. 2) hinderpaal.
Wederstarkelijeheit, znw. vr. Krachtig verzet.
Wederstarken, zw. ww. trans. Vert. van latijn
-

restaurare.

Wederstekelije, . bnw. Verwerpelijk.
Wedersteken, st. ww. trans. 1) Terugduwen. 2)

verwijderen. 3) weerleggen.. 4) terugwerpen. 5)
tegenwerken.
Wedersteker, znw. m. Hij die iets verwerpt.
Wederstellen, -stillen, st. ww. intr. Tegenstand
bieden.
Wederstendieh, -helt. Zie w e d e r s t a n d i c h,
-heit.
Wederstennesse. Zie wederstannesse.
Wederstillen. Zie w e d e r s t e l l e n.
Wederstoe, znw. m. De tweede van een paar
overeenkomstige kerfstokken.
Wederstoot, -weer, znw. m. Met een levend wezen als 'ondw. der werking, a) als negatief begrip,
tegenweer, tegenstand; ongehoorzaamheid. b) als
positief begrip, aanval, vervolging; w. doen enen,
iem. bestoken. — II. Met eene zaak als ondw. der
werking. 1) Aanval van eene ziekte. 2)]tegenspoed,
rampen. 3) belemmering, hinder.
Wederstoren, zw. ww. trans. Terugdrijven, in
wanorde brengen.
Wederstormieh, bnw. Weerspannig.
Wederstoten, st. ww. trans. — I. Trans. Terug stooten. — II. Intr. Blijven steken.
Wederstouwen, zw. ww. trans. Opkomen tegen.
Wederstrafen, -straven, zw. ww. trans. Berispen.
Wederstrane, bnw. Weerstrevend. — Weder-

Wedertragen, zw. ww. trant. en intr. — I. Trans.

Verzwakken. --

wederk. en intr. — I. Trans. A . Met een pers. in
den acc. 1) Terugtrekken. 2) terughouden van;
terughouden van uitwendigen voorspoed. B. Met
eene zaak als obj. 1) Achteruittrekken. 2) terug houden. 3) beteugelen. — II. Wederk. 1) Zich terugtrekken van. 2) zich op een afstand houden. —
III. Intr. 1) Achteruittrekken. 2) van zijn kant
trekken, een wapen.

Wedertreckinge, znw. vr. 1) Het terugtrekken
2) het samentrekken.
Wedertugen, zw. ww. intr. Een tegenovergesteld
getuigenis afleggen.

. Wederutegevinge, -uutgevenge, znw. vr. Uitbeta-

ling.

Wederuten, zw. ww. trans. Opnieuw uitspreken,

een vonnis.

Wedervaen, st. ww. trans. Opnieuw vangen.
Wedervaert, znw. vr. Terugtocht.
Wederval, weer-, znw. m. 1) Het terugvallen (in

zonde). 2) terugkeeren tot het complex. waartoe
men vroeger behoord heeft( ?). 3) ongeval, tegenspoed.
Wedervallen, st. ww. intr. Terugvallen.
Wedervaren, st. ww. intr. (klemtoon op weder).
Teruggaan.

Wedervaren, st. ww. intr. — I. Met een pers. als
ondw. Weerstaan, vijandelijk tegen iem. optreden. — II. Met.eene zaak als ondw. 1) Overkomen,
ten deel vallen, gezegd van iets onwelkoms. 2) te
beurt vallen, gebeuren, vooral van iets waarop
men recht heeft.
Wedervechten, st. ww. intr. en trans. — I. Intr.
1) Tegenstand bieden, tegenspartelen. 2) strijd voeren tegen iem. of iets. — II. Trans. Bevechten.
Wedervechtich, bnw. Opstandig. — Wedervechticheit.
Wederveehtinge, znw. vr. Verzet, tegenstand.
Wederverboren, deelw. bnw. Wedergeboren.
Wedervercoveringe, znw. vr. Herstel( ?).
Wedervercrigen, st. ww. trans. Terugkrijgen.
Wederverlenen, zw. ww. trans. Opnieuw verlee-

nen.

Wederstrikelije, -strijckelijc, -strickelijc, bnw.

den.

Weerspannig, ongehoorzaam.

Wederstrouwen, zw .ww. trans. Komt voor met

de vert. respergere.
Wederstromich, bnw. Weerspannig.
Wederstrubbieh, weer-, bnw. Weerbarstig. --

Wederstrubbicheit.
Wederstrubbinge, znw. vr. Tegenstribbeling.
Wederstruckich, bnw. Rebel(?)
Wedersuchten, zw. ww. intr. Herhaaldelijk
zuchten.

Wedersvel, znw. o. Ramsvel.
Wedersweten, ww. Vert. van latijn resudare.
Wedertale, -tael, znw. vr. 1) Tegenspraak; sonder

w., zonder dat er iem. tegen is; onverbiddelijk. 2)
antwoord; tale ende w., hetgeen van twee kanten
in het midden wordt gebracht; bespreking. 3) in
rechte, antwoord op een eisch, verweer. 4) reclamatie, opvordering.
Wedertalen, zw. ww.intr. Tegenspreken, tegenstribbelen.

Wedertien, st. ww. trans. Terugtrekken.
Wedertimmeren, zw. ww. trans. Weer opbou-

wen.

Wedertomen, zw. ww. trans. Met den toom terug

-

trekken; beteugelen.

II. Intr. Vertragen in iets.

Wedertree, znw. m. Weerzin.
Wedertrecken, -truckers, st. en zw. ww. trans.,

streven, -striven, Wederstrevie(heit).
Wederstribbelen, — Wederstribben, -strubben.
Wederstribbieh, (vgl. w e d e r s t r u b b i c h) .Wederstribbicheit.
Wederstridelije, bnw. Weerstrevend.
Wederstriden, st. ww. intr. en trans. Zich verzetten tegen. — Wederstridlch.
Wederstridinge, znw. vr. Weerspannigheid.
Wederstrifelen, zw. ww. intr. Tegenstribbelen.
— Wederstrifelije.
Wederstrijt, znw. m. Strijd tegen iem. of iets.
Wederstrijtster, znw. vr. Bestrijdster.
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Wedervermaken, zw. ww. trans. Tot nieuw
(geestelijk) leven scheppen.
Wedervermaninge, znw. vr. Vernieuwde vermaning. — Wedervernieuwen, -vernuwen.
Wedervesten, zw. ww. trans. Weder vastmaken.
Wedervinden, -venden, st. ww. trans. Terugvin-

Wedervinden, st. ww. trans. Vinden, beslissen

tegen iem.

Wedervlechten, st. ww. trans. Komt voor met de

vert. retricare.

Wedervliegen, st. ww. intr. Terugvliegen.
Wedervlien, st. ww. intr. Terugvluchten.
Wedervlieten, zw. ww. intr. Terugvloeien. -Wedervloeyen, -vloyen, Wedervloeyinge -vloyinge,
Wedervloet.
Wedervoelen, -voilen, zw. ww. trans. Komt voor
met de vert: resentire.

Wedervoeren, -vueren, zw. ww. trans. Terug-

brengen. — Wedervoeringe.
Wedervouden, st. ww. intr. Terugbuigen. .
Wedervragen, zw. ww. trans. Sonder w., zonder
verdere besprekingen.
Wedervueren. Zie wedervoeren.
Wedervullen, zw. ww. trans. Opnieuw vullen.
Wederwaehten, zw. ww. wederk. Zich voor iets
wachten.
Wederwaerdich. Zie w e d e r w e r d i c h.
Wederwandelen, zw. ww. trans. (Een college van
bestuur) veranderen.

Wederwanderen, zw. ww. intr. Terugkeeren.
Wederwapen, znw. o. Wapen ter verdediging.
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WEECHSTER.

WEDERWEDDE.

Wederwedde, weer-, -wed, znw. vr. Tegenpand,
gegeven door hem die een „wedde" heeft ontvangen.
Wederwedden, zw. ww. intr. Een tegenpand ge-

ven.

Wederwegen, st. ww. trans. Opwegen tegen.
Wederwende, -winde, znw. vr. Ommekeer, ver-

andering.

Wederwenden, -winden, zw. ww. trans. en intr.
— I. Trans. 1) Afweren. 2) verkeeren,verdraaien.
-- II. Intr. 1) Terugkeeren. 2) door het draaien
van het rad (van aventuren) teruggaan. 3) terugbuigen.
Wederwendieh, -weindich, bnw. Zich van iem.
afkeerende.
Wederwendinge, znw. vr. Teruggave, contrapraestatie(?).
Wederwerde, bnw. Weerbarstig.
Wederwerdieh, -waerdich, -weerdich, -wordichbnw. 1) Wederstrevend, opstandig. 2) scherp,
hard. 3) rampspoedig.
Wederwerdicheit, -woordecheit, znw. vr. 1) Vijandige stemming, opstandigheid. 2) tegenspoed.
Wederwerdige, znw. m. Opstandeling.
Wederwere, znw. vr. Tegenweer.
Wederwere, znw. vr. Tegenverzekering, tegen
-praesti.
Wederweringe, znw. vr. Wederkeerige afsluiting
van een erf.
Wederwere, -weer, -warc, znw. o. 1) Een vijandige
daad; verzet, handeling in strijd met eene belofte.
2) tegenwerking. 3) in het Oostmnl. Hetgeen iem.
van zijn kant doen moet met betrekking tot zijn
erf of land, in aansluiting aan hetgeen een belendend eigenaar doet.

Wederwerpen, (-worpen), st. ww. trans. 1) Met
den acc. der zaak, verwerpen, afkeuren. 2) weerleggen. 3) terugwerpen.
Wederwerre, znw. vr. Werre ende w., onenigheid van weerszijden.
Wederwerven, st. ww. trans. Terugkrijgen.
Wederwichte, znw. vr. Tegenwicht.
Wederwijs, bnw. Weerkenner.
Wederwiken, st. ww. intr. Terugtrekken.
Wederwille, -wil, znw. m. 1) Weerzin, tegenzin.
2) wil die met een anderen wil in botsing komt.
Wederwilles, bijw. Zijns ondanks.
Wederwillich, bnw. Onwillig.
Wederwinde. Zie w e d e r w e n d e.
Wederwinden, st. ww. intr. Ombuigen.
Wederwinne, -win, znw. m. Tegenstander,
vijand.
Wederwinnen, st. ww. trans. Terugkrijgen.
Wederwinninge, znw. vr. Wedergeboorte.
Wederwint, znw. m. Tegenwind.
Wederwisen, zw. ww. trans. Tegenspreken.
Wederwisselen, -wesselen, zw. ww. trans. Omrui-

len. -- Wederwisselinge.
Wederwordich. Zie wederwerdich.
Wederworp, znw. o. Vert. van latijn objecturn.

Wederworpen. Zie w e d e r w e r p e n.
Wederworstelen, zw. ww. intr. Tegenspartelen.
Wederwort, -woort, znw. o. 1) Tegenspraak, het
maken van tegenwerpingen. 2) antwoord. 3) in
rechte, antwoord op een eisch, verweer. 4) een gezegde in tegenspraak met eene belofte of overeenkomst.
Wederwrake, znw. vr. Wedervergelding.
Wederwraken, zw. ww. trans. Weerwraak nemen over.
Wederwrastelen, zw. ww. intr. Zich verzetten.

Wederwroegen, zw. ww. trans. Eene beschuldiiem. inbrengen: een w. -maken, tegen iets

ging tegen
opkomen.

Wedeschat. Zie w e d d e s c h a t.
Wedevat, weede, znw. o. Vat voor of met „wede"
(de blauwe verfstof) : ook het verpachte recht om
„wede" te meten.

Wedewale, weed-, -wezel, weduwale, weduale, znw.
van een vogel, wielewaal.
Wedewe,-wer,Zie weduwe, wed uware.
Wedevrouwe, znw. vr. Weduwe.
Wedewinde, wedu-, weder-, wee-, -wende, -weirede,
-wint, znw. vr. en m. Klimop; ook als naam voor
andere planten. a) hetz. als w e g e b r e d e,

vr. Naam

(w e d e w i n d e b l o e m e), b) kamperfoelie. c)

teen.
Wedewindeneruut, znw. o. De plant en de bladen van „wedewinde".
Wedewindijn, -winden, bnw. Van wedewinde.
Wedhup. Zie wedehoppe.
Wedich, weedich, bnw. Buigzaam als teen, of van
teen gemaakt.
Wedie(k), (weec), znw. Wilde mannetjeseend( ?)
Wedie, huis. Zie w a d i e.
Wedlije. Zie w e d d e l ij c. Gerechtsgetuige.
Wedman, wedde-, znw. m. Ambtelijke getuige.
Wedom. Zie w e d e m e.
Wedom, wedoen, Zie w e e d o e m, w e ed o e n.

Wedrin. Zie w e d e r ij n.

Wedsteggen. Zie w e d d e 2).
Wedspel. Zie weddespel.
Weduware, weduare, wedueere, wedu(w)er, wedeware, widewere, -aer. -er, znw. m. Weduwnaar.
Weduwe, wedzee, wedewe, wedewi, weedwi(e), weduwi, weduwij, -wie, znw. vr. Weduwe.
Weduwede, redewede, znw. vr. Weduwe.
Weduwedoem, wedewe-, wedu-, znw. m. Weduwstaat. — Weduwehuus, wedewe-, Weduwelijc, we-

du-, wedou-, wewelijc.
Weduwelijcheit, wedulijcheit, -lecheit, znw. v;
Weduwstaat. — Weduwenaer, wedewener, wede
-naer,
Weduwenman, wedu, wede-, weed-.

Weduwer. Zie w e d u w a r e.
Weduwerse, wede-, wersse-, -wers, znw. Weduwe.
Weduweschap, weduw-, wedewi-, znw. vr. Weduwstaat. — Weduwestaet, weduwiën-, weduwen-.
Weduwestoel, weduwen-, wedu-, znw. m. Weduwstand. — Weduwevrouwe, weed-, weduë, wede.
Weduwi, -wij, -wie. Zie w e d u w e.
Weduwiën, znw. vr. Meerv. van w e d u w e.
Weduwinde. Zie w e d e w i n d e.
Wee, we, bijw. enz. -- I. Bijw. Het tegenovergestelde van wel. 1) Als uitdrukking van een onaangenamen lichamelijken toestand; zeer, pijnlijk. 2)
van eene onaangename aandoening van het ge
onaangenaam; enen wee doen, iem. last,-moed,w
nadeel berokkenen. 3) bij een werkwoordsbegrip,
op eene onaangename wijze. — II. Als bnw. Onaangenaam. — III. Als tusschenw. -- IV.. Als
znw., onz., ml., vr. Lijden, pijn, verdriet.
Wee, znw. vr. Andere vorm van w e e d e,
weide.

Wee, we, onbep. vnw. In het Oostmnl. Iemand.
Wee (teen). Zie w e d e.
Weeassche. Zie weedassche en wedeas sche.
Weeeh, wech, (welch), znw. m. en vr. Wand,
binnenmuur; houten of leemen muur.
Weech, mv. van w e e h, verklw. weechskijn, -ken.
Weeehbaer, bnw. Geschikt om gewogen te worden.

Weechbaer, bnw. Reisvaardig.
Weechdiehte, wege-, -dicht, bnw. In goeden staat
van binnenmuren of wanden verkeerende.
Weechgelt, wegegelt, wech-, wegelt, znw. o. 1) Tol.
2) geldelijke bijdrage voor aanleg en onderhoud
van wegen. -- Weechluus, -luys.
Weeehmeester, znw. m. Opzichter over het nakomen der bepalingen aangaande het gewicht
der levensmiddelen. — Weegsehale.
Weechscheide, -scheidinge. Zie w e g e s c h e ide, -scheidinge.
Weechster, znw. vr. Weegster, bep. broodweegster.

WEED.

WEERDEREN.

Weed, weedt, znw. Naam van een plant, waarvan blauwe verfstof verkregen wordt.
Weedage, znw. In het Oostmnl. Ziekte, lichaamslijden.
Weedassehe, wee-, wie-, weetassche. Eene soort
van potasch, loogzout.
Weede, (blauwe verfstof). Zie w e d e en w e e d
Weede (pijn). Zie w e e en w e d e.
Weede, (wilg, teen). Zie w e d e.
Weede. Zie weide.
Weeden. Zie w e i d e n.
Weedich. Zie w e d i c h.
Weedman, znw. m. weduwnaar.
Weedmoes, wee-, -muys, znw. o. Droesem van
weede, de verfstof.
Weedoem, we-, -doom, -dom, znw. m. Pijn, smart.
Weedoen, we-, onb. wijs als znw. gebruikt. Pijn
doen, zeer doen.
Weedt, (blauwe verfstof). Zie w e d e en w e ed e.
Weedvrouwe. Zie weduwevrouwe.
Weedwi, weedwie. Zie bij w e d u w e.

bnw. — I. Van personen. 1) Gelukkig. 2) weelderig;
wereldsch; aan niets gebrek hebbend. 3) vermogend; voorspoedig. 4) op zingenot belust. 5) verwijfd. — II. Van zaken. 1) Rijk; bloeiende, vrucht
heerlijk. 3) weelderig. 4) verwijfd.
-bar.2)
Weeldicheit, weldich-, weildich-, znw. vr. 1) Overvloed. 2) rijkdom. 3) genoegen, zalig gevoel; gelukzaligheid. 4) weelde, overdaad. 5) wellust. 6)
vreugde.
We(e)diehlike, bijw. Op eene weelderige wijze.
Weeldigen, weldigen, weldegen, zw. ww. intr.
Lui en lekker leven.
Weele, wele, betr. vnw. Wie.
Weele, znw. Zie w e e I, znw.
Weelie, welie, weelge, weelje, znw. Aalkorf.
Weele, znw. Mand(?)
Weelijc, we- -leec, bnw. Droevig, smartelijk.
WeelrLs, znw. o. Wilgenrij s.
Weeltljt. Zie welctij t.
Weeme. Zie w e d e m e.
Weemoede, znw. vr. Diepe smart. — Weemoede-

Weefambacht, -getrouwe, -huus, -loot, -touwe.

Zie w e v e-.

Weefbet, -beth, znw. o. Naam van een stuk laken,
waarvan de „waardein" verklaart dat het beter
geweven moet worden. — Weefsel, we f sel.
Weegh. Zie we c h, 1 e Art.
Weehamer, znw. Verk. lezing van weerhamer,
malleus militaris(?)
Weeheit, we-, znw. vr. (Hevige) pijn.
Weehertich, we-, bnw. Terneergeslagen. — Weeherticheit.
Weehoppe. Zie w e d e h o p p e.
Weelcheit, hetz. als w e e h e i t.
Weee, weeck, (weic), wek(e). bnw. — I. Van zaken.

1) Week ,zacht. 2) doorweekt, nat. 3) slap. 4) zwak.
5) onvast, vervallen. — II. Van menschen. 1)
Zwak, teer. 2) slap, flauw. 3) teergevoelig. 4) onvermogend, arm.
Weee, znw. vr. Zie w e k e.
Weee, weke, weike, znw. vr. Het weeken.
Weec (mannetjeseend). Zie w e d i c.
Weeeeedele, -gedinge, -geit, e. a. Zie w e k e. —
Weekelije. Zie w e k e 1 ij c.
Weekelijeheit. Zie w e k e l i c h e i t.
Weeken. Zie w e k e n.
Weeeheit, weic-, znw. vr. 1) Weekheid, zachtheid, 2) onvermogen. 3) gebrek aan zedelijke
kracht.
Weechertich, weic-, bnw. Weekelij k van gemoed.

— Weeeherticheit, -harticheit.
Weechudich, bnw. Zacht of fijn van vel.

Weechure. Zie w e k e h u r e.
Weeccorn, weec corn, znw. Haver.
Weeclagen, znw. ww. intr. Weeklagen.
Weeemarket. Zie w e k e m a r k e t.
Weel, we(e)le, znw. vr. 1) Een door het water

in een dijk en het daarachter liggende land gemaakte gat. 2) het uit een weel ontstane vaarwater
of de bij een weel uitkomende sloot.
Weeemeester, weic-, znw. m. Andere vorm van

wijcmeester(?)
Weel, weell, betr. vnw. In het Oostmnl. Wie.

Weel. Zie w e 1.
Weelde, veilde, welde, weelt, znw. vr. 1) De toe-

stand waarin men het goed heeft ,00k overvloed;
rijkdom. 2) genot, genieting. a) van geestelijken
aard, zaligheid. b) het (kortstondige) genoegen der
aarde. c) zingenot. 3) blijdschap. 4) overdaad,
weelde. 5) comfort.
Weeldelije, weidelijc, bnw. Overvloedig.
Weeldelike, weldelike, -lijc, -lic, bijw. l)Rijkelijk.
2) in zaligheid. 3) in overdaad. 4) op verwijfde
wijze.
Weeldeloos, bnw. Arm.
Weelden, zw. ww. trans. Van „weelden" voorzien.
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Weeldieh, weildich, weldich, -ech, welderich,

like, weemode-, -lic.
Weemoedieh, we-, wie-, -modich, -ech, bnw. 1)

Hartstochtelijk, wanhopig. 2) teergevoelig, lichtgeraakt. 3) kleinmoedig.
Weemoedicheit, we-, -modicheit, znw. vr. 1)
Diepe smart. 2) lichtgeraaktheid. 3) zwakheid.
Weemoet, weemoedt, znw. m. 1) Diepe droefheid.
2) teergevoeligheid.
Ween, wein(e), weyn, wene, znw. m. en o. 1) Geween, geschrei; in wene werden, gaan schreien. 2)
droefheid, rouw; w. driven, rouw drijven. 3) ellendige toestand. 4) ziekte, pijn. 5) „ween" dien mei
iem. aandoet.
Weenachtieh, wen-, -echtich, bnw. Droevig.
Weende, znw. vr. Hetz. als w e e n.
Weenden, Wenden, de Slaven.
Weenen, onbep. wijs als znw. gebruikt. Zie
w e n e n.
Weenlije, bnw. 1) Smartelijk. 2) klaaglijk.
Weenlijeheit, znw. vr. Treurigheid; klaaglijke
stem.
Weenlike, vein-, bijw. Op eene klaaglijke wijze.
Weenlike (waarschijnlijk). Zie w a e n ii k e.
Weenschen. Zie w e n s c h e n.
Weenwaers. Zie w a e n d i w a e r s.
Weepsch, wepsch, bnw. Flauw van smaak, onsmakelijk. — We(e)pschheid.

Weepsterten, wiep-, wet-, -steerten, -starten, zw.

ww. intr. Kwispelstaarten.
Weer (akker). Zie w e r e.
Weer (verdediging). Zie w e r e.
Weer, (weergesteldheid enz.) Zie w e d e r. Ook
in de bet. „onweder".
Weer (ram). Zie w ede r.
Weer (terug). Zie w e d e r, bijw.
Weer, voegw. Zie w e d e r.
Weer, znw. m. Man. In w e e r g e l t, w e e rwo1f.
Weer, znw. m. 1) Verharding in hout; knoest.
2) eelt.

Weeraehtieh, wa(e)r-, wer-, -aftich, -echtich, -halt,

bnw. 1) Weerbaar, krachtig; dapper. 2) van een
gebouw, in staat van tegenweer.
Weerachtich, bnw. Eeltig.
Weerbaelge, -bailgie, znw. vr. Sluitboom. —

Weerbaer.
Weerbrief, znw. m. Akte van verweer.
Weerdaeh, znw. m. Dag van verweer in rechte,

rechtdag.

Weerde. Zie w e r d e, znw. en bijw.
Weerdein. Zie w a e r d e i n.
Weerdelike. Zie w e r d e 1 i k e.
Weerden. Zie w e r d e n.
Weerder (eiland). Zie w e r d e r.
Weerder, znw. m. Taxateur(?)
Weerderen. Zie w e r d e r e n.
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WEGGE.

WEERDICH(EIT).

Weerdieh(eit). Zie w e r d i c h (e i t).
Weerdigen. Zie w e r d i g e n.
Weerdinne. Zie w e r d i n n e.
Weerdrift. Zie wederdrift.
Weerdu, (weert u). Zie w e r e n.
Weeren. Zie weren.
Weergeeken, zw. ww. intr. Terugschertsen.
Weergelt, war-, were-, znw. o. Geld als zoengeld
betaald tot boete voor een manslag aan de magen
van een verslagene.
Weergelt, znw. o. Eene opbrengst voor de bestrijding der kosten van de weermiddelen eener
stad.
Weerhaen. Zie w e d e r h a n e.
Weerhaft. Zie weerachtieh.
Weerhorieh. Zie w e d e r h o r i c h.
Weerhuus, wer-, znw. m. Versterkt huis, kasteel.
Weere en de samenstellingen. Zie w e r c.
Weereloeke. Zie w e r c c l o c k e.
Weercloet, -cloot, znw. Een soort van klomp.
Weerleggen. Zie w e d e r l e g g e n.
Weerlije, -helt. Zie w ereltlij c, -heit.
Weerloos, were-, -lois, bnw. Weerloos, zwak.
Weerloos, waerloos, bnw.; w. worden, het bezit
van iets verliezen.
Weerman. Zie w e d e r m a n.
Weernen. Zie w e r e n e n.
Weernisse, aver-, war-, -esse, znw. vr. Versterking; versterkt punt.
Weerre. Zie w e r e r e.
Weers. Zie w e r s.
Weerschap, veer-, ver-, -schip. Zie w a e rs c h a p 2) en 3).
Weerschap. Zie w e r t s c h a p.
Weerst, superl. van w e r t, bnw.
Weerstoot. Zie wederstoot.
Weerstrub(b)ieh. Zie w e d e r s t r u b b i c h.
Weert, bnw. en znw. Zie w e r t.
Weertschap. Zie w e r t s c h a p.
Weerval. Zie wederval.
Weerwere. Zie wed e r w e r c.
Weerwolf, wer-, znw. m. Naam van een
mythisch wezen.
Wees. Zie w e s e.
Weesen. Zie wesen.
Weeskint. Zie w e s e k i n t.
Weesten. Zie w e s t e n.
Weet. Zie w e t.
Weet. Zie w e t e.
Weet (weedt, blauwe verfstof). Zie w e d e en
weed.
Weet. Zie w e i t.
Weet (pijn). Zie w e e t e en vgl. w e e t h e i t.
Weetassehe. Zie weedassche.
Weetbrief, vete-, znw. m. Akte waarin eene gerechtelijke aanzegging vervat is.
Weetdach, znw. m. Dag waarop eene gerechtelijke bekendmaking geschiedt.
Weete, weette, weet, znw. vr.; ook weet, m. Pijn.
Weetheit, znw. vr. Pijn.
Weeteupe, znw. vr. Kuip met weet (blauwe verfstof).
Weetlike. Zie w e t e l i k e.
Weetman, znw. m. Bereider van weet (blauwe
verfstof).
Weetmate, znw. vr. Het -meten van weet
(blauwe verfstof).
Weetschap, - schip. Zie w e t e n s c h a p.
Weettonne, znw. vr. Ton voor weet (blauwe
verfstof).
Weeute, weewete, weewite, znw. vr. Pijn.
Weewe, weave, znw. vr. Pijn.

Weewede, veewede, znw. vr. Pijn, smart.
Weewete, veewit, weewijt, weewijte, znw. vr. Pijn.
Weffe. Hetz. als w e b b e.
Weffel(e), znw. m. Striem, buil.
Wefhuus. Zie w e v e h u u s.
Wefsel, weefsel, znw. o. Weefsel.
-

Wegachtieh, -echtich, bnw. Komt voor met de

vertaling vialis.

Wegane, weg(e)ganc, znw. m. Het heengaan, in
het bijzonder het ontijdig verlaten van eenti
dienstbetrekking.
Wege. Zie w e c h, znw. en bij w.
Wege, znw. vr. Andere vorm van w i e g e.
Wege, bnw. Wild.
Wegeban, znw. m. Boete voor gebrekkig onder
een weg.
-houdvan
Wegebrede, weech-, - breide, -bree, znw. vr. Naam
van eene geneeskrachtige plant, weegbree.
Wegedicht. Zie w e e c h d i c h t.
Wegedichtich, bnw. Dicht van wanden, in een
goeden staat wat de muren betreft.
Wegeganger, znw. m. Reiziger, voetganger.
Wegegane. Zie w e g a n c.
Wegegelt, znw. o. Hetz. als w e c h g e 1 t.
Wegehuus, -huys, znw. o. Waag.
Wegelage, znw. vr. Hinderlaag.
Wegelagen, weech-, wech-, zw. ww. intr. Een hinderlaag leggen aan iem.
Wegelaginge, znw. vr. Het leggen van een hinderlaag.
Wegele, znw. m. Verkleinw. van w e c h.
Wegelije, -lic, bnw. Komt voor met de vertaling
ponderabilis.

Wegelije, weg-, -lic, bnw. (Van goederen), roerend.

Wegelijc, bnw. Op den of een weg betrekking
hebbend; ene wegelike stede, een plaats waar wegen zijn, die goed gelegen is.
Wegeloon, znw. m. en o. Weegloon.
Wegemeester, -meister, znw. m. Te Utrecht,
naam van een beambte belast met het handhaven
der „rijding" voor de bakkers en brouwers, en het
straffen der overtreders.
Wegemoede, -mude, bnw. Vermoeid van een
weg, of reis.
Wegen, st. (en zw.) ww. trans. en intr. -- I. Intr.
1) Zich bewegen. 2) wegen, een zeker gewicht hebben. 2) met den datief van den pers., zwaar op iem.
neerkomen; iem. kwetsen. 4) w. op, beoordeeld
worden naar een bepaalden maatstaf. — II. Trans.
1) Wegen, het gewicht bepalen van iets; opwegen;
toegeven; betaald zetten. 2) overwegen, overpeinzen. 3) achten, tellen, schatten. 4) (meer of
minder zwaar) opnemen. 5) neder w., door zijn
gewicht naar beneden drukken.
Wegen, zw. ww. trans. In beweging brengen;
schudden.
Wegen, zw. ww. trans., wederk. en intr. — I.
Trans. A. Met een pers. als obj. Op den rechten
weg brengen, leiden. B. Met eene zaak als obj.
Richten, besturen. — II. Wederk. Ergens heen
gaan. — III. Intr. Gaan.
Wegen, zw. ww. intr. In het Limburgsch. Helpen.
Wegen, zw. ww. trans. De muren of wanden herstellen.
Wegende, deelw. bnw. Zwaar; ernstig.
Weger, bnw. Zie w e i g e r.
Weger, bnw. in den comp. Meer genegen(?)
Weger, weiger, -ere, znw. m. Waagmeester; vr.

Wegerse, weechster.
Wegesehale. Zie w a e c h s c h ale.
Wegeseheide, we(e)ch-, -schede, znw. vr. Kruisweg, twee-, drie-, viersprong; ook Wegeseheidinge,
weech-, wech-, -schedinge.
Wegeskijn, -kin. Verklw. van w e c h.

Wegevaerdieh. Zie w e c h v a e r d i c h.
Wegevaert, -vert, znw. vr. Reis, het onderweg
zijn.
Wegewise, znw. vr. Naam van eene genees
-krachtigepln.

Wegewisen, zw. ww. trans. Terechtbrengen.
Wegge, wigge, znw. m. 1) Wig. 2) wigvormig
tarwebrood, weg.

WEGGEN.
Weggen, znw. ww. trans. Bewegen.
-wegich, bnw. In drieweghich,

WEITENCORN.

door-

weghech, afweghech.
Weginge, znw. vr. Het wegen, weging.
Weginge, znw. vr. 1) Het aanleggen of onderhouden van wegen. 2) vrijheid van ergens te gaan.
3) hetz. als w e e h.
Wehoppe. Zie wedehoppe.
Wey, znw. vr. Zie w e i d e.
Wey, weye, znw. vr en m. Wei, hui van de melk.
Wey, vege, bnw.; wey vleesch, overtollig of wild
vleesch.
Wey, bijw. Zie w e c h, 2e Art.
Wey, tusschenw. 1) Andere vorm van w e e.
2) uitroep van verrukking( ?).
Weyaehtich, bnw. Op hui of wei gelijkende.
Weybast, weye-, znw. m. Teen, twijg, streng(?)
Welch. Zie w e e c h.
Weidacker, znw. m. Een stuk weiland.
Weide, weede, wede, wey, wee, wayde, znw. vr.
1) Voeder, voer, ook voedsel voor menschen. 2)
weide, grasveld. 3) maal.
Weide, weideboom, znw. vr. Wilg.
Weidegrave, weyde-, -greve, znw. m. Ambtenaar
belast met het toezicht op de stadsweiden en het
innen van de daar verschenen pachtsommen.
Weidegrave, znw. vr. en m. Gracht of sloot om
de stadsweide.
Weidégravesehap, weyde-, graef-,-, grai f -, greet-,-,
znw. vr. Het ambt van den .,weidegrave".
Weidehuus, weid -, -huys, znw. o. Jaehthuis.
Weidejaer, znw. o. Het land waarin een land
voor weiland gebruikt wordt.
Weldecamp, znw. m. Afgesloten of door water
omgeven stuk weiland. — Weidelant, wede -, wei -,

weid -.

Weldeli.je, weilijc, bnw. 1) Op weide betrekking
hebbend; van weiland voorzien. 2) op het voedsel
betrekking hebbende( ?). 3) op de jacht betrekking
hebbende. 4) schoon, sierlijk, heerlijk.
Weidel eheit, znw. vr. Heuschheid.
Weidelike, bijw. Op eene heerlijke, statige wijze.
Weidemaent, wede -, weid -, wei -, wee-, znw. m. en
vr. Naam van de maand Juni.
Weidemeester, -meyster, - mester, znw. m. Opzichter over de stadsweiden.
Weidemesse, weid -, wei -, -messe, -mes, znw. o.
Jachtmes.
Weiden, weyden, weeden, weden, zw. ww. trans.
en intr. — I. Trans. 1) Weiden, doen grazen. 2) afgrazen. — II. Intr. 1) Het maken van een afgesloten weide.2 ) weiden, grazen. 3) zich verlustigen,
geestelijk genot smaken. 4) gaen henen w., een goed
heenkomen zoeken.
Weiden, zw. ww. trans. De ingewanden uit een
gedood hert verwijderen.
Weidenaer, weyenaer, znw. m. Jager.
Weidepennine, wede -, znw. m, Geldelijke opbrengst geheven van weiden.
Weider, znw. m. Herder.
Weidespel, weiden -, weid -, weidel-, -spil, znw. o.
Jacht.
Weidetiende, znw. m. Tiende geheven van wei
-den.
Weideverken, znw. o. Varken dat ter weide gaat.
Weidewere, weid) -, znw. o. Jacht, vogeljacht,
visscherij.
Weidich, bnw. 1) Op de jacht betrekking hebbend. 2)práchtig; frisch.
Weidichlike, bijw. Volgens de regelen der jacht.
Weidinge, znw. vr. Het weiden of grazen.
Weye. Zie w e y, znw.
Weyen, zw. ww. trans. Afroomen (van melk).
Weyen. Zie w a e y e n.
Weyen. Zie w e i d e n.
Weyen. Zie w i e d e n.
Weyen, zw. ww. intr. Naam van een niet nader
bekend spel.
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Weyen, zw. ww. intr. Hinniken.
Weyer, znw. Vijver.
Weyer. Zie w e r e.
Weyeren, zw. ww. intr. Huppelen(?)
Weyerts. Bet. onzeker.
Weifelaer, znw. m. Onbetrouwbare.
Weifelaer, -ter, znw. m. Sergeant.
Weifelen, zw. ww. intr. Waggelen; onvast zijn
in zijne overtuiging.
Weiger, weger, bnw. 1) Weerbarstig. 2) trotsch
op iets. 3) gehecht aan. 4) zuinig op. 5) week(elijk).
6) welwillend.
Weigeren, wegeren, zw. ww. trans. Weigeren.
Weigerich, bnw. Onwillig.
Weigeringe, znw. vr. Verzet, weigering.
Weigerlije, bnw. Weelderig, dartel.
Weigerliike, weger -, bijw. 1) Weekelijk. 2) op
eene dierbare wijze.
Weie. Zie w e e c.
Weiken. Zie w e k e n.
Wellant. Zie weidelant.
Weilde, weildich. Zie w e e 1 d e, w e e 1 d i e h.
Weile. Zie w e 1 c.
Weillja. Zie weide1ij c.
Weilrijs, znw. o. Wilgenrijs.
Weimaent. Zie weidemaent.
Weimesse. Zie weidemesse.
Wein, weyn. - Zie w e e n.
Weind, weyn, znw. Bet. onzeker.
Weindelsteen. Zie w e n d e 1 s t e e n.
Weinden. Zie w e n d e n.
Weine, weinen, weininge. Zie w e e n, w enen, weninge.
Weine, Weene, znw. vr. Weenen, de hoofdstad
van Oostenrijk.
Weinen. Zie w e n d e n en w e n e n.
Weinich, weynnich, wenich, wennich, onbep.
telw., bnw. en bijw. I. Als zelfst. onb. telw. 1) Weinig, een klein beetje. 2) verbonden met een partitieven genitief of Bene bepaling met -van. 3) als znw.,
voorafgegaan door een lidw. van onbepaaldheid.
-- II. Bnw. In gering getal, van eene kleine hoeveelheid of omvang. — III. Bijw. In geringe mate.
Weinicheit, wenicheit, znw. vr. Kleine hoeveelheid.
Weiniehiike, lichen, bijw. In geringe mate.
Weynige, znw. Bet. onzeker.
Weinc. Zie w e n c.
Weincken. Zie w e n k e n.
Weinsch. Zie w e n s c h.
Weinschen. Zie w e n s c h e n.
Weintelen. Zie w e n t e 1 e n.
Weipe, weype. Zie w e p e.
Weir, voegw. 'Hetz. als w e d e r.
Weiren. Zie w e r e n.
Weirooe, znw. o. vr. Wierook.
Weisáek, weidesack, znw. Weitasch.
Weiselije. Zie w e s e 1 ij c.
Weisen. Zie w e s e n.
Weisteren, zw. ww. intr. Wemelen, draaien voo
de oogen.
Weisuper, znw. m. Naam, gegeven aan een
paard.
Welt, weste, weet, weiten, znw. m. en v. Weit,
tarwe.
Welt, znw. vr.(?). Varkensrug (? )
Weitbouw, weitenbouw, znw. m. Het verbouwen
van weit.
Weite. Zie w e i t.
Weitel, znw. m. Scharrebijter, een soort loopkever.
Weiten, znw. m. Benaming van een vogel; gaai,
meerkol.
Weiten, ww. Zie w e t e n.
Weiten, bnw. Zie w e i t e y n en weit.
Weitenbroot, wytten-, znw. v. Tarwebrood.
Welteneaf, weit -, znw. o. Kaf van het koorn.
Weitenoorn, znw. o. Graankorrel.
-
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WEITENMELE.

Weitenmele, znw. o. Tarwemeel.
Weitenmout, -malt, znw. o. Mout uit weit bereid.
Weitich, bnw. Als weit.
Weitijn, weiten, bnw.Van weit of tarwe gemaakt.
Weiteruut, znw. o. Naam van een plant, waarvan een blauwe verfstof verkregen wordt, weede.
Weivel, weyvel, znw. m. Sergeant.
Weivelen, wevelen, zw. ww. intr. Strijkages voor
iem. maken, vleien.

Weiven, weven, woeiven, wijven, wiven, zw. ww.
intr. en trans. — I. Intr. Zwaaien (met de hand).
2) heen en weer zwaaien. — II. Trans. Heen en
weer bewegen.
Weiver, znw. o. Een in Noord-Holland voorkomende benaming voor een rij huizen buiten de
kom van het dorp.
Weiwere. Zie w e i d e w e r c.
Wek, weec, bnw. Week.

Weke, weike, weuke, wekene, weec(k), wecke,
woeke, wouke, znw. vr. en m. 1) Week; die goede w.,
de stille week. 3) de week, waarin men op zijn
beurt bepaalden dienst heeft te verrichten.
Weke, bnw. Zie w e e c.
Weke, weec, weike, znw. vr. Het weeken.
Weke. Zie w i e k e.
Wekeeeel, weeck-, cedele, znw. v. Wekelij ksehe
lijst van het verkochte.
Wekegedinge, wekeng.-, weecgeding(e), znw. o.
Eene wekelijks plaats hebbende rechtszitting.
Wekegelt, week-, -geelt, znw. o. 1) Eene wekelijks
te betalen bijdrage, eene bij de week geïnde heffing.
2) eene bij de week gedane uitkeering; op of bi
weeckghelde vercopen, op betaling binnen de week
verkoopen.
Wekegewin, weecgewin, znw. o. Rente, per week
te betalen.
Wekehoudere, -hued ere, znw. m. Hij, die de week
heeft in eene stichting.
Wekehure, weechure, znw. vr. Weekloon.
Wekelije, wee-, bnw. 1) Teer, zwak. 2) weekelijk (in ongunstigen zin), weelderig.
Wekelike, liken, weecklike, bijw. Wekelijks.
Wekelike, weeclike, weeckelick, bijw. 1) Op zachte
wijze, weekelijk. 2) slap, niet van harte.
Wekelicheit, weeclikheit, (weekelijc-), znw. vr.
Zwakheid, teerheid van lichaamsgestel.
-

-

Wekelijcs, bijw. Wekelijks. -- Wekemaret,

weecke-, weken-, wecke-, -marcte, -merct, Wokemaretdaeh, weeckmarctdach.
Wekemaretvrede, znw. m. Het bij gelegenheid
van de weekmarkt geldende recht.
Wekemisse, weeckmisse, znw. vr. Een vaste mis
op een bepaalden dag der week(?).
Weken, weeken, weiken, wieken, zw. ww. trans.
en intr. — I. Trans. Week maken door vocht. —
II. Intr. a) Week worden. b) vermurwd worden.
c) verzwakken. d) zich zwak gedragen. e) arm worden, f) verminderen.
Wekepennine, weeckpenninc, znw. m. Eene wekelijksche bijdrage.
Weker(e). Zie waker.
Wekescade, weecscade, znw. vr. Wekelij ksche
interest.
Wekicheit, weekicheit, weickicheit, znw. vr. Slapheid, weekheid.
Wekinge, weekinge, weikinge, znw. vr. Het week
maken.
Weeke, znw. m. Wachter, waker.
Weeke, znw.. Zie w e k e.
Wecken, wieken, zw. ww. trans., .4. Met den
acc. van den persoon. a) Roepen, wekken, wakker
maken. b) w. uit een leven van zonde. c) w. uit een
toestand van geestverrukking. d) opwekken. e)
iemands toorn opwekken. B. Met den acc. eener
zaak. Opwekken, verwekken.
Weeker, znw. m. 1) Een toestel dat wekt. 2) waker.
Weekerlike. Zie w a c k e r l i k e.

Wel, wal(e), wael, wail, wele, weel, wole, bijw. bij
het bnw. goet, comp. bat, superl. best. 1) Wel,
goed, op eene uitnemende wijze. a) bij werkwoorden. b) verbonden met een verl. deelw. c) de beteekenis „heel goed" heeft wel meermalen in verbinding met weten, wanen, wercken, enz. d) ten zeerste ; in verbinding met andere werkwoorden:
(het) wel doen. a) dappere daden verrichten, zich
onderscheiden. P) het goed maken. y) zich te goed
doen. 8) met den datief van den persoon, aangenaam zijn; wel sijn, met den datief van den persoon. a) iets goed vinden. P3) gelukkig zijn; zonder
datief, voorspoed hebben; wel werden, wel te moede
worden, te hem selven wale sijn, opgewekt zijn; enen
wel willen, iem. welwillend gezind zijn. 2) als bijw.
van graad bij een bnw. of bijv. bepaling, in de beteekenis van: in hooge mate. 3) met ende verbonden heeft wel de kracht van een bijw. van graad;
bijv. eertic ende wel, schoon ende wal. 4) als bijw. van
graad bij een bijw. of een bijw. uitdrukking, wel
vroegh; noch also wel, wel eens zoo. 5) als bijw. van
graad bij een onbep. telw. of een onbep. vnw.: over
wel menich jaer. 6) in verbinding met een hoofdtelwoord heeft wel de bet. van minstens. 7) zeker, gerust. 8) aan een begin van een zin om er nadruk
aan te geven. 9) als toegevend bijwoord. 10) als
tusschenwerpsel, vooral in verbinding met so. 11)
als aansporing, meestal verbonden met een ander
bijw. 12) als znw.
Wel, well, weel, we(e)le, vrag. en betr. vnw. In het
Oostmnl. Wie.
Welaen, -ane, -an, uitroep. Vooruit.
Welbedacht, walebedacht, wael-, -bedocht, bnw.
Welberaden.
Welbehagelije, wael-, wale-, bnw. Schoon, welgevallig.
Welbehagen, -wal, zw. ww. intr. en wederk. — I.
Intr. Behagen. — II. Wederk. Behagen scheppen
in.
Welbehagen, wal -, znw. o. Welbehagen.
Welberaden, bnw. bijw. Welberaden.
Welbereit, bnw. Schoon, welgemaakt.
Welbert, znw. Raam in een orgel waarop de
wellen geplaatst zijn, welbord.
Welbesint, bnw. Welberaden.
Welbevallen, zw.n o. Welgevallen.
Welbevallenheit, wale-, vallicheit, znw. vr. Welgevallen.
Welbevallieh, bnw. Zie w e 1 g e v a 11 i c h.
Welbevalliehelt, znw. vr. Zie w e 1 b e v a 11 e n h e i t.
Welbewrocht, deelw. bnw. Behoorlijk van een
omheining voorzien.
Welboom, znw. m. Rol van hout of steen, waarmee akkers en wegen worden gelijk gemaakt.
Welboort, vervorming van een niet meer begrepen volboort. Zie volbort.
Welboortich, bnw. Van edele geboorte.
Welbootscap, znw. o. Verwelkoming.
Welboren(scap). Zie welgeboren (s c a p).
Weld. Zie w i 1 t.
Weldach, weel, znw. m. Dag van voorspoed.
Weldader, wael-, wale-, znw. m. Weldoener.
Weldadieh, bnw. 1) Deugdzaam. 2) ondernemend, dapper. 3) liefdadig. — Weldadicheit, wael-,

wale-.

Weldaet, wail-, wale-, wael-, znw. vr. 1) Een
goede, edele daad. 2) een dappere daad. 3) goede
werken, in kerkelijken zin. 4) weldadigheid, gunstbewijs. 5) deugdzaamheid.
Weldane, znw. meere. Goede werken.
Welde, znw. vr. Zie w e e 1 d e. 1) Rijkdom. 2)
genietingen, vreugde. 3) hemelsche gelukzaligheid.
Welde, znw. vr. Geweld, kracht.
Welde, bnw. Zie w i 1 t.
Weldelije, bnw. Gewelddadig.
Weldelije, bnw. Zie w e e l d e l ij c.
Weldelike.. Zie weelde1i ke.

WELCTIJT.
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Weldelike, -icken, bijw. 1) Met geweld. 2) met
en heerlijkheid.
Weldenaer, weldener, znw. m. 1) Geweldenaar.

Welgeordineertheit, znw. Toestand zooals hij beware vroomheid.
Welgeraeet, bnw. Voortreffelijk, goed gevormd;

macht

hoort te zijn;

2) hij die een overeenkomst schendt.
Weldeneken, wael-, znw. o. Weldenkendheid.
Welderich, bnw . Zie w e e I d i c h.
Weldernisse. Zie w i l d e r n i s s e.

sierlijk; uitstekend.

Weldich, bnw. — I. Van personen. 1) Macht hebbende, sterk; verbonden met den 2den nv., meester
over; een weldighe bode, een behoorlijk gemachtigde; w. ende wench sijn, in het rechtmatig bezit
zijn. 2) rijk. 3) krachtig, gezond. 4) gewelddadig. —
II. Van zaken. 1) Krachtig. 2) gewelddadig.
Weldich, bnw. Zie w e e 1 d i c h.
Weldicheit, znw. vr. Macht, geweld.
Weldieheit. Zie weeldicheit.
Weldichiike, bijw. Op geweldige wijze.
Weldiehllke, bijw. Zie wee1dich1ike.
Weldigen, zw. ww. trans. 1) Overweldigen; in
zijn macht krijgen. 2) beslag leggen op. 3) enen geweldigen in, iem. gerechtelijk in het bezit stellen
van.
Weldiger, znw. m. Geweldpleger.
Weldinge, znw. vr. Beslaglegging.
Weldoen, onr. ww. intr. 1) Goede daden verrichten, deugdzaam leven. 2) dapper zijn in den
strijd. 3) welvaren. 4) weldoen, een gunst of weldaad bewijzen.

Weldoende, deelw. bnw. Een deugdzaam leven

— Weldoenre, -doender.
Weldunkenheit, znw. vr. Inbeelding.

leidend.

Wele, vrag. en onbep. vnw. In Oostmnl. wie.
Wele, bijw. Zie w e 1.

Wele, znw. vr. Zie w e e 1.
Wele, znw. vr. Lijn, waarmee men een schip

voorttrekt.

Wele, weel( ?), znw. m. of vr. Veld met rijp koren( ?)
Weleer, waleer, wetleer, bijw. Weleer.
Welen, weiten, zw. ww. intr. Zich wentelen.

Welen, ww. Zie w i 11 e n.

Welen, ww. Zie w i e 1 e n.
Welfhout, znw. o. Houten staketsel, dat men ge-

bruikt bij het metselen van een gewelf.
Welfsel, wul f sel, znw. o. Zoldering; zijbeuk.
Welfsteen, znw. m. Gewelfsteen.
Welfte, wul f te, znw. o. Gewelf, dak, gemetselde
boog eener brug, zoldering eener poort, zolder.
Welgeboren, welboren, wailgeboren, deelw. bnw.

1) Van edele afkomst. 2) als znw., een welgeborene,
die individueel dienstplichtig was en schotvrij
genoot. 3) wettig geboren. 4) edel, aanzienlijk-heid
door geboorte. 5) edel van aard.
Welgeborenheit, -borenthede, znw. vr. De hooge-

re standen.

Welgeborenscap, welborenscap, znw. vr. De toestand en de rechten van den welgeborene.
Welgedaen, wale-, wail-, - gedane, deelw. bnw.
Welgemaakt, schoon; forsch, flink.
Welgedaenheit, znw. vr. Fraaie gestalte.
Welgedeeltheit, znw. vr. Evenredigheit.
Welgedegen, deelw. bnw. Gezond van lijf en leden; schoon; voortreffelijk.
Welgegoet, bnw. Gegoed, rijk.
Welgecomen, deelw. bnw. Welkom.
Welgeleert, bnw. Zeer geleerd; (van dieren),
goed afgericht. — Welgelegen.
Welgelijft, bnw. Welgedaan, gezond en stevig.
Welgemaect, deelw. bnw. — I. Van personen en
lichaamsdeelen, schoon gevormd. — II. Van zaken,
mooi gemaakt; op behoorlijke wijze, naar de voor schrif ten gemaakt. — Welgemaniert.
Welgemeit, -gemeet, bnw. Vroolij k, blij.
Welgemint, deelw. bnw. Welbemind.
Welgemoet, bnw. Goedaardig, vriendelijk.
Welgemoet, znw. vr.(?) Een plant, de marjolein.

Welgen. Zie w a 1 g e n.

Welgenoegen, znw. o. Blijdschap.

783

Welgeraectheit, -hede, znw. vr. Voortreffelijkvan lichaam of geest; dappere

heid, schoonheid
daad.

Welgeselet , deelw. bnw. Zie w e 1 g e s t a 1 t.
Welgesedet, -seet, bnw. Braaf.

Welgesienheit, znw. vr. Zie g e s i e n h e i t.
Welgesint, bnw. Welgezind; verstandig.
Welgespraect . Zie g e s p r a k e t.
Welgestalt, ook Welgescict, bnw. Welgeschapen. -- Welgestelt.
Welgetonget, bnw . Babbelachtig.

Welgeval, znw. o. Welgevallen.
Welgevallen, zw. ww. intr. Behagen.

Welgevallen, znw. o. Welbehagen. — Welgeval-

lich, welbevallich.
Welgewassen, deelw. bnw. Zie g e w a s s e n.
Welgewrocht, deelw. bnw. Goed gevormd; goed
afgewerkt.

Welgonnende, deelw. bnw. Genegen.
Welgorend , deelw. bnw. Welriekend.
Welhebbende, deelw . bnw., ook: Welhebbich. 1)
Rijk. 2) beschaafd.
Welheen, - henen, interjectie. Welnu, welaan.
Welheit, wal -, wale-, -hede, -heit, znw. vr. Zalig-

heid, verrukking.
Welhelen, st. ww. als znw. gebruikt. Het verstaan van de kunst van zwijgen.
Welhout, znw. o. Houten rol om akkers en wegen gelijk te maken.
Welich, bnw. Weelderig, rijk; in overvloed
voorhanden; dartel.
Welsch, bijw. Weelderig.
Welieheit, -hede, znw. vr. en m. Weelderigheid,
weelde; zingenot, wellust.
Welicheit, znw. m. Ellende, verdriet.
Welichlike, bnw. Weelderig.
Welie . Zie w e e l i e.

Weliegront, welygront, znw. Buitendijksche

grond, begroeid met wilgen.
Welije, bnw. Zie w e e 1 ij c.
Welie. Zie w e 1 c.
Welke, weelike, bijw. Treurig, droevig.
Welinge, znw. vr. Bij een dijkbreuk uitgeholde
put of kolk.
Welinge, r^ellinge, znw. vr. Band van rijshout
of teenen, diende om de rijslagen bijeen te houden
van kleine zinkstukjes of lichte rijsconstructies

(„waesen").
Weljonste, znw. vr. Genegenheid.
Wele, wilc, welic, weelc, wulc, walc, weilc; in
Limb. teksten willech, vnw., bijw., telw. — I. Als
vragend vnw. Welke, wie, wat, wie (wat) van beiden. — II. Als betr. vnw. — III. Als onbep. vnw.
Wie ook, alwie. - IV. Als bijw. Waarlangs, waarheen. — V. Als onbep. telw. Sommige, eenige.
Welc, bnw. Verwelkt.
Welc, znw. m. Klit wol(?)
Welken, wulcken, bijw. Op welke wijze.
Welken, zw. ww. intr. Verwelken.
Welker, znw. vr. Willekeurige boete.
Welkerhande, wilker-, vrag. vnw. Hoedanig. —
Onbep. vnw. Welke, wat voor ook.
Welkereonne, wilker-, -cunne, vrag. vnw. Hoe

danig.

Welkerleie, welkerlijc, vrag. vnw. Hoedanig.
Welkertiere, tieren, tiren, vrag. vnw.Van welke
-

-

soort.

Welkerwise, bijw. Op welke wijze.

Welkoir, wilkoor, znw. Wie of wat van beide.
Welcom, welcomen. Zie w e 11 e c o m e, enz.
Welesins, welsins, bijw. In welke richting, waarheen.
WeletLjt, wilctijt, welt lit, weeltijt, wiltijt, bijw. en
voegw. — I. Bijw. Wanneer. — II. Voegwoord,

WELLATENDE.

WEN.

dikwijls gevolgd door dat of so. Wanneer, als.
Wellatende, wal-, deelw. bnw. Beschaafd, welgemanierd.
Welle, znw. vr. Welboom, wals, egge.
Welle, znw. vr. Wel, put.
Welle, znw. vr. Drijfzand.
Welle, znw. vr. Opborreling van water.
Welle, znw. vr. Oever, kade langs een rivier.
Wellebale, welbalc, znw. m. Zware balk als leuning geplaatst langs de Ijselkade.

Welsingende, deelw. bnw. Goed voordragend,
plechtig sprekend.
Welsmakelijeheit, znw. vr. Smakelijkheid. —
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Welsmakende.
Welsmakenheit, znw. vr. Wijsheid.
Welsprekelike, bijw. Met vriendelijke bewoor-

dingen.

Wetspreken, znw. o. Welsprekendheid. — Welsprekende, wael-, wal-, ook -sprekich, Welspreken(t)heit, Welsprekentlike.
Welsprekinge, znw. vr. Welsprekendheid, -wijs-

Wellecome, welcome, -coom, welcomen, wellecomen, walecomen, wellecommen, bnw. Welkom. Als

heid.

znw., geschenk aan of van een vorst bij de inkomst
in eene stad na zijn huldiging.

voegen.

Welleeomen, welcomen, wellecommen, zes. ww.

trans. Verwelkomen.
Wellen, zw. ww. trans. Met de wel bewerken.
Wellen, st. ww. intr. en trans. Rollen, wentelen.
Wellen, zw. ww. intr. 1) Opborrelen. 2) koken.
Wellen, zes. ww. trans. causatief van wallen. 1)
Doen koken. 2) even opkoken, smelten.
Wellen. Zie willen.
Wellepael, -pale, znw. De paal waarop de wel
kade is gebonden.
-balkopde
Weller, znw. m. Wentelaar (een riviervisch).
Vochtig,
welig.
bnw.
Wellieh,
Wellieh, bnw. Opgeblazen, winderig.
Wellich. Zie v e l l i c h.
Wellieheit, znw. vr. Dartelheid.
Welliehte, waellichte, bijw. Misschien.
Wellief, bnw. Zeer lief, dierbaar.
Wellinge, znw. vr. Wenteling.
Wellinge, znw. v. 1) Het opborrelen, (doen) koken. 2) kooksel, pap. 3) wilde wikke; veld waarin
wilde wikke groeit.
Wellinge, znw. vr. Zie w e 1 i n g e.
Welluden, onbep. wijs als znw. Wat wel luidt. —

Welludende, welludinge.
Wellust, wal-, wael-, wol-, walost, znw. vr. a)

Zalig gevoel. b) genot, zinnelijke genoegens. c)
pleizier. d) genot, vreugde.
Wellustelije, wol-, bnw. Wellustig.
Wellusten, zw. ww. intr. 1) Genieten van. 2) naar
wereldsche genoegens haken. 3) behagen, de zinnen
streelen.
Wellustich, wael-, wal-, bnw. Genotvol, heerlijk.
Wellusticheit, wal-, -losticheit, znw. vr. Schoonheid, genot; hemelsche vreugde; weelde; vleeschelijk genot. — Wellustiehlike, -wol-, -lijc, -lick.
Wellustigen, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans.
Iem. aangenaam stemmen. — II. Intr. Zich verlustigen.
Wellustiger, znw. m. Wellusteling.
Welmachtich, bnw. Machtig, in staat tot.
Welmen, zw. ww.(?) Bet. onzeker.
Welmogende, deelw. bw. Gezond, sterk.
Welna, welnaer, wal-, bijw. Bijna, haast.
Welnere, welneer. Zie w i 1 e n e e r e.
Welnemen, wail-, st. ww. trans. Iets goed opnemen.
Welneminge, wael-, znw. vr. Het welnemen, het
goed opnemen.
Welop, wael, -up, interj. Welaan, vooruit!
Welp, welpe, wulp(e), wolp(e), zw. o. en m. Jong
van een hond, een beer, een leeuw, een vos. Ver klw. welpijn, welpin, welpen, welp(e)kijn, weleken,
welpgen, wulpen, vulpen, jong van een dier.
Welraet, znw. m. Het geven van een goeden raad.
Welreden, zw. ww. intr. Welsprekend zijn.
Welrieekende. Zie w e 1 r u k e n d e.
Welrukelije, bnw. Welriekend. — Welrukelijc-

heit.
Welruken, znw. Een aangename geur. — Wel

-riekende; wal-, wael-, weel-, deelw. bnw.-rukend,

— Welrukentheit, -riekentheit.
Welsalieh, bnw. Zeer gelukkig.
Welsch. Zie w a l s c h.
Welseriven, znw. o. Goed schrijven, stileeren.

Welstaen, wale-, wael-, st. onr. ww. intr. Passen,
Welstaende, deelw. bnw. Gepast, voegzaam.
Welt, bnw. Zie w i i t.
Welt, znw. Zie w e r e l t.
Welt, znw. vr., m. 1) Macht. 2) geweldpleging,
inbreuk op iemands recht. 3) boete, die men
wegens eene geweldpleging moet betalen. 2) macht
over iem.
Weltematen, bnw. bijw. Vrij goed.
Welten, zes. ww. tr. (oostmnl.), ook welteren,
Rollen, wikkelen.
Weltevreden, wal-, bijw. Met iets ingenomen.
Weltheit. Zie w i l t h e i t.
Weltijt. Zie w e l c tij t.
Weltselen, zw. ww. Wentelen.
Welvaerdieh, -verdich, bnw. Welvarend.
Welvaert, znw. vr. 1) Welvaart, bloei. 2) overvloed. 3) geluk, heil.
Welvallende, bijw. Vriendelijk.
Welvare, znw. vr. Welvaart.
Welvaren, st. ww. trans. 1) Voorspoedig, geluk
zijn. 2) als znw., voorspoed, geluk.
-kig
Welvarende, deelw. bnw. 1) Welvarend, gezond.
2) deugdzaam.
Welvaringe, znw. vr. Welvaart, bloei.
Welvelle, bnw. Goedkoop. — Welveilhelt, Wel

-velicht.
Welven, wolven, wulven, zw. en st. ww. trans. en

intr. — I. Trans. Overwelven, bedekken; in den
vorm van een gewelf metselen; onder een stolp zetten: als een stolp op iets zetten; wentelen, wenden.
— II. Intr. Een gewelf metselen; boogsgewijze
neerdalen; op iem. aanstormen; met eene bep. met
over, overvleugelen; verbonden met jegen, zich
keeren tegen; naar buiten ombuigen.
Welverdich. Zie w e l v a e r d i c h.
Welverstaende, deelw. bijw. Wel te verstaan.
Welvet, wolvet, znw. o. Verwulf.
Welvinge, wulvinge, wolvinge, znw. vr. Welving,
verdieping, afdak.
Welvoegelije, -vougelijc, bnw. Welvoegelijk, gepast.
Welvoegen, onbep. wijs, znw. Het passen, geschikt zijn.
Welvoegende, deelw. bnw. Gepast.
Welvoeginge, znw. vr. Welvoegelijkheid.
Welvoleomenlike, bijw. Geheel en al.
Welweet, bnw. Willens, bewust.
Welwesende, deelw. bnw. Bevallig, zedig.
Welwetende, deelw. bw. Zeer verstandig.
Welwillende, deelw. bnw. Genegen; als znw.,
vriend, aanhanger.
Weme. Zie wedeme.
Weme, znw. vr. Spijkerboor.
Wemelen, zw. ww. tr. (Door)boren.
Wemelen, zw. ww. trans. en intr. Beroeren, beroerd worden.
Wemen, zes. ww. trans. Kwetsen.
Wempel, wempelen. Zie w i m p e 1, w i m p e1 e n.
Wempelwitte. Zie w i m p e 1 w i t t e.
Wen, ontkennend vraagartikel. Waarom niet,
toch.
Wen, voegw. Wanneer.
Wen, weind, znw. Bet. onbekend.

WENTELCOETSE.

WEN.
Wen. Zie w i n n e.
Wenbr&uwe . Zie w i n t b r a w e.
Wende,

znw. in de samenst. sonnenwende.

Wende, znw. vr. Uitwas.
Wende, znw . m. Zie w e e n d e n.

1) Gewennen. 2) temmen. — II. Wederk. a) Zich
gewennen. b) zich oefenen in.
Wenen, zw. ww. trans. Zie w a n e n, 3e Art.
Wenen(t)lijc, bnw. Betraand; klaaglijk.

Wenenlike, bijw. Met geween; op droeve wijze.
Wener, znw. Iem. die weent.

Wendeaeker .. Zie w e n t a c k- e r.
Wendehoyke, znw .: m. Iem. die de huik naar den
,

Weneren, bw. Uit Weenen(?)
Wenersse, znw. vr. Eene vrouw die weent.
Wenesdach . Zie w o e n s d a c h.
Wengél, znw .o. in Oostmnl. Verklw. van w a n g e.
Wengel(e) . Zie w e n g e r e.

wind hangt.
Wendel . Zie w i n d e 1.
Wendelant .. Zie w e n d e n 1 a n t.

Wendelboom, znw. m. Weversboom.
Wendeldoee. Zie winde 1 d o e e.
Wendelere . Zie wande 1 a e r.
Wendelgraet, znw. m. -Wenteltrap.

Wendelhoyke, znw. m. Weerhaan..
Wendelije, bnw. Draaibaar, veranderlijk.
Wendelijeheit, znw . vr. Veranderlijkheid.
Wendelinge, zuw .:: vr. Wenteling, inwikkeling.

Wendelmaent, windel-, wende-, znw. m. en vr ^
October, November of December.
. Wendelmere, znw . o. De den aardbol omringen-

de zee.
Wendelmoet, znw. m.: Wispelturigheid.
Wendelsee, znw . vr. Hetz, als w e n d e '1 m e r e.
Wendelsteen, windel-, wijndel-, weindel-, -stien,
znw. m. - Steenen wenteltrap in een toren.

Wendelsteendore, -stiendore, znw. vr. Deur in
den toren, die toegang, geeft tot de steenen wenteltrap.

Wendelstelger, - steger, znw.. vr. Wenteltrap. —
Wendeltrappe, -trap.
Wendemaent . Zie w e n d e 1 m a, e n t.
, Wenden, weynden, weinen, wennen, winden,

(weinden), zw. ww. trans. wederk. en intr. — I.
Trans. Wenden, draaien, omdraaien, ronddraaien;
trekken .en sleuren; vertalen; veranderen, terugnemen; w. ende keren, besturen; aanwenden; verklaren. — II. Wederk. Zich omdraaien; gaan, zich
wenden tot, zich van iem, afwenden, zich verandéren, dalen (van de zon). —"III. Intr. 1) Zich keeren.
2) zich begeven, zich richten; heen en weer gaan,
zich keeren tot; betrekking hebben op, iets doen;
zich bij iem. aansluiten. 3) vergezeld met eene bepaling met van of ute, zich van iem. afwenden; afwijken van. 4) gaan, verkeeren. 5), terugkeeren;
ergens vandaan komen; van de zon of de sterren
gezegd, dalen. 6) veranderen,verkeeren; zich be,
keeren.

Wendenlant, weinde-, wende-, znw. o. Het land
der Slaven.
Wendepanne, znw. vr. Een soort pan.
Wender, weynder, znw. m. 1) Iem. die ' iets

draait, koksjongen. 2) draaikruk( ?).
Wender, winder, znw. m. Mannelijke eend,
woerd.
Wendieh, bnw. 1) Zich wendende of koerende,
draaibaar; veelal in verbinding met de ww. wenden
of sijn in den zin van a) terugkeeren. ,b) heengaan.
c) verbonden met te of tot, gaan naar. 2) uitwendig.
3) van de zon gezegd, dalend. 4) veranderlijk.
Wendinge, windinge, znw. vr. 1) Omkeering. 2)
omloop. )3 hetz. als s i d e w e n d e. 4) stuk land
aan een windinge of zijdewind gelegen.
Wendise, windisc, wendsk, wensc(h), weensc, bnw.
1) Behoorende tot of gelegen in het land der Wenden, der Hansesteden. 2) als znw., bewoner van
het land der Wenden, vreemdeling.
Wendiser, wende-, weind-, znw. o. Ijzeren standaard ,.. waarop het spit draait.
Wene, znw. Weenen, in Oostenrijk.

Wene, znw. Zie w e e n.
Weneben, znw. m. Bet, onbekend.
Wenen, wéenen, weinen, zw. ww. intr. en trans.
— I. Intr. Weenen, schreien; berouw hebben. —
II. Trans. 1) Met een acc. van inhoud, (sij deden
w. vele tranen). 2) beweenen,
Wenen, zw. ww. trans. en wederk. — I. Trans,
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Wenger, znw. M. Bank voor de deur( í
Wengere, wengele, znw. m.(?) Hoofdkussen.
Wengersteen, znw. m. Een bepaalde soort steen
uit Wengen.
Wenich, bnw. Weenende.
Wénich, bnw. Zie w e i n i c h. .
Weninge, weininge, znw. vr. Geween, gejammer,
Weninge, znw. vr. Zie w a n i n g e.
Weise, wine, weync, (weinc?); znw. m. 1) Zij
beweging. 2) weifeling.3) wenk, teeken.-wartsche
4) behendigheid..
Wenken, wieken, weincken„ zw. ww. intr. en
trans. — I. Intr. Waggelen, wijken. 2) toewenken,
een teeken geven. 3) een oogje toedoen. 4) knikkebollen, als znw., vaak; oogenblik.
Wenkere, znw. m. Iem, die wenkt.
Wenkinge, winkinge, znw. vr. Het knippen met
de oogen.
Wencsken . Verklw. van w a n g e.

Wen(ne), znw. m. Zie w i n n e.

Wennen, winnen, zw. ww. trans. intr. en wederk.
— I. Trans. 1) Gewennen. 2). zich gewennen aan
iets. 3) africhten. 4) ontwennen, spenen. — II. Intr.
en II. Wederk. Zich gewennen aan.

Wennen. Zie w i n n e n.
Wennieh .. Zie w e i u i c h.
Wenninge, znw. vr. Zie w i n n i n g e.
Wensch, weinsc(h), winsc(h, wunsc(h), wonsch,

znw. m. 1) Wensch, begeerte. 2) datgene watmen
begeert; zaligheid; overvloed; wat vereischt wordt.

Wensch . Zie wendisc.
Wensehachtig, bnw. Begeerig.
Wensehelgaerde, znw. vr. Hij, door wien men de

hemelsche schatten kan vinden( ?)
Wensehelijc, bnw . Wenschelijk, schoon.

Wenschen, winsc(h)en,weinsc(h)en,wensken,wun-

sc(h)en, wonsc(h)en, (weenschen), zw. ww. intr. en

trans. — I. Intr. Wenschen, verlangen; verbonden
met het voorzetsel omme, verlangen naar; verbonden met met, de partij kiezen van; verbonden :met
te, "naar wensch. — II. Trans. Verlangen; toewenschen; aannemen als kind.
Wenschenen, winscenen, wonsc(h)enen, zw. ww.
intr. en trans. Wenschen, verlangen.
Wenscheninge, znw. m. Wat men wenscht,
wensch. — Wencher, weinscer.

Wenschinge, znw. vr. 1) Het wenschen. 2) aan nexning, . adoptie.
Wensel, znw, o. Het gewennen; aanwensel.
Wensken. Zie w e n s c h e n.
Went, voegw. en voorz. Zie w a n t, 2e Art.
Went, znw. Zie w i n t.
Wentacker, wend(e)akker, znw. m. Akker of
strook op het einde van een stuk land, waar de
ploeg gekeerd wordt.
Wentelaer, znw. m. Cylinder.
Wentelbrugghe, znw. vr. Ophaalbrug(?)
Wentelen, wintelen, weyntelen, weintelen, zw.
ww. trans. wederk. en intr. — I. Trans. Wentelen,
rollen: storten, werpen. — II. Wederk. Zich wentelen. — III. Intr. wentelen, rollen (van een tijding), zich verspreiden.
Wentelgraet, znw. m. Wenteltrap.
Wentelinge, znw. vr. 1) Wenteling. 2) , plaats
waar de varkens zich in rondwentelen. In deze
-

bet. ook wentestede.
Wenteleoetse, wintel-,.znw. vr.(?) Bet. onbekend.
50
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Wentelsteen, znw. m. Wenteltrap.
Wentelsteiger, -steger, znw. m. Wenteltrap; toren met een wenteltrap.
Wenter. Zie winter.
Wenter, voor w e n t d e r; went tertijt toe, tot de
tijd toe.
Wepdoorn, znw. m. Egelantier, wilde roos.
Wepe, (weipe), znw. vr. Egelantier.
Wepel, bnw. Ledig, Vrij.
Wepelaere, wepeler, znw. m. Iemand die buiten
betrekking is; noodhulp, bijzitter.
Wepelen, zw. ww. intr. 1) Kwispelen. 2) rond
buiten dienst zijn. 3) zich onthouden van-lopen,
het aanstellen of benoemen in een dienst of betrekking.
Wepelinge, zw. ww. Bijzitter.
Wepelsterten, -starten, -steerten, zes. ww. Kwispelstaarten.
Wepen.In gewepen.
Wepsch, bnw. Flauw van smaak. — We(e)psehheid.
Wer (= weder), voegw.; wer .... of, of .... of.
Wer, waer, bijw.;; wer hier, wer daer, overal

voorz. te, komen tot, ondervinden; daventure waert
hem te tine, werd hem te schande. 5) beginnen te.
6) verbonden met een tegenes. deeles. wordt de onvolt. verl. tijd gebruikt om een regressief begrip
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heen.

Wer, vrag. vnw. in Oostmnl. Wie.
Wer, pers. vnw. in Oostmnl. Wij.
Wer, znw. Zie were.
Werachtich. Zie waerachtich en weerachtich.
Weraehtieh, warachtich, bnw. Verwarrend( ?) ;

twistziek.

Werachticheit, znw. vr. Verwarring, onrust.
Werande. Zie w a r a n d e.
Werballen. Zie werreb allen.
Werbrief, znw. m. Brief van vrijwaring bij eigen-

domsoverdracht.

Werch (warch?), znw. m. Wild dier.
Werde, znw. vr. Zie w a e r d e (wacht).
Werde, (waerde), waerde, warde, znw. vr. 1)
Waarde, prijs. 2) kracht, geldigheid, met betrekking tot wettelijke regelingen en verordeningen;
machtiging, verlof. 3) waarde, verdienste. 4) eer,
aanzien, achting die men geniet, roem. 5) waardigheid, heerschappij. 6) een daad die eerbied afdwingt, dapperheid. 7) pracht, luister. 8) eer, die
men anderen aandoet; achting, waardeering; w.
doen (iem.) eerbied bewijzen. 9) zorg voor iem.
Werde, (weerde), waerde, bijw. 1) Met zorg, zorgvuldig. 2) eerbiedig. 3) op eervolle wijze.
Werde, znw. vr. Land, gelegen aan eene rivier,
waard.
Werdeerre, waerd-, znw. m. Zie w e r d e r r-e.
Werdeer(re)seap, waerdeer-, znw. vr. Zie w e r

-derscap.
Werdegelike, weerdeghelijc. Zie w e r d e 1 i k e.
Werdein. Zie w a e r d e i n en de afleidingen en

samenstellingen.
Werdel. Zie w o r d e 1.

Werdelken. Verklw. van w o r d e 1, wervel.
Werdelije, waerde-, wairde-, bnw. 1) Van zaken.
Van hooge waarde, edel. 2) van personen, eerwaardig.
Werdelike, waerde-, weerde-, werdent-, wairde-,
warde, -lic, -gelic, -leke, -lec, bijw. 1) Op eene waardige wijze, luisterrijk. 2) met eerbied; w. houden, in
eere houden. 3) met liefde, met genegenheid. 4) met
zorg, prachtig.
Werden, waerden, wairden, weerden, zw. ww.
trans. en intr. — I. Trans. 1) Hoogachten, waardeeren. 2) eeren, prijzen. 3) doen hoogachten. 4) ver verwaardigen. — II. Intr. In waarde rijzen.
Werden, weerden, warden, waerden, worden, woorden, st. ww. intr. 1) Worden, ontstaan, groeien.
2) ten behoeve van iem. worden, zoodat het zijn
deel is; ten deel vallen, toebehooren aan. 3) onpersoonlijk verbonden met een bijw. of een gerundium
en den datief van den persoon; so werd hare bet,
het ging beter met haar. 4) verbonden met het

uit te drukken : doe si quemen . . worden si propheterende. 8) verbonden met een vnw. of een naamw.
uitdr. vormt als w. copula het gezegde. a) met een
znw.: dair is die maghet wij f ghewaerden. b) met een
bnw.: wijs werden. c) met een voorzetselbepaling
of een bijwoord; buyten sinne werden; doe wort dat
volc in roer (in opstand). 9) w. heeft de bet. van een
futurum, veelal in verbinding met een znw., een
bnw. of een bep. : dat wert u een clene ghewin. 10)
ter vorming van een futurum komt w. voor in

het Oostmnl.: weel het (hint) niet en stra f f et, die
werdt schande beleven. 11) verbonden met een verl.

deelw. van een overgankelijk ww. dient w. om
het passief uit te drukken: daer wert hi doot ge-

steken. 12) een dubbele samengestelde passieve
vorm komt zelden voor : ons ware beter, dat ic hir
voren noit en ware worden geboren.
Werder, waerder, znw. m. Pand, goodspenning.
Werder, weerdec, znw. m. Eiland, schiereiland.

Werder. Compar. van w e r t.
Werder, znw. m. Schatter, waardeerder.
Werderen, zw. ww. trans. Den „werder" een
pand geven; (eene overeenkomst) door den goodspenning bekrachtigen.
Werderen, waerderen, zw. ww. trans. en wederk.
Achten, schatten, zich achten.

Werderen, waird-, waerd-, weerd-, -i(e)ren, zw.
ww. trans. 1) Beoordeelen, kennen, 2) taxeeren, de
waarde van iets bepalen.
Werde(re)re, werdeerre, waerderre, -deerden, znw.
m. 1) Keurmeester, de ambtenaar die waren en
werkstukken onderzoekt. 2) taxateur.

Werderesambacht, waerdeerre-, znw. o. Bedievan „waerderer".
Werdereseap, waerdeer(re),- wain-, znw. vr. De
uitoefening van het ambt van keurmeester.
Werderinge, waerd-, -ieringe, znw. vr. 1) Het
keuren van te koop aangeboden of voor den handel
bestemde goederen. 2) schatting, taxeering.
Werdich, waerdich, wairdich, weerdich, bnw. 1)
Duur, kostbaar. 2) een zekere (gelds)waarde hebbende, waard. 3) van kracht zijn. a) van overeenkomsten en contracten. b) van personen, het recht
hebbende op iets. 4) van personen, edel, waardig;
aanzienlijk; heilig. 5) van zaken, waardevol, edel;
heilig. 6) waard, verdienende. 7) geschikt voor. —
Als bijw., op voortreffelijke wijze.
Werdicheit, waerd-, -weerd-, ward-, weric,
-hede, znw. vr. 1) Waarde, waardij. 2) voortreffelij kheid . 3) heerlijkheid, glorie. 4) waardigheid,
stand naar de wereld. 5) ambt, waardigheid. 6) aanzien, eer die men geniet, achting. 7) eer die men

ning

anderen bewijst, heilig ontzag; in werdichede hebben of houden, in eere houden. 8) gunstbewijs, genade; binnen werdecheden, -heit, met uw verlof.
9) bewijs van genegenheid; enen w. doen. 10) liefde,

van waarde, gewichtige diágen.
Werdiehiike, weerdich-, waerdich-, bijw. Op eer-

zaligheid. 11) dingen
volle wijze.

Werdiehmakinge, znw. vr. Heerlijkheid.
Werdie, waerdie, wairdie, znw. vr. Waarde.
Werdige, waerd-, znw. vr. Waardin.
Werdigen, waerd-, weerd-; -egen, zw. ww. trans.
en wederk. — I. Trans. 1) Schatten, taxeeren.
2) waardeeren. 3) in waarde houden, eer bewijzen.
4) waardig keuren tot iets. 5) zich verwaardigen
tot. 6) goedkeuren. — II. Wederk. Zich verwaardigen.
Werdijn, weerdijn. Zie w a e r d e i n.
Werdinge, waerdinge, znw. vr. Schatting, waar
-dering.
Werdinne, wertinne, waerd-, ward-, waert-,
weerd-, weird-, znw. vr. 1) Vrouw des huizes,
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echtgenoote. 2) beminde. 3) herbergierster, hospita. 4) gastvrouw. 5) waardin van een bordeel, badstoofhoudster.
Werdinnetuueh, tuich, znw. o. Het getuigen
voor het gerecht van een herbergierster.
Were, weer, ware, werre, zoet'( ?) znw. vr. m. en o.
1) Verdediging, afweer, (ook niet gewapend) ; w.
bieden of togen, tegenweer bieden; ook w. doen, hem
ter were doen, setten, stellen; die w. geven of begeven, den tegenstand opgeven; sondes w., zonder
tegenweer; zonder dat men er iets tegen doen kan.
2) weerstandsvermogen, kracht. 3) dapperheid,
moed. 4) hoede, bescherming. 5) behoedzaamheid:
up sine w. sijn, op zijn hoede zijn; aten w., met onweerstaanbare kracht. 6) strijd, gevecht. 7) drukke
bezigheid; in die w. sijn. 8) legermacht. 9) sterkte,
verschansing; ook persoon op wien men steunen
kan. 10) verdedigingswapen; lans. 11) verweermiddel, gereedschap; geneesmiddel. 12) afwering,
heg, dijk, wal. 13) vischweer, neerhangend net of
gevlochten ijzerwerk tot afsluiting van water,
waarin gevangen visch bewaard wordt. 14) verdediging in rechte, antwoord op een eisch, verweer.
15) bezwaar, tegenspraak, verzet.
Were, znw. vr. Wijze(?).
Were, weer, (weyer?), znw. vr. en onz. 1) Bezit,
recht om te bezitten; bepaaldelijk bezit berustende
op het feit, dat men voordeel trekt van een goed.
2) in concreter zin, bezit, goederen. 3) hofstede,
vast goed; des rechters of schepenen w., de gevangenis; de hoofdverblijfplaats van iem. heette die
hoochste w. 5) gezamenlijke boerderijen die tusschen twee slooten gelegen zijn. 6) soms een enkel
perceel door slooten omgeven: een w. lants, een stuk
land. 7) erf, land waarop de hoeve met bij gebouwen staat.
Were, weer, znw. In Noord-Holland de naam
van een water.
Were, weer, znw. vr. Akker: de gezamenlijke
landerijen tusschen twee slooten.
Were(n), conjunctief en ver!. tijd van s ij n.
Wereboete, wareboete, znw. vr. Straf wegens het
niet nakomen eener borgstelling.
Werechtich. Zie w e e r a c h t i c h.
Weregelt. Zie w e e r g e 1 t.
Werelije. Zie w ere 1 t 1 ij c.
Wereloos. Zie weerloos.

wereld. 2) op wereldsche wijze. 3) op niet geestelijke wijze.

znw. vr. en m. 1) Eeuwigheid. 2). eeuw. 3) ter w.,
als versterking: dalmeerste dach die ter werelt ie ghelach. 4) aera, tijdperk van duizend jaar. 5) heelal,
oneindige ruimte. 6) aarde, tegenover den hemel:
die w. guldijn of van goude root, de grootste schat.
7) aarde als woonplaats van menschen en dieren;
ter w. geboren worden, geboren worden; van der w.
(ver)scheiden, het aardsche leven verlaten. 8) de wereld met al haar schatten. 9) de wereld der zinnen,
een der drie vijanden van 's menschen eeuwig heil
10) de wereld der zonden, die in 't booze ligt en van
God vervreemd is; die w. hanteeren, een wereldsch
leven leiden; vol der w. sijn, vol zijn van zondige
wereldsche gedachten; die andere w., de hel, de
hemel. 11) de wereldsche zaken. 12) zij die de
aarde bewonen, de menschen. 13) vreugd, blijdschap.
Wereltere, warelt-, znw. vr. 1) Eer en aanzien
van de wereld, glorie, waardigheid. 2) goede naam
van ridder, krijgsmanseer. 3) vorstelijke waardigheid, heerschappij.
Wereltheit, -hede, znw. vr. Wereldzin.

om of voor een huis. 2) verhoogde grond langs of
aan een water, kade; hoeve( ?). 3) oever, kust.
4) dam, dijk. 5) afgesloten ruimte; kampplaats( ?).
6) gerechtsplaats,; te wal ende te werf f staen, zich
aan de uitspraak van het gerecht onderwerpen;
(enen) w. houden, op een terechtszitting aanwezig
zijn; te weave komen, ter terechtszitting komen;
binnen of binden staende werf (weave), terwijl de
rechtszitting of de vergadering voortduurt.
Werf, znw. m. Werf, een soort wilg.

-

Werelt, werlt, warelt, wemelt, verlet, werhilt, welt,

Wereltlije, warelt-, wer(e)lt-, were-, wet'-, weer-,
war-, waer-, wer(e)nt; -leec, bnw. 1) Aardsch, we

reldsch. 2) van personen, niet geestelijk, leek. 3)
van zaken, aardsch. 4) van eene wereldlijke. 5)
wiens gedachten gericht zijn op het aardsche; wuf t.
6) voornaam, aanzienlijk; prachtig.

Wereltlike, werltlich, werlic, waerlic, werelike, wereltliken, bijw. 1) Wereldlijk, met betrekking tot de
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Wereltlieheit, were-, weer-, wer-, waer-, -hede,
znw. vr. 1) Wereldlijke zaken, de wereld. 2) het
wereldsche, wereldsche genietingen. 2) iets wereldsch, zondigs. 3) wereldschgezindheid. 4) het
wereldlijke. 5) wereldlijke machthebbers.
y Wereltliede, werltlide, znw. mv. Wereldlijken. —

Wereltsch, wenisch.
Wereitsorge, znw. vr. Wereldsche zorg, bekom
-mering.—
Wereltvreuchde, -vruechde.
Wereltwijf, warelt-, znw. o. Publieke vrouw.
Wereltwijs, werlt-, bnw. Ontwikkeld, wereldwijs.
Weren, weeren, weiren, wennen, zw. ww. trans.,

wederk. en intr. — I. Trans. 1) Afweren, weerstand
bieden aan. 2) verhinderen, tegengaan. 3) verdedigen, beschermen, 4) bestrijden, zich kanten tegen;
(eene meening) weerleggen. 5) weigeren, ontzeggen. 6) wegnemen, verwijderen. 7) in rechte, een
getuigenis voor valsch verklaren, in verzet komen
tegen; verbonden met parade, pant, het door rechtsmiddelen beletten der panding. — II. Wederk.
1) Zich verweren, zich verdedigen. 2) zich verzetten tegen, tegenspartelen. 3) tegen iets opkomen. 4) weigeren. 5) op zijn hoede zijn voor. 6) in
rechte, zich tegen iets verzetten met aanbod om
het tegendeel te bewijzen. 7) in rechte eischen. —
III. Intr. 1) Zich verdedigen. 2) iets trachten te beletten. 3) verbonden met hant, in den genitivus
absolutus, zijn leven duur verkoopen. 4) vechten.
5) bestrijden (het vuur). 6) zich weren, zijn best
doen; als znw., tegenstand.
Weren, zw. ww. trans. met den acc. of gen. der
zaak. 1) Waarborgen. 2) instaan voor. 3) vrijwaren
voor.
Weren, waren, zw. ww. intr. Duren, blijven,
voortduren.
Weren, imperf. van wiesen, in Oostmnl.
Weren inoverw ere n.

Werenen, warenen, wennen, weemnen, zw. ww.

trans. en wederk. — I. Trans. Weigeren, ontzeggen. — II. Wederk. Zich verzetten tegen.
Werentlije. Zie w e r e 1 t 1 ij c.
Werepen. Zie werpen.
Werere, weerre, weever, znw. m. Verdediger; in
rechte, gedaagde.

Werf, wart, waer/, wo(o)yf, womnif ; werft, waerft,
wareft, znw. o.m. en vr. l )Onbebouwde ruimte rond-

Werf, warf, war/t(e), waerft, wont, wareft, waer/,
weer /,, (werve?), ware/st, warst, znw. vr. 1) Keer,
maal, werf. 2) gelegenheid, tijd; bi waer/ten, nu en
dan. 3) afdeeling, deel; in genes werve, geenszins.

4) verandering. 5) boodschap, zending. 6) handelsaangelegenheid, zaak.
Werfdach, wart-, znw. m. Dag der terechtzitting, der vergadering.
Werfgelt, , want-,-, znw. o. Kaaigeld, liggeld.
Werflude, war f-,-, Leden van de vergadering ter
behartiging van het waterschap.
Werfmuur, wart-, znw. m. Kaaimuur.
Werfsake, war/-,-, znw. vr. Rechtszaak.
Werfseilling, werf f-, znw. m. Een soort belasting
bij verkoop van goederen(?).
Werfstede, warf -, znw. vr. Hofstede op een werf,
een hoogte.
Werf vrede, war/-,-, znw. m. en vr. Vrede, waardoor alle tot de werf geroepenen van 't oogenblik
van vertrek tot de thuiskomst waren beschermd.

WERGINGE.
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WERLET.

Werginge. Bet. onzeker.
Werhuus, znw. o. Sterkte, kasteel.
Wench, bnw. (oostmnl.). In het bezit van zijn
eigendomsrechten.
Wench, bnw. Duurzaam, voortdurend.
Wericheit, znw. vr. Het voortduren.
Werieheit. Zie w e r d i c h e i t.
Weringe, werringe, znw. vr. 1) Verweer, verdediging. 2) twist. 3) strijd, oorlog. 4) ban, verbanning(? )
Weringe, znw. vr. Rechtsgebied.
Weringe, znw. vr. Koopwaar.

Were, warc, werct, weerc, waerc(?), wierc(?),

znw. o.. 1) Arbeid, bezigheid, werking; ant werc
connen, verstand hebben van bepaalden arbeid, te
werche bringen, tot stand brengen; te wercke doen,
in 't werk stellen, aan 't werk zetten; gebruiken,
toepassen; hem te wercke doen, aan 't werk gaan;
te wercke gaen, aan 't werk gaan, handelen, plaats
grijpen : te werck comen, aan 't werk gaan, te werck
laten comen, toestaan dat iets geschiedt; te wercke
leggen, aanleggen, gebruiken; te werck(e) settee, aan
't werk zetten, in practijk brengen; te wercke sijn,
aan 't werk zijn; niet te wercke willen, niet willen
slagen; 2) met betrekking tot de werkingen der
ziel, het willen of begeeren, in de uitdr. boven wercken. 3) verricht of nog te verrichten werk; karwei;
meene (miene) w., werk van algemeen belang; open
w., onvoltooid werk. 4) de tot een waterschap be
hoorende werken of werkzaamheden; ook. de dijkspecie: den dijc te vollen werke schouwen, bij den
schouw zien of de dijk of kade is gebracht op de
voorgeschreven afmetingen; schot ende werc (warc)
of warc ende schot, de -gezamenlijke dijk -of waterschapslasten, in Groningen. 5) werkstuk, bouwwerk; smeedwerk; vrouw. handwerken. 6) bolwerk,
schans. 7) belegeringswerktuig, blijde. 8) maaksel, bewerking. 9) bontwerk. 10) geschreven
werk, boek. 11) moeite, last, bekommering. 12)
moeite die men zich geeft voor iets. 13) daad, handeling; ook verbonden met inwendich, schouwend,
utewendich', behoorende tot het werkende leven;
met den werken, daadwerkelijk, inderdaad; uitwerking, uitwerksel. 14) als object van het ww. werken : waket, ende werct ernstelike gude were. 15)
het werk der voortteling, coitus; sijns vaders
werck doen, het met zijn moeder houden. 16) wer-

kelijkheid.

Were, wercke, znw. o. 1) Grove verwarde draden

van vlas of hennep, die bij het hekelen afvallen,
o.a. gebezigd voor het maken van kaarsepitten.
2) gebezigd voor pluksel op in een wonde.. 3) stoppel.
Werkachtich, bnw. Werkzaam.
• Werkallame, znw. m. of o. Gereedschappen.
Werebaer, bnw. 1 ) Tot werken geschikt.2) geschikt om te verwerken.
Werebeeste, znw. vr. Trekdier.
Werebode, znw. m. Bode, dienstdoende bij cfe
werkzaamheden van een waterschap.
.

Weredach, weerc-, werke-, werken-, werkel-, warkel-, workel-, wulkel-, werkende-, znw. m. Werkdag,
gewone weekdag.

Werkelfje, werc-, bnw. 1) Werkelijk, in werkelijken zin. 2) tastbaar. 3) gezegd van 't leven, waarin de uitwendige werken der deugd, de heerschappij over de zinnelijke neigingen worden beoefend.
4) aan het werk gewijd. 5) kunstvaardig.
Werkelijeheit, werc-, znw. vr. 1) Werkzaamheid.
2) het zich bezighouden met aardsche, uitwendige
dingen. 3) geschiktheid om te bewerken. 4) kunstvaardigheid. 5) ingeboren neiging.
Werkelike, liken, bijw. 1) Werkelijk, inder
daad. 2) van den geest gezegd, werkend. 3) op
kunstige wijze gemaakt.
Werkeloos, bnw. 1) Zonder te werken. 2) in mystieke geschriften, zonder werking krachtens eigen
natuur.
-

-

Werkelooslike, bijw. Door niet te werken.
• Werken, bnw. Van werk, (grof. vlas) gesponnen
of geweven.

Werken, warken, weerken, wirken, wierken, zw.
ww. intr. en trans. — I. Intr. Werken, arbeiden.
2) goede werken verrichten, het tegenovergestelde
van scouwen. 3) handelen, zich gedragen, leven; bi
enes rade w, zich door iem. laten leiden. 4) zijn
werking of invloed laten gevoelen, inwerken op;
boven enen w., iem. in zijn macht hebben. 5) geneeskundig behandelen, opereeren; iets toepassen
op een zieke. -- II. Trans. 1) Verrichten, tot stand
brengen; door arbeid verdienen. 2) maken, vervaardigen. 3) plegen, tot stand brengen..4) scheppen, formeeren. 5) bouwen, stichten. 6) bewerken,
veroorzaken, uitwerken. 7) aan een zekere bewerking onderwerpen; bereiden. 8) verwerken. 9) aanbrengen in iets of aan iets. 10) weven; een weefsel
of doek vervaardigen. 11) borduren. 12) verwerken,
lossen en laden, transporteeren.
Werkende dach. Zie w e r c d a c h.
Werker(e), znw. m. 1) Werker, arbeider; minnaar. 2) ambachtsman. 3) bewerker van eenige stof.
4) dader, verrichter. 5) beoefenaar. 6) schepper.
7) actief koopman.
Weregadem, znw. o. m. (Oostmnl.) Een plaats,
een vertrek, waar men iets bedrijft.
• Weregelt, znw. o. Geld, dat men geeft ten behoeve van het gilde, waarin men wil werken.
Weregeselle, znw. Gezel (in het brouwersvak).
Wereheilige, znw. m. Iem. die goede daden verricht om zalig te worden.
Werehuus, wierck-, znw. o. 1) Werkplaats, fabriek. 2) in kloosters het huis, waar de nonnen
werkten, weefden of sponnen.
Werkieh, bnw. Werkzaam( ?), werkelijk( ?).
Werkinge, znw. vr. 1) Het werken, verrichten
van een daad. 2) het te werk stellen. 3) invloed. 4)
aanklacht.
Wereclocke, wer-, weerc-, znw. vr. De klok, die
op •zekere uren van den dag geluid wordt om te
waarschuwen dat men moet beginnen of staken.
Wereleerare, znw. Hij, die de werkheiligheid
verkondigt.
Werellede, -lude, znw. m. meerv. 1) Arbeiders.
2) daders. — Wereloon.

Wereman, warc-, weerc-, znw. m. 1) Werkman,

arbeider; iem. die werkt. 2) handwerksman. 3) bewerker. 4), vervaardiger, schepper, advocaat.
Weremeester, -meister, znw. m. 1) Bouwmeester.
2) metselaarsbaas. 3) opperste der werklieden in
dienst van God. 4) bewerker, oorzaak.
• Werepot, weerc-, znw. m. Pot of ketel, gebruikt
in eenig bedrijf.
Wereskijn, -ken, znw. o. Verklw. van w e r c, ge
t, boek.
-schrif
Werestat, zwn. vr. Werkplaats.
Werestede, warc-, znw. vr. Werkplaats van een
ambachtsman, winkel.
Werestellich, bnw. In werking zijnd, van kracht.
Werester, werkester, znw. vr. Verrichtster, bewerkster.
Werestue, znw. o. Werkstuk; listige daad.
Weresuster, znw., vr. Werknon, leekezuster.

Weretafele, weretijt.
. Werctol, -tolne, -tollen, znw. m. Tol die men voor

het passeeren van een als baken -gebouwden toren
(= werk) moest betalen.
Weretouwe, -touw, znw. o. Gereedschappen,
werktuigen.
Weretuueh, znw. o. Werktuigen; huisraad. —

Wercvolc.
Wereldeer, -waer, znw. Een .stuk dijk, waarvoor
iem. onderhoudplichtig is.
• Werewijf, znw. o. 1) Werkvrouw. 2) borduurster.
3) publieke vrouw.
Werewinekel, znw. m. Werkplaats, fabriek.
Werlet. Zie w ere 1 t.

WERLIJC.

WERHAECK.

Werllje. Zie w ere 1 t 1 ij c.
Werlike. Zie w a e r 1 i k e.
Werlt, werltlije..Zie w e r e 1 t (1 ij c).
Werm. Zie w a r m.
Wermede, wer(e)mde, znw. vr; Warmte.
Wermelbier, znw. o. 1) Een soort bier, gedronken
bij trouwpartijen. 2) een feestelijke bijeenkomst
vóór 't huwelijk, waar men w. dronk.
Wermen. Zie w a r m e n.
Wermes. Zie warmoes.
Werminge. Zie w o r m i n g e.

Wermoede, . wermoet, wermode, warmoede, wer-

mede, (oostmnl.) znw. vr. Absint, alsem.

Wermoes, werms. Zie •w a r m o e s.

Werven, zw. ww. trans. Freq. vorm van w e ren,

afweren.

Werneren, wernieren, zw. ww. trans. Verzorgen,

beschermen.

Werneringe, znw. vr. Wal, versterking.
Wernesse. Zie w- aernisse.
Wernlsoen. - Zie w a e r n i s o e n.
Wernoge, znw. o. Puistje op het oog.
Werntlije. Zie w e r e;l t 1 ij c.
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Werper(e), znw. m. Een werper, slingeraar.
Werpgaren, worpen-, -gaern znw. o. Kettingaren.
Werpgelt, wérpe-, werpen-, worp -, znw. o. 1) Het

geld betaald als schadevergoeding voor uit een
schip geworpen goederen. 2) koperen of zilveren
penningen waaraan men, volgens de rij waarin
men ze legde, een overeengekomen waarde toekende.
Werpgeweer, worp-, znw. o. Wapenen om te
werpen; werpspies.
vr. Geld dat men onder het volk
Werpgift,
werpt.
Werpgóet, znw. o. Goederen, die in geval van
nood overboord geworpen worden tot lichting
van het schip.
Werpinge, worpinge, weurpinge, znw. m. 1) Het
werpen van of met iets, worp. 2:)_ het wegwerpen
van een halm ten teeken dat -men afstand doet van
iets. 3) het overboord werpen van goederen als
het schip -in gevaar.is.
Werpeote, znw. vr. Een koot waarmede men
naar andere kooten werpt, die tegen een muur zijn
geplaatst.
Werplant, znw. o. Aangeworpen land, land dat
voor een dijk of buitendijks ligt.
Werploot, znw. o. Dieplood.
Werpmael, znw. o. De afstand dien men met een
steen kan werpen,
Werpnette, -net, worp-, warp-, znw. o. 1) Een
soort vischnet. 2) een net, om iem. over 't hoofd
te slingeren.
Werppijck, znw. Werpspies. — Werppijl, worp-.
Werpriem, worp-, znw. m. Een dunne riem om
den poot van een valk op de vogeljacht.
Werproede, worp -, znw. vr. Werppijl. — Werp-

znw.

1

Werp, warp, waerp, werpe, znw. o. en vr. 1) Wol,
waarvan het kettinggaren gesponnen wordt. 2)
kettinggaren; werp in werp, stof waarvan schering
en inslag beide van werpgaren zijn. 3) een weefsel
dat een ketting van kamwol en een inslag van gekaarde wol had. De vorm werpen (werp) is het
stoff. adj. zelfstandig gebruikt; dat men alle werpens zal blaeuwen op één stael.
Werp, waerp(?), znw. o.(?) 1) Het werpen, een
worp. 2) een w. weghes, een steenworp afstands. 3)

een zekere maat, hoeveelheid visch.
Werp, znw. vr. Plechtige overdracht.
Werpbarde, warp-, -baerde, znw. vr. Werpbijl.
Werpbile, warp-, -beet, znw. vr. Wërpbijl.
Werpdraet, warp-, w(a)erpen-, znw. m. Kettingdraad.
Werpel, worpel, znw. m. Hetz. als w er p e 1 i n c.
Werpel, worpel, znw. m. Dobbelsteen.
Werpelaersen, zw. ww. Zich verzetten.
Werpeline, worp-, znw. m. 1) Verworpeling. 2)
geworpen dier, jong.
Werpeline, znw. m. Dunne riem om den poot
van een jachtvogel op de vogeljacht.

Werpen, worpen, woorpen, warpen, waerpen, werepen, st. ww. - trans. en wederk. — I. Trans.
1) Werpen, gooien. 2) neerwerpen voor. 3) neer
penningen in de uitdr. ene rekeninge-legnva
w., eene rekening opmaken door middel van
legpenningen. 4) . door werpen schade berokkenen; treffen, dooden. 5) een deel der lading
van een schip over boord werpen in geval
van nood. 6) ter wereld brengen, van dieren. 7)
uitschieten, van boomen. 8) schieten, van zich
geven. 9) uitbraken. 10) omhoog werpen (van een
valk), laten vliegen. 11) te voorschijn doen komen,
veroorzaken. 12) als term in een spel; werpen, er
mee spelen. 13) opslaan, van goederen gezegd.
14) uitzoeken, (wol) soort bij soort leggen. 15) afbeelden. 16) op touw zetten, vervaardigen. 17) afstand doen van iets (door het wegwerpen van een
stroohalm, als zinnebeeld van eigendomsoverdracht); lant werpen, bij gemeenschappelijken ei
ander dwingen het hem niet toeko--gendom
mende deel tegen taxatie over te doen. -- II. Wederk. 1) Zich werpen, zich storten; hem uten here w.,
buiten zichzelf geraken. 2) zich slingeren, springen. 3) zich snel begeven. 4) zich overgeven aan.
5) zich onderwerpen aan. 6) zich storten in. 7) zich
wijden aan.
Werpen, warpen. Zie w e r p 3).
Werpendraet. Zie w e r p d r a e t.
Werpengelt. Zie werpge1t.
Werpenisse, worpe-; -nesse, znw. vr. Het weg
werpen van een stroohalm ten bewijze dat
afstand doet van iets.

men

schivei
Werpsehoefel, -schut/el, znw. m. Wan.
Werpscoepe, worp-, znw. vr. Korenschop.
Werpsel, worp-, znw. o. 1) Worp. 2) wat men

wegwerpt. 3) schering van een weefsel; het weefsel zelf. — Werpspies.
Werpster. Zie wechwerpster.
Werpstrljp, warp-, -strijpt znw. o. Laken waarvan de scheringdraad een andere kleur heeft dan
de inslag.
Werpstrijpt, warp- bnw. Met een gekleurde
scheringdraad.
Werptafelbert, -bret, worp-, znw. o. Schijf, dobbelsteen dien men gebruikt bij 't triktrakken.
Werptafele, warp)-, wo(o)r-, -tafel, znw. vr. Ver
-kerbód,tiao.
Werptafelen, wor(p), wo(o)r-, zw. ww. Op het ver
spelen.
-kerbod
Werptafelier, worp-, znw, m. Dobbelaar.
Werptafelsehive, worp- znw. m. Schijf om mee te
triktrakken. — Werpta elspel, worp-, Werptafel;

spelere, worp-.
Werptafelstede, worp-, znw. vr. Plaats waar het
verkeerbord bewaard wordt( ?)
Werpte, waerpte, zni.v. vr. Ketting of schering
van een weefsel.
Werpte, znw. vr. Werf, scheepstimmerwerf(?)
Werptol, worp-, znw. m. Werptol. Ook Werptop.
Werptrosse, warp zfïw. m.(?). Werplijn.
-,

Werpwijs, warp-, waerp-, werp-, -wijse, wise-,

bijw. Zooals men het doet met werp.
Werre, warre, war, znw. vr. 1) Verwarring, wanorde; ontsteltenis; afdwaling van het pad der
deugd; innerlijke onrust. 2) ongenoegen, twist; beroering, onrcct; letsel. 3) oorlog, strijd. 4) reden,
oorzaak van twist.
Werre. Zie w e r e.
Werreballen, werballen, (wer pb. ?) ., zw. ww. intr.
De naam van een spel, vermoedelijk een soort balspel; overdr., met iem. sollen.
Werregaren, war-, -znw. o. Verward- garen( ?)
Werregeest, znw. m. Warkop, twistzoeker.
W-erhaeck, znw. m. Schoffel, truffel.

WERKEN.

WES..

Werren, warren, st. en zw. ww. trans., intr., wederk. — I. Trans. 1) In de war maken. 2) in onrust
brengen. 3) verwoesten. 4) ontwarren. 5) beletten.
— II. Intr. 1)Schaden. 2) verontrusten, leed veroorzaken, hinderen. 3) twisten. 4) in wanorde zijn. —
III. Wederk. Veranderen.
Werren. Zie w e r e n.
Werrentlije, bnw. Wereldsch.
Werrere, ook werrige, znw. vr. Twistzieke
vrouw.
Werringe, warringe, znw. vr. 1) Verwarring, beroering, tweedracht. 2) twist, verdeeldheid. 3) oor
openbare strijd. 4) tumult, oproer. 5) ergernis.-log,
Werringe, znw. vr. Zie w e r i n g e.
Wers, wors, wirs, veers, bijw. in den comp. 1)
Slechter, erger, minder. 2) meermalen, (in den zin
van den positief), kwaad, slecht; w. doen, pijn doen.
3) van lager afkomst. 4) verbonden met te in verbinding met verschillende werkwoorden: al sout
mi sijn te wors, slecht voor mij afloopen.
Wers, (waers), wars, bnw. 1) Wars, afkeerig. 2)
barsch, wreed.
Wers, wars, bijw. Dwars.
Wersbale, wars-, znw. m. Dwarsbalk.
Wersbane, zeeerts -, wertsbaen, znw. vr. Dwarsweg.
Werseap. Zie w e r t s e a p.
Werse, weerse, znw. vr. Afkooksel.
Werselen, zw. ww. intr. Zich verzetten, tegenstreven. — Werselinge.
Werser, comp. bij w e r s.
Wersheit, znw. vr. Tegenzin.
Wersnacht, znw. vr. en m. De tusschenliggende
nacht; een termijn van een dag.
Werssaem, bnw. Tegenstrevend.
Wersstreee, wars-, znw. vr. Dwarsstreep.
Werst, wertst, superl. van we r t (voortreffelijk).
Werstelare, warstelare, znw. Strijder.
Werstelen, warstelen, zw. ww. intr. 1) Worstelen.
2) zich inspannen, strijden.
Wersweeh, wars-, znw. m. Dwarsweg.
Wert, weert, weirt, viert, waert, waerd, znw. m. 1)
Heer des huizes; den w. thous vinden, den vijand op
zijn hoede vinden. 2) echtgenoot, man. 3) heer, gebieder. 4) beschermer. 5) gastheer. 6) herbergier.
Wert, waert, waerd, weert, (ward), bnw. — 1)
Waard, een zekere waarde hebbend; manswaert, de
waarde of kracht van een volwassen man hebbend.
2) een hooge waarde hebbende; in hoog aanzien,
geacht. 3) uitnemend; edel. 4) dapper in den strijd.
5) bemind, geliefd; verbonden met het voorzetsel
met, in aanzien bij.
Wert, weert, wart, waert, znw. m. 1) -Landstreek
geheel of ten deele door rivieren omsloten en veelal
door dijken omgeven; die groote waert, Zuid-Holland. 2) stukken lands, buitendijks onmiddellijk
langs de groote rivier gelegen; uiterwaard: 3) laag liggend land. 4) eiland in een stroom door een geul
van den oever gescheiden; schiereiland.
Wert(?) znw. Zeewier(?)

Wertmeester, weert-, znw. m. Opzichter over de
buitenwaarden.
Wertrijs, znw. o. Zie w a e r t r ij s.
Werts, Superl. vorm van w e r t (voortreffelijk).
Werts. Zie w e r t, bijw.
Wertsbaen. Zie w e r s b a n e.
Wertseamp(?), znw. m. Naam van een stuk land
bij Valkenburg.
Wertseap, weert-, znw. o. Het ambt van herbergier; het ambt van verkooper der visch.
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Wert, weerd, averts, waerts, waert, wart, ward,

bijw. In de richting van, naar, tot, samengesteld met een bijwoord: achterwa.ert, daerwaert
enz., ook zonder het begrip, ,,richting": dat si . .
hem sendden iet ter spisen werd, om te eten, spijs.
Werte. Zie warte.
Werte. Zie worte.
Wertel, znw. Wartel.
Wertele, znw. m., bijvorm van w o r t e l e.
Wertgelt, weertgelt, znw. o. Belooning, die de
waard ontvangt voor den verkoop der toegezonden visch.
Wertheit, znw. vr. 1) Waarde. 2) gezondheid,
kracht.
Werthuus. Zie w e r t s h u u s.
Wertinne. Zie werdinne.
Wertman, znw. m. Voornaam man.

Wertseap, waert-,waerd-(?), war-,wer-,wor-,waer-,
weert) -, -scip, schap-, schip-, -scop, -scepe, znw. vr.,
o. 1) Maaltijd, gastmaal, feest. 2) bruiloft, feestmaaltijd bij een huwelijk. 3) de hemelsche vreugde.
4) heilig avondmaal. 5) vreugd, genot.
Wertscapachtich, wer-, bnw. Belust op feestma
-len.

Wertscapen, wer-, war-, wor-, weert-, waert-,
-scepen, -scappen, zw. ww. intr. en trans. — I. Intr.
Samen eten; feestvieren. — II. Trans. Trakteeren.
Wertseapere, -sca p Pere, znw. m. Iemand die
mede aanzit aan een feestelijk maal.
Wertscapie, wer-, wor-, -scappie, znw. vr. Gastmaal.

Wertseapinge, wer-, war-, waer-, -sc(h)appinge,
-scepinge, -scoppinge, znw. vr. Gastmaal, feest. —
Wertseapcamere, wer-, Wertscapsale, wer-.
Wertshuus, weerds-, we(e)rt-, znw. o. Herberg,
logement.

Wertscneeht, znw. m. Bediende in een herberg.
Werve, znw. m. Haspel, wervel.
Werve, znw. vr. Zie w e r f.
Werve, znw. vr. Zie v a r u w e.
Wervel, wirvel, warvel, worvel, znw. m. 1) Sluitingsmiddel voor deuren en vensters; _grendel. 2)
scharnier. 3) draaikruk om iets in beweging te
brengen. 4) draaikolk; wervelwind. 5) kruin, schedel. — Wervelbeen.
Wervelen, worvelen, zw. ww. intr. en wederk. —
I. Intr. Draaien. — II. Wederk. Zich draaien.
Wervelen, zw. ww. trans. Grendelen.
Werveleuren, zw. ww. Aarzelen.
Wervelinge, znw. vr. Draaikolk; schedel( ?)
Wervelpoel, znw. m. Draaikolk.
Wervelpoel, znw. m. De spuitvisch.
Wervelsteek, worvel-, bnw. Draaierig.
Werveltop, znw. m. Schedel. — Wervelwant.
Werven, zw. ww. intr. en trans. Den grond ophoogen.
Werven, warven, (waerven), st. en zw. ww. intr.
en trans. — I. Intr. 1) Draaien. 2) door iemands
dood op of aan iem. overgaan. 3) zijn best doen
voor iets; zich bevlijtigen om iets te verkrijgen. 4)
zijn best doen om iets te verdienen. 5) ontstaan.
6) toenemen. — II. Trans. 1) Verwerven, met meer
of minder moeite. 2) bewerken, tot stand brengen.
3) bevorderen. 4) doen, handelen. 5) uitvoeren (een
opdracht). 6) veroorzaken, aandoen. 7) iem. tot
iets brengen. 8) werven van krijgsmacht. 9) winnen,
verdienen. 10) met ane, in den zin van: terugkrijgen voor. 11) aanschaffen.
Wervenhout, znw. o. Een soort wilgenhout.
Werver, znw. m. Afgevaardigde.
Werviek, znw. m. Uit Wervicq (in Westvl.).
Wervinge, znw. vr. Wat verkregen is: winst.
Werwaert, waer-, -waerts. Zie w a e r w e r t.
Werwolf, wer-, znw. w. Weerwolf.
Werwort, werewort, znw. o. Oostmnl. Tegenspraak, tegenkanting.
Wes, wies, wis, gen. sing. van het vragend vnw.
wat. — I. In een rechtstreeksche vraag. Van wien?
— II. In een afh. vraag of een afh. zin: hoort wes ic
mene. — III. Als onbep. vnw. Wat ook, al wat.
— IV. Als 2de nv. van het betrekk. vnw.: een
clooster, van wes aelmissen hi gevoet was. — V. Vrag.
bijw. Hoe, waarom. — VI. Voorzetsel. Tot (in
VII. Voegw.
Oostmnl.) bij tijdsbegrippen.
Totdat. (in Oostmnl.).
--

WES.
Wes, imperatief van w e s e n.
Wes, imperf. van w a s s e n.
Wes, bnw. Zie w i s.
Wes = wat es.
Wese, impf. van w a s s c h e n.
Wesee, znw. vr. Bijl( ?)
Wese, wees(e), weyse, znw. m. en o. Wees; halve

wees; bejaerde of onbejaerde w., mondige of onmondige wees; beroofd van priesterlijke zorg; als bnw.,
beroofd van.
Wese, weese, znw. vr. Oostmnl. Weiland, hooiland.
Wese = wes, imperatief van w e s e n.
Wesebode, wesen-, znw. m. Bode van de weeskamer.
Weseboee, wees-, wesen-, -bouc, znw. o. Boek,
waarin de verordeningen der weeskamer, en de namen der weezen en hunne eigendommen waren opgeschreven.
Weseboom, znw. m. Oostmnl. Boom of paal, dien
men boven op een wagen met hooi of stroo legt om
het neer te drukken en vast te binden.
Wesegoet, wees-, znw. o. Het goed, de bezittingen der weezen. — Wesehuus, weese-, wesen-.
Wesehuusrecht, wesen-, znw. o. Het recht om in
een weeshuis te worden opgenomen.
Weseeamere, wees-, wesen-, weest-, znw. v. en m.
1) Kamer, waarin alle stukken en bescheiden der
weeskinderen bewaard worden, en waar de weesneesters vergaderen. 2) weeskamer, een college
van gedelegeerden of gemachtigde rechters, die in
de plaats van den gewonen rechter, kennis namen
van weeszaken, enz.
Weseeamerkiste, wees-, znw. vr. De kist waar
stukken, de weeskamer betreffende, werden be
waard.
Wesekinderboee, weeze-, wees-, znw. o. Het boek
waarin de namen en bezittingen der weezen zijn
opgeschreven.
Wesekinderbrief, wees-, znw. m. Gerechtelijke
akte voor de weesmeesters gepasseerd. — Wese-

kint, wees-, wes-, wesen-.'
Wesekist(e), wees-, weesen-, znw. vr. en m. Kist

of kast met laden, waarin papieren en bescheiden
der weezen worden bewaard.
Wesekneehtkijn, -ken, znw. m. Weesjongen.
Weseeore, wesen-, znw. vr. Keur, betrekking hebbend op de weezen.
Wesel(e), Wessel, znw. m., vr. o. Wezel.
Weselije, wesen-, weise-, -leec, bnw. 1) Tot het
wezen behoorende. 2) in de taal der mystieken,
naar 't wezen, in 't wezen van de ziel. 3) wat
behoort te gebeuren; gepast, behoorlijk. 4) noodig.
5) eerbaar; bevallig. 6) gebeurlijk, mogelijk. 7)
wezenlijk.
Weselijeheit, znw. vr. 1) Wezenheid, wezen. 2)
aard, zooals iem. werkelijk is. 3) betamelijkheid.
Weselike, wesen(t)-, -leer, bijw. 1) Blijvend, duurzaam. 2) naar 't wezen. 3) op gepaste wijze. 4) werkelij k.
Weselkijn, verkleinw. van w e s e 1.
Weselseh, bnw. Uit de stad Wesel.
Wesemael, weze-, znw. Een soort metaal, denkelijk verschrijving voor wezemoet, bismut.
Wesemeester, wees-, wesen-, znw. m. Hij die
voogdij heeft over de weezen en hunne belangen
behartigt; lid van de weeskamer.
Wesemeesterclere, znw. m. Secretaris van het
college der weesmeesters. — Wesemeesterscap,

Wesemeiskijn, wees-, -ken.
Wesemoeder, wees-, znw. vr. Regentes van het
weeshuis.

Wesemoet. Zie w e s e m a e 1.
Wesen, weisen, zw. ww. trans. 1) Tot wees maken. 2) berooven.

Wesen, weisen, weesen(?), st. ww. intr. 1) Wezen,
bestaan. 2) geschieden. 3) blijven. 4) vertoeven,
zich ophouden. 5) wonen. 6) verbonden met een
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znw. ter vorming van het praedicaat : ic sal u broe-

der wesen.

Wesen, znw. o. Het gesubstantiveerde ww. — I.
Abstract. 1) Het wezen, het bestaan. 2) wezen, gesteldheid. 3) manieren, wijze van doen. 4) toestand,
gesteldheid, uiterlijk. 5) doen en laten, lot, weder
w. ende gevaerde, handel en wandel. 6) stof--varen;
felijkheid. — II. Concreet. 1) Een wezen, schepsel,
mensch. 2) zaak, ding.
Wesenhuus, weese-, wesen-, znw. o. Weeshuis.
Wesenlije. Zie w e s e 1 ij c.
Wesenlike. Zie w e s e l i k e.
Wesenmoeder, znw. vr. Regentes van het weeshuis.
Wesent, znw. m. Bison.
Wesentheit, wesenheit, znw. vr. 1) Het wezen
van de dingen. 2) wezen, bestaand ding. 3) samenvatting van al wat is.
Wesenvoget. Zie w e s e v o g t.
Wesere, znw. vr. De rivier de Wezer.
Wesevoget, wesen-, voocht, -voget, znw. m. Wees voogd.
Wesinge, znw. vr. 1) Het wezen, als bestaand
ding. 2) de wezenheid. 3) gesteldheid.
Wespe, znw. vr. Wesp, horzel. — Wespennest.
Wespelen. Zie wisp e 1 e n.
Wesschen. Zie w i s s c h e n.
Wesscher. Zie w e s t e r s c h.
Wesse, znw. vr. Afkooksel.
Wessel. Zie wisselen wesel.
Wesselen. Zie wisselen.
Wesselere. Zie wis s e l a e r.
Wesselken, verklw. van w e s e 1.
Wessen, ww. Zie b e w e s s e n, voorzien.
Wessen, ww. Zie w a s s e n.
Wessen, bnw. Zie w a s s ij n.
West, weest, bijw. bnw. West, westelijk; als
znw. dat west, het westen.
Westambaeht, -ambocht, znw. o. Westelijk ge,legen ambacht.
Westbroeker, brouker, znw. Bewoner van een in
het westen gelegen broek,
Westdore, znw. vr. Deur aan de westzijde.
Wester, znw. Westhoek, westkant.
Westecleet, znw. o. Alba, priester alba.
Westelbaren, welste-, znw. m. Misgeboorte.
Westelije, bnw. Westelijk.
Westen, westene, veesten, bijw. Van of naar het
westen; als znw., het westen. — Westende, -inde,
-

-einde.

Westenlant, znw. o. Het westen.
Westenwaert, bijw. Westwaarts. — Westen(e)wint.
Wester, bijw. en bnw. Westelijk.
Wester, znw. vr. (Oostmnl.) Doopkleed.
Westerdore, znw. vr. Deur aan de westzijde. —
Westerende, -einde.
Westerhuve, znw. vr. Witte doopmuts der kinderen of pasgedoopten.
Westereleet, znw. vr. o. Doopkleed.
Westerelueht, -cluft,t, znw. vr. Westelijke wijk
eener stad.
Westersch, westertsch, wesscher, bnw. 1) Westersch. 2) uit West-Europa; die westersche see, de
Middellandsche zee.
Westersee, znw. vr. Middellandsche zee of
Noordzee.
Westerside, -sift, znw. vr.
Westerst, bnw. Westelijkst gelegen.
Westerwerf, -wart, znw. m. Terechtzitting in de
stad Groningen voor het Westerkwartier.
Westhalf, bijw. Aan de westzijde.
Westhoec, znw. m. Westelijke hoek.
Westeant, znw. m. Westzijde.
Westlane, -laen, znw. vr. Aan den westkant gelegen weg.
Westlant, weest-, znw. o. 1) In 't (zuid)westen
gelegen land. 2) West-Europa.

WESTMONSTERDORE.
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Westmonsterdore, znw. vr. Deur van de westzijde van de kloosterkerk. — Westnortwest.
Westphaelseh, zie W e s t v a e l s e h.
Westpolre, polder, znw. m. In 't westen gelegen
polder.
Westporte, poort, znw. vr. Westelijke poort.
Westsee, znw. vr. De Middellandsche zee.
Westside, weest -, -sijd, znw. vr. Westzijde.
Weststerre, znw. vr. De avondster. — West-

4) gevoelen, smart. 5) kennisgeving, vooral ge
rechtelijke aanzegging,,. zoowel, mondeling als
schriftelijk; enen ene of een vete (weet) doen, iem.
iets mededeelen; ook iem. een gerechtelijke aanzegging doen; enen de of een wete laten van iet, iem.
kennis geven van iets.
Wete, znw. m. Iemand die weet:
Wete. Zie w e d e, 4de art.
Wetebrief. Zie wee tbrief.
Weteeh, - heit. Zie w e t i c h.
Wetsgod, bevestigingsformule. God wete (wat
ik zeg).
Wet(e)key(e), aanroep terverzekering. Bij God!
voorzeker!
Wet(e)kerst, aanroep ter verzekering. Bij Christus, voorzeker!
Weteeree, uitroep van verzekering, Voorwaar!
Wetelije, weten -, wetent-, wit-, -lic, bnw. 1) Wat
men weten kan, kenlijk. 2) bewust, met oordeel des
onderscheids.
Wetelike, weten(t)-, weet -, -lic, -lee, -lijcken, bijw.
1) Opzettelijk, bewust. 2) vrijwillig. 3) op kundige
wijze.
Weteloos, bnw. Onbekend.
Wetelustieh, bnw. Weetgierig.
Weten, weiten, wieten, wetten, trans. ww. (praeterito-praes.). 1) Weten, kennen; in weet, en weet,
misschien; god(e) weet, witte god, voorwaar; wet
voor een, vooral. 2) ook in den zin van „voorzeker,
voorwaar" met een pronomen als object in bepaalde vaste verbindingen : dat wel weet, weet (wet) wel
dat, dat weet wel (wale), wetet dat; dat wet. 3) verbonden met een vierden naamval als object, een
vnw., een znw. of een infinitif met of zonder te.
a) met een vnw.: dat mogedi w. overwaer. b) met een
znw., besceit w., zekerheid hebben; die waerheit w.;
danc w., beloonen, erkentelijk zijn; enen ondanc w.,
iem. iets kwalijk nemen; enen wanconst w., iem.
een kwaad hart toedragen; iet geweten hebben, iets
weten. c) met een. inf., (hi) zeight, dat hi van den
faiten niet ne zach no ne weet te zegghene. 4) verbonden met een (ook omschreven) genitief of een voorzètsel: also .dats Cyrus niet en wiste; met ane, verstand hebben van, kennis. hebben van, bedreven
zijn in; niet w. van, geen hinder hebben van, onbekend zijn met, zich niet bekommeren om; niet van
hem selven w., niet bemerken van hetgeen om hem
voorvalt, vermoeden. 5) kennen. 6) begrijpen. 7)
vernemen, hooren. 8) zien, bemerken. '9) onder
eede verklaren, (oostmnl.). 10) verbonden met
willen, meenen, denken, beweren. 11) a) met een
afh. zin zonder voegwoord; gi moget wel weten, hi
was sot, b). met een afh. zin, ingeleid door dat: gi
wet wale, dat ic u minnne; tis te w., men moet weten.
met een afh. zin ingeleid door of, oft: wie weet oft
'hi waer seit, d) met een obj. zin of een afh. vraag
ingeleid door hoe, soms gevolgd door dat: ic weet
wel hoet mit hem staet. e) verbonden met een afh. vr.
ingeleid door een vrag. vnw. of bijw.: wie hi was
en weet men niet; gevolgd door een inf. zonder te
bij een negatie in den hoofdzin: hi en weet niet wat
bestaen. 12) verbonden met doen en laten, mede
vertellen. 13) te weten(e), tweten, namelijk,-deln,
te weten.
Weten, weiten, wetten, znw. o. 1) Het weten. 2)
kennis, wetenschap. 3) bewustzijn. 4) overtuiging.
5) voorkennis, medeweten.
Weten, weiten, modaal hulpww. ter omschrij ving van den adhortativus-imperativus, verbonden met een infinitief: weten rumen dese stede.
Wetende, vetent, deelw. bnw. 1) Wetend. 2) opzettelijk, bewust. 3) verstandig: schrander. 4) ontwikkeld : wellevend; w. vrede, een vrede welks
bestaan men kent.
Wetenheit, wetent-, hede, - heet, znw. vr., o. 1)
Kennis, wetenschap: wijsheid. 2) sluwheid. 3) gave
des onderscheids. 4) beschaving; braafheid. 5) be
kendheid met iets, inzicht. 6) medeweten, toestem-
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suutwest.
Westvaelsch, pheelsch, -phaelsch, bnw. West-

phaalsch.

Westvale, -nael, znw. Westphaling. — Westvalen, phalen, - falen, Westvaline, phalinc, -ve-

-

linc.

Westvest(e), znw. vr. De westelijk gelegen vest

eener stad.

Westvierendeel, znw. o. Het kwartier der stad
in het westen gelegen.
Westvlaming, Westvriese, -vrese, Westvrieslant.
Westwaert, weest, -west, -waerts, bijw. West-

waarts, zuidwestwaarts; ook zonder het begrip
eener richting, het westen.
Westwateringe, -weteringe, znw. vr. Een wetering aan den westkant.
Wesweges, -weechs, vragend bijw., Waarheen.
Wet, wit, wett, weth, weet( ?), wette, znw. vr. en m.
1) Recht, zoowel het door de overheid vastgestelde
recht, alsook recht in concreto door den rechter gevonden; op sine wet, op straffe van de wet; bepaling der wet, gebod; de wetten der liefde. 2) het
recht als wetenschap. 3) de geboden. Gods: de wetten der Christenheid; de zedenwet. 4) kerkelijke,
godsdienstige' wet; godsdienst, geloof; bi mi(e)re
wet, op mijn woord. 5) de Mozaische wet, de oude
wet; het nieuwe .testament, de nieuwe wet; het
oude en het nieuwe verbond; die jootsche wet, de
Joden; die oude wet, het tijdperk der Joodsche leer
en godsdienst. 6) trouw. 7) huwelijkswet, huwelijk.
8) rechtvaardigheid, billijkheid, het zich houden
aan de door de wet opgelegde verplichtingen; bi
wette(n), volgens de wet; in wette, volgens de wet,
in een toestand van veiligheid, rechtvaardig; na
wetten, volgens de zedewet; te wetten, wettig. 9) de
handhaving van recht en gerechtigheid, de rechtsbedeeling, rechtspraak; wet doen, vonnissen; zich
onderwerpen aan de rechtspraak. 10) rechtbank,
schepenbank; te wette(n), ter wet, voor het gerecht;
enen te wette leggen, iem. in rechte betrekken; enen
leiden te wette, iem. de wet te zijnen aanzien doen
naleven; iet dragen aen de wet, het gerecht in eene
zaak betrekken; hem te wette bieden, een proces willen aangaan; ook is wet, terechtzitting. 11)
uitspraak, vonnis. 12) het rechtsprekende lichaam
of college, de schepenbank; stedelijke regeering,
de magistraat; die van der wet, de magistraat,
schout en schepenen, de regeering; die wet vermahen, de regeeringspersonen bestendigen of nieuwe
aanstellen; ook is wet, ambt, overheidspost. 13)
gewoonte, gebruik. 14) mode. 15) aard, natuur.
Wet, wit, bnw. 1) Vochtig. 2) waterig.
Wet. Imperatief van w e t e n.
Wet, znw. Zie w e d d e. le Art, en w i t.
Wetachtich, wit-, -a f tich, bnw. 1) Wettig, van
huwelijkszaken en betrekkingen. 2) wettig, door
het recht erkend. 3) rechtskundig. 4) geloovig.
Wetachticheit, hede, znw. Gerechtigheid, rechtvaardigheid.
Wetbanek, znw. vr. Rechtbank.
Wetbert, znw. Slijpplank.
Wetboec, wedboec, znw. o. en m. Pandboek, boek
van verpanding.
Wetbreker, znw. m. 1) Overtreder der wet. 2)
echtbreker.
W etbrief,wedbrie f , wedde -, znw. m. Pandbrief.
Wete, weet, weette, wette, znw. vr. en m. 1) Wetenschap, kennis. 2) het weten, het zich bewust
zijn van iets. 3) kennis, medeweten, voorkennis.
-

;

c)

WETENISSE.

WEWELIJC.

ming; innerlijke bewustheid; w. der sinne, volle bewustzijn. 7) herinnering. 8) kennisgeving.
Wetenisse, wetennisse, znw. vr. 1') Kennis, wetenschap. 2) getuigenis.
Wetens, bijw. — I. Bijw. Met .voordacht, opzettelijk. — II. Bnw. Wetende, verstandig.

dend aan de (zeden), wet, rechtschapen. 4) - geloovig. 5) betrekking hebbend op 't geloof. -- Wet-

Wetenschap, wetent-, wete-, weet-; -scap, -scepe,

-scip, -scop, znw. vr., m. 1) Wetenschap, weten.
2) denkvermogen, bewustzijn. 3) medeweten, toestemming. 4) mededeeling, kennisgeving 5) rechterlijke aanzegging.
Wetenthelt. Zie w e t e n h e i t.
Weten(t)lije, -like, Zie w e t e 1 ij c, -like.
Weter(e), znw. m.; een w. sijn, weten.
Weteren. Zie wateren.
Weteringe, weterinc. Zie w a t e r i n g e.
Weteringereeht, znw. o. De gezamenlijke rechts bepalingen, die betrekking hebben op de weteringen.
Weteringesehouw(e), wetering -, znw. vr. Schouw
over weteringen.
Weterjijn, znw. o. Watertje.
Wetgeleerde, znw. m. Rechtsgeleerde.
Wetgeleert, bnw. Geleerd in de wet. — Wetge-

leertheit.

Wetgeselschap, znw. vr. Eene vereeniging gesticht en bezworen tot instandhouding der wet.
Wetgever, znw. vr. Wetgever.
Wetheit, -heide. znw. vr. Vloeistof.
Wethouder, znw. m. Handhaver der wet, overheidspersoon; rechter, schepen. -= Wethouderschap, -scepe.
. Wetieh, wetech-, bnw. 1) Verstandig, kundig. 2)

bekend met. 3) bewust,.
Wetieheit, znw. vr. Verstand, schranderheid.
Wetiehiike, -lick, bijw. Op een verstandige wijze:
opzettelijk.
Wetkey(e). Zie w e t e k e y (e).
Wetkerst. Zie wetekerst.
Wetlije. Zie wette1ij c.
Wetloos. Zie wetteloos.
Wetnisse, znw. vr. Een drankje(?)
Wets, Te-, Zie w e d d e.
1 Wetsehepen(e), .wit -, znw. m. Schepen in zijn
kwaliteit als lid van de rechtbank.
Wetseher, wetser, znw. m. Leeren reiszak
(oostmnl.).
Wetschout, -schuit. Zie w e d d e s c ho u t.
Wetsetter, znw. m. Rechter.
• Wetsteen, znw. m. Slijpsteen.
Wetsteller, znw. m. Wetgever.
Wette, znw. vr. Boete, straf.
Wette, znw. vr. Wed, drenkplaats.
.Wette, (snede), znw. vr. Hetz. als w a t e.
Wette, znw. vr. Zie w e t en w e t e.
Wettelijc, witte-, wet -, wit-, bnw. 1) Overeenkomstig de wet, wettig. 2) wettig,echt.
Wettelijeheit, wet-, -hede,. znw. vr. 1) Wettelijke
voorschriften; rechtspleging. 2)beroep op't recht(? )
Wettelike, wet-, witte-, wit-, -leken, -liken, bijw.
1) Op wettige wijze. 2) behoorlijk. 3) geloovig, innig.
Wetteloos, wet-, wit -, bnw. 1) Rechteloos. 2) zich
niet houdende aan de wet, trouweloos. — Wette-

loosheit, -hede.
Wetten, zw. ww. trans. 1) Slijpen, scherpen. 2)
knarsen. 3) scherpen,. inspannen.
• Wetten, zw. ww. Aan de wet onderwerpen.
Wetten, zw. ww. intr. en trans. Een boete betalen of opleggen.
Wetten. In 17e eeuwsch v e r w e t t e n, bevochtigen.
Wetten (oostmnl.) Zie w e t e n.
Wetter, znw. m. Slijper.
Wettergrave. Hetz. als w a t e r g r a v e.
Wettich, bnw. Puntig, scherp.
Wettish, wittich bnw. 1) Behoorende tot de wet.
2) wettig, rechtmatig, naar de wet. 3) zich hou-
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ticheit.. •
Wettings, znw. vr. Het slijpen:
Wetwerdieh, -waerdich, bw. Rechtsbevoegd.
Wetweter, znw. m. Rechtskundige.
Weve, znw. m. Horzel.
Weve, tnw. o.( ?) Web, weefsel.
Weveambaeht, weet-,-, wei/-, weven-, -ambocht,

znw. o. 1) Het bedrijf van den wever. 2) het gilde
of elke andere corporatie der wevers.
- Weveboom, weet-, znw. m. Kettingboom, onderdeel van een weefgetouw.
• Wevegelt, weet-, znw. o. Weversloon. -- Weve-

getouwe, weet-,-, Wevehuus, weet .
Wevel(e), znw. vr. Striem t buil.
Wevei, znw. o. Inslaggaren, inslag van een weef-.
-

sel.

Wevel, wivel, znw. m. 1) Naam voor verschillende insecten, vliegend hert, glimworm. 2) drektor, mestkever. 3) horzel, paardenvlieg.
• Weveldraet, znw. Inslagdraad.
Wevelen. Zie w e i v e 1 e n, vleien.
Wevelgaren, znw. o. Garen gebruikt tot inslag
op het weefgetouw.
• Wevelije, -leke, bnw. Weefbaar.
Weveloot, weef-, znw. o. Stuk lood ten teeken
dat het geweven stuk aan de controle heeft voldaan.
Wevelstrijpt(e), bnw. Met strepen inde breedte.
• Wevelwijs, bijw. Op de wijze van wevel.
• Weven, st. en zw. ww. intr. en trans. — I. Intr.
1) Weven. 2) verbonden met een voorzetsel, zich
inspannen voor, streven naar. — II. Trans. Door
weven voortbrengen; vlechten, knoopen. 2) weven in iets, door weven inwerken. 3) uitvoeren, uithalen. 4) beramen, op touw zetten.
Weven. Zie w e i v e n.
Wevende, tgw. deelw. in de uitdr. w. werc, het
weven weefwerk.
• Wever(e), znw. m. 1) Wever. 2) boonenkever.
Weverboom. Zie w e v e r s b o o m. — Wever•
;

getouwe, Weverhuus.
Weverie, weverye, znw. vr. en m. 1) Werkplaats
der wevers. 2) de wevers, het ,weversgilde. 3) bedrijf van het weven, weefambacht. 4) weefsel.
Weveriet, weef-, -ried, znw. o. Van riet vervaardigde stift of tand in een weefblad. -- Weverinne.
Wevercam, znw. m. Weefkam.
Weversambacht, -ambocht, znw. o. Het gilde of
elke andere corporatie der wevers.
Weversboom, weverboom, znw. m. Kettingboom, onderdeel van een weefgetouw.
Weversehe, weverse, znw. vr. Weefster. — We-

versgílde.
Weverscam wevercam, znw, m. Weefkam.
Weverselock(e), znw. vr. De klok, die luidt,

wanneer de wevers aan 't werk kunnen gaan of
moeten eindigen.
Weversenape, -cnaep, znw. m. Gezel van het weversambacht.•
Weversenecht, znw. m. Weversgezel.
Weversconst, -kunst, znw. vr. Weefkunst.
Weversplaetse, plaets, znw. vr. Plaats voor indienstneming- van wevers.
Weversscip, znw. o. Weverskios. — Wevers
-

-spoel().
Weverstege, -steech, znw. vr. Steeg, waar wevers

wonen.

Weverworm, zw. nm. Een soort kever.
• Wevestat, znw. vr. Plaats waar geweven wordt.
Wevester, weefster, -stre, znw. vr. Weefster.
Weveteken, weet-,-, -teeken, . -teyken, znw. o. Con-

trólemerk, ten teeken dat een weefsel is goedgekeurd.
Wevetouwe, weet , znw. o. Weefgetouw.
Wevifge, znw. vr. Weefsel.
Wewelije. Zie weduwe 1 ij e.
-
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Widerie. Zie w i e i i c.
Widers, bijw. Verder.
Widerwegen, bijw., vooral in Oostmnl. Uiteen,

Wewete, wewitte, Zie w e e u t e.
Wey-. Zie w e i -.
WI, wie, wii, wij, pron. pers. 1. pers. plur. Wij.
WI, wij, interj. Helaas.
Wii, (hoe), bijw. Zie w i e.
WI, vrag. vnw. Zie w i e.
WI, bnw. Zie w ij t.
Wibissehop, wy(e)-, znw. m. Wijbisschop, die
den diocesaan - bisschop als hulp in diens ambt is
toegevoegd, niet in het bestuur van het bisdom.
Wieh- en samenstellingen. Zie w ij c h.
Wichelaere, -laer, wijghelare, wighelaer, znw. m.
Wichelaar, waarzegger. — Wiehelarie, wijchelarie.

naar alle kanten.

Widewale, znw. m. vr. Wielewaal.
Widewere. Zie w e d u w a r e.
Widieheit, znw. vr. Breedte:,
Widinge. Zie w i i n g e.
Widinge, znw. vr. Verwijding, verruiming.
Wie, wye, wy, wi, we(e), vrag. en betr. vnw. Wie;
so wie (so), alwie; als onbep. vnw. in het Oostmnl.,
iemand.
Wie, wi, vrag. bijw. en voegw. -- I. Als bijw.
Hoe. 1) Ter inleiding van een rechtstreeksche of
afh. vraag. 2) als bep. bij een bnw. of bijw.; veelal
in uitroepen. -- II. Als voegwoord, gelijk, als, zoo
als.
Wie, tusschenw. en znw.—I. Tusschenw. Wee!

Wichelen, wijchelen, wigelen, wiechelen, zw. ww.

intr. Wichelen, waarzeggen.
Wichelersche, znw. vr. Wichelares.
Wichelie, wijchelie, wijchgelie, znw. vr. Wichelarij.

-- II. Znw. Smart.

Wichelinge, wijchelinge, wichgelinge, wigelinge,
znw. vr. Voorspelling, waarzeggerij.
Wich goet, lees v 1 i c h g o e t. Zie ald.
Wiehlant,lees vlichland,hetz.alsvlichgoet.
Wicht, wecht, znw. o. 1) Wezen, schepsel, meestal gebezigd met verachting of medelijden; ook
van reuzen en dwergen. 2) onderdaan. 3) kind,

Wie, wye, wihe, znw. m. Wouw, een roofvogel.
Wie, pers. vnw. Zie w i.
Wiebet, wiedbet, wybet, imperatieve samenstelling. Wied beter, wied opnieuw. Vgl. w e e f b e t.
Wiechelen. Zie w i c h e 1 e n.

wicht.
Wicht, wecht, wichte, wijcht(e), wiechte, weckte. —
I. Abstract. 1) Het wegen. 2) zwaarte, gewicht. 3)
geweld, aandrang. — II. Concreet. 1) Middel om te
wegen; gewicht, weegschaal. 2) gewicht eener
klok. 3) waag, het huis waar van stadswege gewogen wordt.
Wichtbaerich, bnw. Zwaar.
Wiehte, wijchte. Zie w i c h t. 2e Art.
Wichtelijc, bnw. Wat gewogen, bij het gewicht
wordt verkocht.
Wichtelkijn, znw. verklw. van w i c h t, kind.
Wichten, zw. ww. tr. Bewegen.
Wichterkijn, znw. o. Verklw. van w i c h t, kind.
Wichtich, bnw. — I. Van zaken. 1) Zwaar. 2) het
juiste gewicht hebbend. 3) belangrijk. -- II. Van
personen. machtig.
Wichtieheit, znw. vr. Gewicht, zwaarte.
Wiehtmate, znw. vr. Een maat van bepaalden
inhoud.

Wichtwage, znw. m. Weegschaal.
Widauwe. Zie w e d a u w e.
Widdere. Vgl. w e d e r. 3e Art.
Wide, wijt, Wde(n), wijdde, wye, bijw. 1) Wijd,
ruim, breed. 2) ver, ver weg; verre ende wide, wijd
en zijd; van wide van side, van alle kanten; also
wide ende also side, zoo ver als. 3) overal.
Wide, bnw. Zie w ij t.
Wide, wijde, znw. vr. 1) Wijdte, breedte. 2) om

-

uitgestrektheid.
Wide, znw. o. Wijdheid, ruimte.
Wide, wyde,z nw. vr. Oostmnl. Wilg, wilgentak.
-- Widebomenhout, wijt-.
Wideham, znw. m. Waterland, laagland.
Widel, znw. m. of o. Nonnensluier.
Widel(e), znw. vr. Vaarwater tusschen Voorne
en Putte.
Widelancken, znw. Naam van een wolf.
Widen, zw. ww. trans. en intr. — I. Trans. 1)
Wijd of wijder maken. 2) verwijden, ruimer maken. 3) uitbreiden. 4) bekend maken. 5) breed,
breeder maken. -- II. Intr. 1) Wijder worden. 2)
ruimer worden. 3) ontruimd worden. 4) zich verspreiden. 5) zich uitbreiden. 6) zich uitstrekken tot.
Widen, bijw. Zie w i d e.
Widen. Zie w i ë n.
Widenich, vrag. vnw. Hoedanig.
Wideren, zw. ww. trans. Verwijden.
Wideren, zw. ww. trans. Ledigen.
Widerie, wiederick, znw. Een soort plant, wede
-ik.

vang. 3) wijdheid, ruimte. 4) afstand. 5)

Wiedaen, vrag. vnw. Hoe.
Wiedanich, wietanich, vrag. vnw. Hoedanig.
Wiedanichsins, widenichsins, bijw. Op welke

wijze.

Wiede. Zie w i e t.
Wiedeloot, znw. o. Een stuk lood ten bewijze
dat het laken aan de controle heeft voldaan.
Wieden, wyeden, (veeyen ? ), wiën, wyen, zw, ww.

trans. 1) Onkruid uitroeien. 2) in de lakenweverij,
het verwijderen van oneffenheden en knoopen in
het weefsel met behulp van fijne ijzers.
Wieden. Zie w i ë n.
Wiedepaertse, znw. vr. Een lat, een rek waarover
het laken gespannen wordt en dat onderzocht wordt
of het goed is gewied.
Weder, znw. m. Wieder. — Wied(e)reetscap.
Wiederie, znw. vr. Werkplaats van de wiedsters.
Wiederick. Zie w i d e r i c.
Wiedewijs, wie(d)wijs, vrag. bnw. Op welke
wijze.
Wiedinge, znw. vr. Het wieden.

Wiediser, wietiser, znw. o. Het scherpe mes waar mee het laken gewied wordt, of een schoffel.
Wiedsel, znw. Het wieden.
Wie(d)ster, wiedstre, wyester, znw. v. Wiedster:
eene vrouw die het laken wiedt.. Ook Wiedsterigge,
wiesterigge.
Wiege, wyege, wige, vege, znw. vr. 1) Wieg; ook

rammelaar. 2) gewelf,
overlommerde laan.

verwulf t, riool. 3) berceau,

Wiegebant, wige-, wiech-, znw. m. Windsel.
Wiegedaen, wiedaen, vrag. vnw. Hoedanig.
Wiegedaenheit, znw. vr. Hoedanigheid.
Wiegedoec, znw. m. Windsel voor een pas geboren kind.
Wiegeeleet, znw. o. Windsel, doek.
Wiegel, znw. 1) Rad. 2) het ronddraaien( ?)
Wiegelen, wigelen, zw. ww. intr. Heen en weer
gaan.

Wiegelkijn, -ken. Verkiw. van w i e g e.
Wiegen, wegen, zw. ww. trans. 1) Een kind in een
wieg heen en weer bewegen. 2) schommelen.
Wiegen, wegen, st.(?) ww. intr. Wankelen, wentelen.
Wieger, znw. m. Iem. die wiegt.
Wiegesanc, wiegen-, znw. m. Wiegelied..
Wiegestapel, wige-, znw. m. Poot van een wieg.
Wiegester, wiegestre, znw. vr. Een vrouw die
wiegt.

Wiegestro, znw. o. Wiegestroo.
Wiegetuuch, -tuygh, znw. o. Windsels, waarin
een kind wordt gewonden.
Wieginge, znw. vr. Het wiegen.

WIEHEN.
Wiehen,wiehingelie wiën en wiinge.
Wieke, bnw. Week, zacht( ?)
Wieke, wyeke, weke, wieche, wicke, znw. vr. 1)
Wiek, tampon, pluksel voor een wonde. 2) lampepit. 3) vleugel. 4) zijstuk van een sluis of brug.
Wieken, wiecken, weken, wicken, zw. ww. Een
wonde verbinden.
Wieken. Zie w e c k e n.
Wiekewake, znw.; die w. slaen, coire.
Wiekewonde, weike-, znw. m. Gapende wonde( ?)
Wiekinge, znw. vr. Een manier om wijn te vervalschen(?)
Wiel, wyel, wiele, znw. o. 1) Wiel, wagenrad. 2)
spinnewiel. 3) folterwerktuig, waarop men vastgebonden werd. 4) verklw. wieleken, krakeling.
Wiel, wiele, znw. o. vr. m. 1) Hoofddoek voor
vrouwen. 2) nonnensluier; die wiel ont f aen, non
worden.
Wiel, znw. m. Draaikolk, grondelooze diepte. 2)
poel, moeras: die helsche wiel, de poel der hel; dese
aerme, donckere wiel, deze duistere wereld. 3) snel
stroomend water. 4) gat, veroorzaakt door een dijkdoorbraak.
Wielachtieh, -echtich, bnw. Met veel kolken.
Wielbisschop, wyel-, znw. m.H etz. als w i b i sscop.
Wielbroot, znw. o. Krakeling.
Wieldoee, znw. m. Nonnensluier.
Wieldraeier, znw. m. Draaier.
Wiele. Zie wiel, 1 e Art.
Wielen, welen, zw. ww. trans. Sluieren (een non).
Wielen, veilen, zw. ww. intr. 1) Wentelen, ronddraaien. 2) koken, gloeien. 3) als mystieke term,
geheel opgaan in. 4) het doorbreken van een dijk.
Wielen. Zie w i 1 e n, bijw.
Wieles, wyelis, znw. o. Wijdsel.
Wielessee, znw. m. Haveresch.
Wielich, wylich, bnw. Een waal of wiel hebbend,
gezegd van een dijk.
Wielinge, znw. vr. 1) Draaikolk. 2) gat in een
waterkeering of dijk. 3) uitmonding van de Wester-Schelde; ook het water langs de kust van Blankenberg.
Wielkijn, -ken, znw. o. Krakeling.
Wielmaken, znw. o. Het maken van wielen. —

Wielmaker, wielwerker.
Wieme, wimme, znw. vr.(?) Rookhok; deel van de
schoorsteen waar gerookt vleesch hangt.
Wi(e)me, znw. enkv. van het vrag. betr. vnw.

wie.

Wiën, widen, wyeden, wieden, wihen, (wigen), zw.
ww. trans. 1) Wijden, heiligen; dat gewide, gewijde
grond; wiën op die bede, ordenen als bedelmonnik.
2) wijden aan. 3) toewijden. 4) besprenkelen (met
gewijd water).
Wien, wyen, Zie w i e d e n.
Wienachten. Zie w i n a c h t e n.
Wiepsterten. Zie w e e p s t e r t e n.
Wier, znw. m. Eelt, knoest.
Wier, znw. m. Een door water omringd stuk
land, terp.
Wier, znw. o. vr. Zeeplant, zeewier; het wierwerk aan den dijk.
Wiër, wijer, wijher, wihere, znw. m. Vischvijver,
poel.
Wierdè, znw. vr. Terp, hoogte.
Wierdije, znw. m. Een dijk, die aan de buiten
bestaat uit een dikken van wier opgebouw--zijde
den muur en aan de binnenzijde uit een lichaam
van grond.
Wieren, zw. ww. intr. Draaien, ronddraaien.
Wieren, zw. ww. intr. Rondzien, naar alle kanten zien.
Wierhovet, -hooft, znw. o. Een hoofd van wier
gemaakt.
Wierie, w(i)ederic, wyerick, znw. Een soort van
aardewerk.
Wiere.Zie wercen wierooc.
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Wierken. Zie w e r k e n.
Wieroken, wij-, wijn-, -rocken, roocken, zw. ww.
intr. trans. — I. Intr. Wierook branden, met wierook vervullen. --- II. Trans. Bewierooken. —

Wieroocker, wieroker.
Wierokinge, -rookinge, znw. vr. Het wierooken.
Wierooe, wij-, wi-, wien-, wijn-, (wierc), znw. m.
en o. Wierook ,soort gomhars; de rook van dit hars
als offer; ook als geneesmiddel. — Wieroocachtich.
Wierooeboom, znw. De Arabische gomharsboom,
ook de takken.
Wierooekasken, wij-, znw. o. Metalen doosje met
deksel, waarin de wierookkorrels voor 't wierookvat gedaan worden.
Wierooccruut, znw. o. Myrrhe.
Wierooesch, wijroicks, bnw. Van wierook.
Wierooevat, wieroocs-, wy-, wierc-, znw. o. Kistje
waarin wierook wordt bewaard of ook metalen vat
met kettingen, waarmee wierook wordt gezwaaid.
Wierum, znw. vr. Wierriem, wierwerk.
Wierwere, znw. o. Het wierwerk aan den dijk.
Wies, voorz. (oostmnl.) Tot.
Wies, 2de nv. enkel- en meerv. vrag. en betr.
vnw.
Wies. Verl. tijd van w a s s e n.
Wiese. Verl. tijd van w a s s c h e n.
Wiesel, znw. o. Zie w i e t s e 1.
Wiesen, znw. Weide, beemt.
Wiester, wiedsterigge. Zie w i e d s t e r.
Wiet, wiede(?) znw. o. Onkruid.
Wiet, bnw. Zie w ij t.
Wietsel, wiesel, znw. o. Zie w ij t s e 1.
Wiette. Zie w ij d d e.
Wieu. Verl. tijd van w a e y e n.
Wiewater. Zie w i w a t e r.
Wiewauwen, wye-, zw. ww. intr. Raaskallen.
Wiewijs. Zie wiedewij s.
Wifelare, zij f f elare, znw. m. Trouwelooze.
Wifelije. Zie wij f 1 ij c.
Wift, wijft, bnw. Bewegelijk; wuft.
Wigaert. Zie w ij n g a e r t.
Wigant, wijgant, znw. m.. Strijder, held.
Wigbelt, -bolt, Zie w ij c b e 1 t.
Wige. Zie w i e g e.
Wigelen. Zie wichelen.
Wigelinge. Zie w i c h e l i n g e.
Wigen, vijgen, zw. ww. intr. Strijden; slag leveren; zich inspannen.
Wigen, zw. ww. intr. Wegloopen.
Wigen. Zie w i ë n.
Wigequast, znw. m. Wijkwast.
Wigge. Zie w e g g e.
Wiggelen, zw. ww. intr. Wiggelen, waggelen.
Wiggen, zw. ww. trans. Openwrikken.
Wiginge, znw. vr. Zie w ii n g e.
Wigvier, znw. o. Vermolmd hout, dat bij donker
licht.
Wihelen, zw. ww. intr. Hinneken.
Wihen. Zie w i ë n.
Wihere. Zie w i ë r.
Wihinge. Zie w i ï n g e.
Wihot, wijo, znw. vr. Hoorndrager.
Wil. Zie w i.

Wiinge, wienge, wijnge, wyinge, winninge, wihinge, widinge, wiginge, znw, vr. Wijding: ook feest
ter herinnering aan een wijding op den naamdag
van een heilige.
Wij. Zie w i.
Wljeh, wiech, znw. m. en o.(?). 1) Strijd, veldslag; enen den w. afwinnen, op iem. den strijd winnen. 2) tweegevecht.
Wijehbelt, -bolt. Zie w ij c b e 1 t.
Wijehelen. Zie w i c h e 1 e n.
Wijehgaer, wiich-, -gare, -geere, -gere, bw. Strijdlustig.
Wijchgeren, znw. o. Schietbal( ?)
Wijchgier(e), bnw. Strijdlustig.
Wijchhuus, wijchuus, -hays, znw. o. Versterking,

WIJCHLIJC.
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aangebracht aan stadsmuren, kasteelen, enz. ;
blokhuis.
Wijchlijc, -lick, bnw. Krijgshaftig.
Wijchstat, rich-, znw. vr., m. Slagveld, oorlogsveld. Ook wijchstede.
Wijd, znw. Wilg(?)
Wijd, vid, zw. ww. Verbastering van Wodan( ?)
Wijdde, wijte, wiette, witte, wijtte, znw. vr. 1)
Wijdte, breedte. 2) ruimte, omvang. 3) afstand,
uitgestrektheid.
Wijer . Zie w i ë r.
Wijf, wijf f, wiif, wil, wie/, znw. o. 1) Vrouw,
meisje; wijf van leven(e), publieke vrouw. 2) zede boze vrouw. 3) gehuwde vrouw. 4) van Maria, de
Moeder Gods. 5) echtgenoote. 6) het wijfje van een
dier. 7) dienstmaagd.
Wijfachtich , bnw. Vrouwelijk; belust op vrou-

wen.

Wijffelare . Zie w ife 1 a r e.
s -, znw. vr. Vrouwelijke nakoWijfgeboort, wij /s-,

meling.

Wijfgen, wufgen, znw. o. Vrouwtje.
Wijfheit, znw . vr. 1) Verwijfdheid. 2) vrouwelijke
schaamdeelen.

Wijfhovet, hooft, znw. o. Vrouwspersoon, vooral
-

in rechte.

Wijfjager, -jagere, znw. m. Liefhebber van vrouwen.
ken, wijveken, wivekin, znw. 1)
Wijfkijn, wij /ken,
Vrouwtje; onaanzienlijke vrouw. 2) het wijfje van
een dier. 3) vrouwelijke plant.
Wijflije, wive-, wij f f e-, wife-; -lic, -leke, bnw.
1) Vrouwelijk; verwijfd. 2) eerbaar, zedig.

Wijflijeheit, wij f lic-, wive-, -hede, znw. vr. 1)
Wat vrouwen betaamt of eigen is, vrouwelijkheid;
vrouw. 2) de vrouwen, als collectief begrip: de
vrouw in het algemeen. 3) de maandstonden. 4)
vrouwelijke schaamdeelen.
Wijflike, -leec; wive-, bijw. Vrouwelijk, zooals
een vrouw. — Wijfloos.
Wijfpersoon . Zie w ij f s p e r s o n e.
Wijfsbeelt, -bylt, znw. o. Oostmnl. Vrouw.
Wijfsch, wij f s, bnw. 1) Van een vrouw. 2) als een
vrouw; verwijfd.
Wijfsmele, znw. vr. en o. Moedermelk.
Wijfsname, znw. vr. Vrouwspersoon.
Wijfspersone, wive-, wijt-,-, -persoon, znw. vr. en
o.(?) Vrouwspersoon.
Wijft, bnw. Zie w if t.
Wijfvolc, znw. o. Vrouwvolk.
Wijfwaerheit, znw. vr. Woord van eer, door een
vrouw verpand.
Wijc, znw. m. 1) Stadswijk, bewoners eener
stadswijk. 2) streek, rechtsgebied. 3) wijk, vaart,
uitkomend op een hoofdkanaal in de veenstreken;
uitgraving, poel. 4) wal, dijk.
Wije, znw. m.(?) Schuilhoek, wijkplaats.
Wije, znw. vr. Zie w i k e.
Wijebaer, bw . Krimpend( ?)

Wijebelt, wijck-, wijch-, wig-, wic-, -belde, -bolt,
- bolde, zrw. o., (oostmnl.). 1) Stedelijk rechtsge-

bied. 2) buurschap.

Wijcbelderecht , wijc(k)bolde-, znw. o. De recht-

bank van de stad of het stadsgebied.
Wijebode, wijck, znw. m. Bode van een wijk, een
buurschap.

Wijekelijek. Zie w i k e 1 ij c.

WIJNGAERTBOTTE.

Wijlneer . Zie w i l e n e e r.
Wijltides, -tijts, -tijts, bijw. 1) Een tijdlang. 2)
als zw. een poos.

Wijmbrauwe. Zie w i n t b r u w e.
Wijm(e), znw. Zie w i m e.
Wijmen. Zie w i m e n.
Wijmert. Zie w ij n m a r c t.

Wijmpel. Zie w i m p e 1.
Wijn, wiin, win, znw. m. (en o. ?) 1) Wijn, drank
uit gegist druivensap bereid. 2) wijnstok. 3) druif.
Wijn. Zie wint.
Wijnachten . Zie w i n a c h t e n.
Wijnaehtich, -echtich, bnw. Wijnachtig, aan den
wijn verslaafd.
Wijnaeker, znw . m. Wijnberg.
Wijnambacht , znw. o. Het gilde der wijnkoopers.
Wijnappel, znw. Wijnappel, soort fijne appel.
Wijnarent, wijnarne, znw. vr. (oostmnl.). Wijn
-ogst.
Wijnas. Zie windas.

Wijnasijn, -aisijn, -aisijl, znw. m. Wijnazijn.

Wijnassche, znw. vr. Potasch.
Wijnassijs, -assise, -assijns, -excijs, -cijs, -zijs,
-cis, -sys, znw. m. en vr. Wijnbelasting.

Wijnassijsbewarer, znw . - m. Pachter van den
wijnaccijns.

Wijnassiser, -exiser, znw. m. Pachter van de
wijnbelasting.

Wijnbae, znw. m. Bak waarin de wijn uit de
wijnpers wordt opgevangen.
Wijnbaleh, znw. m. Vliesje van de druif.
Wijnbare, - baar, znw. vr. Kistje voor wijn( ?)
Wijnbaste, znw. vr. Vliesje van de druif.
Wijnbei , -bey, znw. vr. Druif. — Wijnberch .
Wijnhere, -beere, znw. vr. Druif; wijnhuis.
Wijnbesie, znw. v. Druif.

Wijnbesiesteen, znw. m. Druivenpit.
Wijnbewaerre, znw. m`. Iemand die den wijn bewaart in een kelder. -- Wijnblat .
Wijnboeve, -boef, znw. m. 1) Herbergiersknecht.

2) knecht van een wijnhandelaar. 3) iem. die in de
herbergen kunsten vertoont.
Wijnbouwe, - bouwt, znw. vr. Wijnoogst.
Wijnbrade, Wijnbrauwe. Zie w i n t b r a w e .
Wijncelle, znw . vr. Wijnkelder.
Wijncijs, -cis. Zie wij n a s s ij s.

Wijndade,

-

daye,

znw. vr. Wijndadel, palm-

dadel.

Wijndel . Zie w i n d e 1.
Wijnden . Zie w i n den .
Wijndraf, znw. o. De schil van de druif die na

het persen overblijft.
Wijndrager, znw. m. Iem. die wijn vervoert.
Wijndraneker, znw. m, Wijndrinker; drinke
broer.
Wijndrineker, -dre`ncker, znw. m. 1) Drinkebroer.
2) wijnkeurder.
Wijndroesene, droese(e), znw. vr. Wijndroesem.
-

— Wijndroneken, Wijndruufkijn.

Wijndruve, wiin-, win-, -druuf, -droef, -druf,
-droeve, znw. vr. en m. Wijndruif; druiventros.

Wijndruveseorn, znw. Komt voor met de vert.

acinus.
Wijndruvestoe, znw. m. Wijnstok.
Wijne . Zie w i n n e.

Wijnedie, -eec, -etic, znw. m. Wijnazijn.

Wijnflessche, -vlesse, znw. vr. Wijnzak.
Wijngaerden, zw. ww. Zich met den wijnbouw

Wijeken. Zie w i k e n.
Wijeket. Zie w i k e t.

bezig houden. — Wijngaerdènier, Wijngaerder, -ger-

Wijehuus. Zie w ij c h h u u s.

dere.

Wijl. Zie w i 1.
Wijl (sluier), znw. vr. Zie w i 1 e.
Wijl (tijd), znw. vr. Zie w i 1 e.
Wijldoee, znw. m. Sluier.
Wijlen, ww. Zie w i i e n.
Wijlkijn, wijlken, wijlkens. Zie w i 1 e k ij n.
Wijlkijns. Zie w i 1 e k ij n s.
Wijllen . Zie w i 11 e n.

Wijngaert, wijn -, win-, wi -; -gart, -gaerd, -gaer,
ger(t), znw. m. en o. 1) Wijngaard; plaats waar
druiven groeien. 2) wijnstok: wingerd.

Wijngaertassee, -assche, win-, znw. vr. Asch van
Wijngaertberch,
Wijngaertblat, L igart-, wiingarts-, Wi^jngaertbloeme.
Wijngaertbotte, znw.vr. Knop, of oog van den
een verbrande wingerdloot. —
,

WI JNGA.E RTLOVE.

WIJNSPUWER.

wijnstok. — Wijngaertbouwer, -hout, -lapt,
-heser, -Bede, -hide, -loof.
Wijngaertlove, loove, bnw. Een vierkant afdak

Wijncruut, wincrud, znw. o. Pimpernel(?) —
Wijncupe.
Wijnlagele, legel(e), znw. m. Wijnvat. — Wijn-

-

van wingerd.

Wijngaertman, znw. m. Wijnbouwer; knecht die
in den wijngaard. --- Wijngaertmes, wijn

werkt

-gaerts.

Wijngaertoge,, znw. o. en vr. Knop aan den
Wijnstok. Wijngaertplanter.
Wijngaertranke, wijngaerts-, wigaert-; -ranc,
znw. vr. 1) Wijngaardrank. 2) druivensap.
Wijngaertreve, znw. vr. (oostmnl.). Wijngaard

-rank.

Wijngaertrijs, -wijngaerts-, znw. o. De loten van

den wijngaard die men wegsmijt.
Wijngaertroke, wingaert-, znw. m. en vr. De geur
van den bloeienden wijnstok.
Wijngaertsehote, -scheute, znw. m. en vr. Loot,
uitspruitsel.

Wijngaertslecke, -slacke, znw. vr. Wijngaard -

slak.

Wijngaertsnider, znw. m. Wijngaardsnoeier. -Wijngaertsnijtsel, -stake, -staec, -staketsel, -stam.
Wijngaertstede, znw. Kweekerij van wijnstokken.

Wljngaertstoc, znw. m. 1) Wijngaardrank. 2)

wijnstok.
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-

laat.

Wijnlavel, level, znw. m. Wijnkruik, -zak.
Wijnleser(e), znw. m. Druivenplukker. — Wijn
-

-lesn,Wijg.
Wijnlije, bnw. Op wijn gelijkend.
Wijnmaent, mane, znw. vr. , October.
Wijnman, wijn-, win-, znw. m. mv. wijnlude.
:

1) Waard, herbergier. 2) wijnhandelaar. 3) eene
munt.
Wijnmaret, znw. vr. Naam van een stuk land.

-- Wijnmate, -maet.
Wljnmede, znw. vr. Een drank uit wijn ber eid.

Wijnmeester, wiin-, znw. m. Iem. die de zorg

voor

den wijn heeft in een klooster.

Wijnmeter(e), znw. m. Iem. ,die den wijn aftapt.
Wijnmolen, znw. Zie w i n t m o 1 e n.
Wljnmugge, znw. mv. vr. Culex vinarius.
Wijnnaeht. Zie w i n a c h t e n.
Wijnnen. Zie w i n n e n.
Wljnneringe, znw. vr. Wijnhandel.
Wijnpaehter, znw.m . Pachter van den wijnac-

cijns.

Wijnpeiire, peilder, znw. m. Ambtenaar, belast
met het peilen der wijn- en biervaten.
Wijnpenninc , znw. m. Penning waarvoor men
een beker wijn kon eischen. — Wijnperse pars;
-perser, -persinge.
Wijnpipe, znw. vr. Een langwerpig wijnvat, ook
voor de verzending van bier gebruikt. — Wijn-

Wijngaertstruuc, znw. m. Wijnstok.
Wijngaerttijt, znw. m. Tijd van den wijnoogst.
Wljngaertwater, znw. o. Vocht uit den wingerd.
-- Wtjngaertworm.
Wijngaertwrange, znw. vr. Winde, convolvulus.
Wijngalle, znw. vr. Gal.
Wijnge, . znw. vr. Zie w ii n g e. -- Wijngeberchte.
Wijngelage, gelaech, znw. o. Drinkgelag.
Wljngelt, znw. o. Geld ter voldoening van den
-

wijnaccijns(?)

Wijngewas, znw. o. Wijngaard. — Wijngod.
Wijnheffe(n), znw. vr. De droesem van den wijn.
Wijnherberge, znw. vr. Herberg waar men wijn

tapt.

Wijnhere, znw. m. Door de stad uit de schepenen
gekozen toeziener op den stadswijnkelderr
Wijnhoede, znw. vr. Wijnkuip, wijnkelder.

Wljnhoeder.
Wijnhoep, znw. m. Krans. die men uithangt ten
bewijze dat

men wijn tapt.

plaats waar

de wijn uit de druiven geperst wordt.

-

Wijnhuus, znw. o. 1) Wijnhuis, stadsherberg. 2)

— Wijncanne, wijnkelre, -keller, win-.
Wijnkerne, -keerne, znw. vr. Druivenpit.
Wijnket. Zie w i k e t.
Wijnelaret, -clareit, znw. m. Een soort kruiden -

,-

planter, -plucker; pluckinge.
Wijnpoeke, znw. vr. Waterpokken.
Wijnpot, znw. m. Wijnkroes. — Wijnranke,
-ranck.

Wijnrente, znw. vr. Wijn die als pachtsom of bij
de pacht moet worden opgebracht.
Wijnreve, znw. vr. Wijnrank.
Wijnroede, znw. vr. en m. Stok waarmede de
inhoud van een wijnvat wordt gepeild.
Wijnroeder, znw. m. Ambtenaar belast met het
peilen der wijnvaten.
Wijnroeper, -roper, znw. m. Bediende van den
wijnkooper, belast met het uitroepen op de straat,
wanneer een nieuw vat wijn was opengestoken.
Wijnrommel, -roommel, znw. Oude wijnvaten( ?)
Wijnrooe. Zie w i e r o o c.
Wijnrute, -roet, -ruyte, znw. vr. Wijnruit, een
heester.

Wijnsch, bnw. In w-e stemme, dronkemans-

stem(?)

Wijnschade, -scaide, znw. vr. Wijn die als pacht-

wijn.

som of bij

wijnhandelaar.

wijn tapt.

m. en vr. De wijn die als bewijs van een gesloten
overeenkomst en ter bekrachtiging er van, door
kooper, verkooper en getuigen gedronken en door
den kooper betaald werd; handgeld; ook bij het -tot
stand komen van een huwelijk.
Wi.jneoopsliede, -lode, znw. mv. Getuigen bij een
verdrag of overeenkomst, die door het geven van
een som geld of het drinken van wijn werd ,bekrachtigd; ook bij een huwelijksverdrag.
Wijncoopspennine, znw. m. Het geld dat men gaf
als pand tot voldoening eener aangegane verplichting.
Wijneoorre, -keure, znw. m.. Wijnkeurder, wijnproever. — Wijncoper, win-.
Wijneort, znw. m. Mand met pik bestreken,
waarin men den wijn uit de pers vervoert.
Wijncorn, znw.o. en m. Druivenpit.
Wijnerane, -craen, znw. m. en vr. Kraan gebruikt
voor het lossen en laden der vaten wijn. — Wijn.

wijn kocht( ?)

Wijnenecht, znw. m. Knecht in dienst van den
Wijncoop, wiin-, win-, -coip, -cop, -cope, znw.

croes(e), -crake, -cruuc, -kruyck.

de pacht moest worden opgebracht.

Wijnsehenke, -schenck, znw. vr. Herbergier die
Wijnsehilt, znw. vr. Een penning, waarvoor men
Wijnsehip, -scheep, znw. o. Schip waarmede wijn

wordt vervoerd.

Wijnschote, znw. m. en vr. Wijngaardrank.
Wijnschoude, -scouwe, -scolde, znw. vr. Schip

waarmede .wijn wordt vervoerd.
Wijnschout, -scult, znw. vr. Schuld die men
heeft in te vorderen wegens niet betaalden wijn.
Wijnsehroder, -scroder, scroor-, znw. m. Losser
en lader van vaten wijn.
Wijnsegger, znw. m. Hetz. als w ij n r o e p e r.
Wijnsijs. Zie w ij n a s s ij s en s y s. 3e art.
Wijnslede, slee -, znw. vr. Een slede waarop wijn
vervoerd werd.
Wijnsnider, znw. m. Druivenplukker. — Wijn
-

-snidge.
Wijnsoppe, znw. vr. Brood in wijn geweekt.
Wljnsprute, znw. Wijnstok.
Wijnspuwer, -speer, -spuger, znw. m. Een amb-

tenaar, belast

met het proeven van den wijn.

WIJNSTAKE.

WICKE.

Wijnstake, -staec, znw. m. en vr. Staak, die tot
steun dient voor den wijnstok.
Wijnstande, znw. vr. Wijnkuip.
Wijnsteen, winsten, znw. m. Wijnsteen : ook
zoutkorsten aan de wanden van wijnvaten.
Wijnsteenkijn, -ken, znw. o. Druivenpit.
Wijnsteensout, -saut, znw. o. Een zoutsoort door
uitlooging van verbranden wijnsteen verkregen.
Wijnsteker, znw. m. Iem. die wijn in het klein
verkoopt.
Wijnstoc, -stock, znw. m. 1) Wijnstok, wijn;
rank. 2) groote druif.
Wijnstoop, znw. m. Wijnkroes. — Wijnstruue,

Wijsman, znw. m. Een verstandig, wijs man.
Wijsmoeder, wies -, wyes-, znw. vr. Vroedvrouw.
Wijssage(r), znw .m. Profeet.
Wijsschelt. Foutief voor vischgelt(
Wijsseggen, zw. ww. trans. Waarzeggen. —
Wijssegger.
Wijssot, bnw. Een gekke wijze.
Wijsvrouwe, znw. vr. Vroedvrouw.
Wijt, wijdt, wiet, wide, (wi?), (wit), bnw. 1) Wijd,
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struyck, Wijnsuper.

Wijnt. Zie w i n t.
Wijntappe, win-; -tap, znw. m. 1) Tap van een

wijnvat, kraan. 2) het recht om wijn te tappen, dikwijls aan de schutterijen verleend. 3) herberg. –

Wijntapper, -tepper.
Wijntaverne, -touveerne, znw. vr. Wijnhuis.
Wijntavernier, znw. m. Houder van een wijnhuis.
Wijntljt, znw. m. Tijd van den wijnoogst. —
Wijntonne.
Wijntorseh, -tors, -tros, znw. m. Druiventros.
Wijntreeker, znw. m. Iem. die den wijn op een
slede vervoert.

Wijntrocke, znw. m. Wijntros. -- Wijnvat,
Wijnvercoper.
Wijnverlater, znw. m. Een beambte die den wijn
overtapt; kelderknecht.
Wijnvliege, znw. vr. Een zeker insect.
Wijnvoerer, znw. m. Iem. die den wijn op een
slede vervoert.
Wijnvrouwe, znw. vr. Herbergierster.
Wijnwaerder, -waerre, znw. m. Keldermeester.
Wijnwaert, -weert, znw. m. Herbergier die wijn
tapt; wijnhandelaar (?)— Wijnwagen.
Wijnwas, znw. m. Wijnoogst.
WLjnwasseher, znw. m. Wijnroeier( ?)
Wijnwater. Zie w i w a t e r.
Wijnwisch, znw. vr. Een bosje stroo dat uitgestoken wordt, ten teeken dat er wijn verkocht
wordt.
Wijp. Zie w i p e.
Wijquast. Zie w i q u a s t.
Wijr, pers. vnw. Zie w i r.
Wijrooe. Zie w i e r o o e.
Wijs, wils, wies, wis, wise, bnw. — I. Van personen. 1) Verstandig, wijs, levenswijsheid hebbende, ervaren in de rechtsgewoonten. 2) geleerd, bekwaam door studie. 3) slim, listig. 4) bedachtzaam.
5) braaf, rechtschapen. 6) kloek, dapper. 7) kundig
of ervaren in ere dine wijs sijn, verstand hebben
van iets; wijs werden ere dine, iets leeren, te weten
komen; enen wijs maken ere (of ene) dine, iem. iets
verwittigen, ook, iets wijsmaken. — II. Van zaken.
Verstandig, van wijsheid getuigend. — III. Als
znw. Een wijs, een wise, een wijze, een ervaren
man; een geleerde; een rechtschapen man.
Wijsbol, znw. Een knappe bol.
Wijsehe, znw. vr. Weilam.

Wijsdom, wiis-, wis-, -doem, -doom, -dum,
-domb, znw. m. en o. 1) Wijsheid, kennis, verkre-

gen door studie en ervaring. 2) de geleerden, als
collectief. 3) braafheid. 4) ootmoed. 5) kunstvaardigheid. 6) uitspraak, vonnis.

Wijsheit, wiis-, wis-, wies-, wis(h)eit; -heyt, -hede,
-heide, znw. vr. en o. 1) Wijsheid, verstand; levenswijsheid, ervaring; w. doen, Alien, verstandig zijn;
2) kennis verkregen door studie, wetenschap. 3) zedelij ke wijsheid, braafheid. 4) een gevoel van eigen
kleinheid en nederigheid. 5) gevatheid. 6) als verzamelwoord, een onbepaald getal der wijste ingezetenen eener stad, bij gewichtige aangelegenheden
gekozen om met het gerecht of met burgemeesters
in zaken van belang te raadplegen. 7) de geleerden.
Wijsheit. Zie w i s h e i t.
Wijslijc, -like, Zie w i s e 1 ij c, -1 i k e.

?)

uitgestrekt. 2) omvangrijk, ruim; den moet wijt
hebben, een grooten mond hebben; dat wide, het

bovengedeelte van een horen. 4) wijd, los, van kleeren. 5) open. 6) ruim, ledig, gezegd van een plaats,
een slagveld. 7) ver, afgelegen. 8) verder, meer.
Wijt, bijw. Zie w i d e.
Wijt, bnw. Zie w i t.
Wijt (weit ? ). In wij t m o 1 r e.
Wljtbachuus, ook wijdbeek, znw. m. Grootbek,
iem. met dikke en bolle wangen.
Wijtboom, wideboom, znw. Wilg.
Wijtheit, wiit-, znw. vr. 1) Breedte. 2) omvang,
grootte. 3) wijdheid, groote ruimte. 4) vlakte, uit gestrektheid.
Wijtheit, znw. vr. Zie w i t h e i t.
Wijtlopieh, bnw. Uitgebreid.
Wijtmarieh, -merich, bnw. Wijd vermaard.
Wijtmolre, -molder, znw. m. Tarwemolenaar.
Wijtnamieh, bnw. Wijdvermaard.
Wijtroerich, -rurich, bnw. Ruim.
Wijtruchtich, bnw. Wijdvermaard.
Wijtsel(e), wietsel, wiesel, znw. o. Geestelijke
wijding.
Wijtte, wiette, witte.Zie w ij d d e.
Wijtveldlch, wyedt f eldich, bnw. bijw. 1) Veraf.
2) uitvoerig.
Wijtweldieh, bnw. Naar alle kanten, in 't wilde.
Wijtweldieheit, znw. o. Verscheidenheid.
Wike, wijcke, (wijc), znw. v. en m. 1) Het vluchten, buigen. 2) toevluchtsoord. 3) schuilplaats. 4)
wijkplaats. 5) weg.
Wikelare, znw. o. Wichelaar, waarzegger.
Wikelen, zw. ww. trans. Waarzeggen.
Wikelerse, znw. vr. Wichelares. Ook wikeligge.
Wikelije, wijckelijck, bnw. Wat wijkt; veranderlij k.
Wiken, wijken, wijcken, wieken, st. en zw. ww.
intr. en trans. --I. Intr. 1) Wijken, zich terugtrekken. 2) zich van iets of iem. afwenden. 3) van
iets afzien. 4) vluchten. 5) ontkomen aan iets. 6)
het veld ruimen, het opgeven. 7) afwijken, verschillen. 8) toegefelijk zijn voor. 9) sparen, ontzien. 10) zich niet verzetten, bukken. 11) op zij
gaan, wijken voor. 12) toegeven. 13) van den goeden weg afgaan. 14) zich niet houden aan. 15) het
opgeven. 16) iem. mijden. 17) plaats maken voor
iets of iem. 18) onderdanig zijn aan iem. 19) als
term der devoten, ter aanduiding van grooten ootmoed. 20) voor iem. onderdoen in kennis. — II.
Trans. 1) Vermijden. 2) ontruimen.
Wiken, ww. Wichelen.
Wiker, wikers, wijkers(ch), bnw. Uit Wik, in
't zuiden van Noorwegen.
Wiker, znw. m. In o n t w i k e r, hij die wijkt.
Wiket, win(c)ket, wicket, wycket, wij(n)ket, znw.
o. 1) Een kleine deur in een muur, poortje. 2)
deurtje in een der zijvleugels van de poortdeur.
3) (getralied) venster in of boven de kleine deur
eener poort.
Wikewake, wieke-, znw. o. Het heen en- weer
gaan, waggelen: aarzeling; die w. slaen, lijfsgemeenschap hebben.
Wikinge, wijckinge, znw. vr. Het wijken.
Wikinge, wijckynge, znw. vr. Het wichelen.
Wikinge, znw. vr. in de verbinding die wilde w.
(in friesche texten) ; invallen van den vijand; van
het water; dijkbreuk.
Wieke, wycke, znw. vr. 1) Naam eener peulvrucht. 2) stroobundel.

WICKELEN.
Wiekelen, zw. ww. trans. Wikkelen.

Wieken, wycken, zw. ww. trans. Wichelen, voorspellen.

Wieken, zw. ww. trans. en intr. 1) Wegen. 2)
overwegen. 3) bewegen, schudden.
Wieken, zw. ww. intr. Benaming van een zeker,
niet nader bekend spel.
Wieken. Zie w i k e n.
Wlekenaeker, znw. Akker van „wieken". —
Wiekenblat, Wiekenstro.

Wicker, znw. m. Wichelaar.
Wiekerie, wickerye, wyckerij, znw. m. Wichelarij.
Wieket. Zie wiket.
Wiekinge, znw. vr. Wichelarij.
Wickinge, znw. vr. Overweging, beslissing.

Wil. Zie wille.
Wilbraet. Zie w i l t b r a e t.
Wilde, welde. Zie w i 1 t.
Wilde, znw. vr. Weelde.
Wilde, znw. vr. Wildernis, eenzaamheid.
Wildelike, wilt-, -lijc, -lic, -liken, bijw. 1) In het
wilde, naar alle kanten. 2) op ongeregelde wijze.
3) wild, in natuurstaat.
Wildeling, znw. m. Wilde appel.
Wildeman, wiltman, znw. m. Wildeman, mythische figuur; den w. jagen, een spel, samenhangend met de vereering van boomen en bosschen.
Wilderheit, -heyt, znw. vr. Onbebouwd, onverzorgd land.
Wildernisse, welder-, - nesse, znw. vr. en o. 1) Wil
woestenij. 2) jachtterrein. 3) woestijn. 4)-dernis,
eenzaamheid, onbewoonde plek. 5) naam van een
landerij : oorspronkelijk met ruigte begroeid land.
Wildert, wilderd, wilderte, willaert, znw. vr. Syn.
van w i 1 d e r n i s s e. 1) Wildernis, woestijn. 2)
onbebouwde grond, met ruigte begroeid land.
Wildewasse, znw. m., oostmnl. Ruggegraat.
Wildich, bnw. Machtich.
Wildicheit, znw. vr. 1.) Wildheid, uitgelatenheid. 2) hartstocht.
Wildsch. Zie w i 1 t s c h.
Wildschen. Zie w i 1 t s e h e n.
Wile, wijle, znw. m.; wijl, o. m. Hoofddoek,
sluier.
Wile, wijl, wille, wil, znw. vr. en m. 1) Tijd, als
alg. of abstract begrip. 2) grootere of kleinere tijdruimte: alle (die) wile, altijd, steeds; bi wilen, eertijds; binnen deser wilen (dat), ondertusschen. 3)
uur. 4) tijdstip, oogenblik. 5) tijdsomstandigheden.
6) rust, in de uitdr. wile houden, standhouden( ?)
Wiledoee, znw. m. Sluier.

Wilekijn, wijlkijn, wijlken, wilken, znw. o. 1)

Een oogenblik. 2) tijdstip. 3) oogmerk.
Wilekijris, wijlkijns, -hens, bijw. Voor een korten tijd.
Wilen, wijlen, zw. ww. trans. Sluieren (van een
non).

Wilen, wijle(n), wijlent, wilent, wielen, willen,
wilne, waelne. bijw. 1) Eertijds. 2) wijlen, overleden, geplaatst voor den als oppositie gebruikten
naam van een persoon; ook als bnw. gebruikt.

Wileneere, -ere, wijlen-, willen-, wile-, -ere, wilenneer, wijlneer, wilneer, welneer, welnere, bijw.
Eertijds, wijlen.

Wilge, willige, willege, wielge, wulge, willich,
znw. vr. Wilg.
Wilgemijn. Zie w i 11 e m ij n.
Wilgen. Zie w ii g ij 'n. — Wilgenblat.
Wilge(n)bloeme, -blomme, znw. vr. Wilgenbloesem. — Wilgenboom, willigen-, wulgen-, Wilgen-

bosch, Wilgenhout, holt.
Wilgeneattekijn, -ken, znw. o. Katje van een
wilg. — Wilgenloof, wulgen-, wilg-.
Wilgenpote, -pate, znw. vr. Wilgenstek Wilgenrijs.
Wilgenroedekijn, ' znw. o. Wilgentwijg.
Wilgensliet, znw. vr. Dunne wilgenboom(?) -Wilgentae.
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Wilgijn, wilgen, willigen, wulgijn-, bnw. Wilgen.
Wilginge, znw. vr. Zie w i 11 i g i n g e.
Wilhelmusseilt, znw. m. Een gouden munt,
waarop graaf Willem V is afgebeeld.
Wilich, wylich, bnw. Bij tijd en wijle.
Wiliede, pron. pers. l ste pers. mv. Wijlieden.
Wilinge, znw. vr. Het sluieren van een non, de
inwijding als lid van een nonnenklooster.
Wile, vrag., betr., bijv. -betr., onbep. vnw. Welk.
Wile, welc, znw. Wulk, een soort slak.
Wilkenspere, -peer, znw. vr. Een soort peer.
Wilcoor, wile-, (welc), hoor, (hare), vrag. betr.
vnw. Welke, die.
Wileoor, znw. vr. Zie w i 11 e c o r e.
Wileoren, ww. Zie w i l l e c o r e n.
Wiletijt, voegw. Toen.
Willaert. Zie wilder t.
Wille, wijlle, wil, wijl, znw. m. en vr. 1) Wil, het
streefvermogen: gelaten w., onderworpenheid;
sijns willen, uit vrijen wil. 2) opzet. 3) verlangen,
begeeren. 4) begeerte, wensch; iet transporteren bi
blikende w., iets buitengerechtelijk, zonder bepaalde vormen, overdragen, mits slechts van den
wil om over te dragen blijke; sterven in den w., een
vast voornemen hebben; in w-n sijn, willen; te
wil(le), gewillig; te(r) w. van, volgens den wil van;
enen tot siner w. hebben, iem. op zijn hand hebben;
dore dies w. dat, daarom, omdat; overmits — w.,
wegens. 5) wat men gaarne wil; wensch, lust; sinen
w. hebben, gewinnen van of over enen, iem. aan zich
onderwerpen : sinen w. vorderen, sinen w. volcomen,
zijn wil en begeerte volvoeren; enes w. vorderen,de
vervulling van iemands wenschen bevorderen;
sinen w. seggen, vrijuit spreken; zotteklap uitslaan; sinen w. volseggen, ranten, alles zeggen wat
men op 't hart heeft; sinen w. sien, zien wat men
gaarne wil; enen sinen w. doen, iem. zijn zin doen;
sijns w-n gebruken, zijn lust volgen; te (na) enes w.,
naar iemands wensch. 6) zinnelijke lust, hartstocht.
7) zinnelust, mingenot; sinen w. doen, lijfsgemeenschap uitoefenen; sinen w. bidden, vragen om lijfsgemeenschap. 8) ijver, lust, kracht. 9) genoegen,
vermaak. 10) gezindheid, gemoedsstemming; eens
w-n sijn, eensgezind zijn; gunstige stemming, liefde; partijdigheid, natuurlijke neiging. 11) voornemen, plan; in den w.(n) sijn, van plan zijn. 12) toestemming, goedkeuring. 13) macht, heerschappij.
14) willekeur, gewelddaad.
Wille, znw. vr.; Zie w i 1 e (tijd) .
Wille. Zie willekijn.
Willebrief, -bree f , znw. m., oostmnl. Schriftelijke
toestemming, machtiging.
Willeg, willech, pron., bijvorm van w e 1 c.
Willeglike, bijw. Zie w i l l i c h l i k e.
Willeke. Zie w i 11 i k e.
Willekijn, -ken, Verklw. van wille, znw. o. Willetje, genoegen, wensch; lijfsgemeenschap.
Willekijn, eigennaam, verklw. van W i 11 e m.
Willeeome, willeco(o)m, wilcome, -comen, bnw.
en znw. — I. Bnw. Welkom; ook als praedicaatsnomen. — II. Znw. m. en vr. 1) Het verwelkomen.
2) geschenk gegeven door iem. bij zijn terugkeer;
drinkgelag bij iemands terugkeer; gelag bij de intrede in een gilde: geschenk in 't algemeen.
Willeeomen, -commen, zw. ww. trans. Welkom
heeten.
Willeeomsten, zw. ww. trans. Verwelkomen.

Willecore, wilcoor, wilcoir, -coren, wijlcoer, wil(le)keur, znw. vr. en m.? 1) Goedvinden, goedkeu-

ring, vrije wil. 2) hetgeen goedgevonden wordt; besluit. 3) besluit van den landsheer, handvest, privilegie. 4) statuten, verordeningen, door bij zondere genootschappen, gilden enz. vastgesteld. 5) gerechtelijke vaststelling; vaststelling door schepenen of heemraden van een voor hen verrichte
rechtshandeling. 6) scheidsrechterlijke uitspraak.
7) verklaring door iem. afgelegd voor den rechter,
waarbij hij zich verbindt een bepaald misdrijf niet
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te plegen op verbeurte van een straf. 8) eene belofte
(schulderkenning) afgelegd , voor het gerecht,
waarbij iem. zich verbindt aan een ander zekere
geldsom te betalen op verbeurte van een geldboete;
geld verschuldigd volgens vrijwillige verbintenis.
9) verdrag, overeenkomst, waarbij van het gewone
recht wordt afgegaan. 10) vonnis( ?) 11) (geld)boete,
straf.
Willeeoreboec, wilcoerboeck, znw. o. Boek waarin
de .,wilkeuren" worden opgeschreven.

Willeeorebrief, wijlcoor-, wilcoors-, -bi-eet, znw.
oostmnl. Acte, inhoudende een „willecore",
Willeeoregelt, willekeur-, znw. o. Geld verschul 7
digd krachtens vrijwillige verbintenis.
Willeeoren, wil-, wijl-, willi-, -cueren, -curen, zw.
ww. trans. en wederk. — I. Trans. 1) Verkiezen
uit vrijen wil. 2) goedvinden, goedkeuren. 3) iem.
m.,

iets toestaan. 4) beloven, verklaren; een belofte
over iets afleggen op verbeurte van iets in geval
van niet nakomen; zich verbinden een geldsom te
betalen op verbeurte van boete; (ver),wzlcoorde
scout, schuld voortspruitend uit eén overeenkomst.
5) bepalen, verordenen; een wilcoort seggen, een
scheidsrechterlijke beslissing waaraan men zich
verbindt zich te zullen houden; een wilcoort rechter, scheidsrechter. - II. Wederk. Zich neerleggen
bij.

Willeeorer, wilcoerre, willekeurer, znw. m.

Scheidsrechter.

Willecorerecht, znw. o. Recht, vastgesteld bij
een willekeur.

Willecoresegginge, znw. vr. Uitspraak van den
scheidsrechter.

Willeeoringe, wil-, -keringe, -cueringe, znw. vr.
1) Goedkeuring. 2) het afleggen van een belofte
onder verbeurte van boete bij het niet nakomen
daarvan. 3) besluit, verordening.
Willelije, willijc, bnw. 1) Vrijwillig. 2) genegen.
Willelike, willike, wijllelycken, willyc, bijes. 1)
Gewillig. 2) vrijwillig. 3) gaarne. 4) volijverig;
vlug, strijdlustig. 5) met kracht.
Willeloos, bnw. Zonder eigen wil; zijn wil aan
God onderwerpende.
Willeloosheit, znw. vr. Onderworpenheid.
Willemeeninge,znw. vr. (Vrije) meening, wensch.
Willewijn, Wilgemijn, znw. vr. Broeder van de
orde van den H. Willem, door Paus Calixtus II be-

vestigd.
Willemoedes, -moets; willen-, bijw. Opzettelijk, moedwillig.
Willemoedieh, wilmoedich, bnw. zelfst. gebruikt.
Een moedwillige.

Willemoet, wilmoet, znw. m. Willekeurige han

gewelddaad.
-deling,
Willen, wijllen, (welen), wellen, zw. onregelm.
ww. intr. en trans.. 1) Willen, begeeren, wenschen;
alse hi (men) wilde (woude), naar zijn wensch,
prachtig; willen hebben, begeeren; wel w., goed
gewoon zijn; w. ane enen of iet, iem. of iets-keurn;
voor zich begeeren; w. over enen, het begrepen hebben op iem. 2) (weder) si wilden (wouden) of en wilden
(wouden), of zij wilden of niet. 3) ter vorming van
de gebied. wijs, een optatief of een adhortatief
wordt w. verbonden met een inf.: nu wilt kiesen.
4) verbonden met een inf. van bepaalde ww.; w.
weten, beweren, onthouden, erkennen; w. segghen,
beweren; w. meenee, w. togen, w. sijn, beduiden.
5) willen gaan. 6) liever willen. 7) bedoelen. 8) eene
zekere stemming hebben. 9) wanen, denken. 10)
onderstellen. 11) zich verbeelden. 12) zullen. 13) op
het punt zijn, dreigen. 14) moeten. 15) mogen. 16)
kunnen.
Willende, deelw. bnw. Vrijwillig; uit eigen verkiezing; -rhande, opzettelijk; gewillig.
Willendes, bijw. Opzettelijk.
Willens, willents, willins, bijw. 1) Willens, gewillig. 2) opzettelijk. 3) van zelf.
Willentlije, bnw. Vrijwillig.
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Willentlike, bijw. 1) Gewillig, gaarne. 2) ..dap-

per.
Willich, willech, bnw. 1) Bereid tot iets, .bereid-

vaardig. 2) -opstandig. 3) tochtig (van dieren). 4)
krachtig, flink, • Passief : opzettelijk, vrijwillig,
gewild; in rechtstaal: w. recht, het passeeren -van
acten voor het gerecht op. verzoek van partijen;
w-e acte, gerechtelijke acte opgemaakt van een
overeenkomst; w. pant, pand, door den schuldenaar
vrijwillig aan den schuldeischer gegeven.
Willich, bijw. Vrijwillig, gewillig.
Willich. Zie wi -1 g e.
Willieheit, willecheit, znw. vr. 1) Wil..2) bereid-

vaardigheid.

Williehlike, - liken, -lec, -lic, -leg, -lijc, bijw. 1)
Gewillig, gaarne. 2) vol ijver, dapper.. 3) uit eigen
beweging.
Willigen, zw. ww. trans. Iem. overhalen tot.
Williginge, wilging(e)., znw. vr. Inwilliging.
Willie, bnw.. Zie w i 11 e 1 ij c.
Willike, willijc, bijw. Zie w i l 1 e 1 i k e.
Wllloc, willox, wile, wcic, znw. m. Een soort
slak, wulk.
Wilmoet(s). Zie willemoedes.
Wilneer. Zie wilen.eere. .
Wils, znw: m. Tonijn.
Wilsalde, wissalde, znw. vr. Het noodlot.
Wilsam, -saem, bnw. 1) Dartel. 2) welgevallig. —

Wilt, wijldt, welt, weelt, wild(e), welde, bnw. — I.
Van planten, dieren, enz. 1-) Wild, in 't wild groeiend; niet tam. 2) van land en bosch: woest; onherbergzaam; wijd, uitgestrekt. 3) van water;
woest, onstuimig; geweldig; van een ziekte: zich
verspreidend; rondgaand; vaag. 4) lichtzinnig. 5)
vreemd, van elders. 6) van vleesch gezegd: van
wild. ---: II. Van personen. 1) Woest, wreed. 2)
ongebonden, teugelloos. 3) rondzwervend. 4)
zedeloos, gemeen.

- Wilt, welt, bijw. Vreeselijk. ,
Wilt, welt, znw. o. 1) Een roofdier. 2) een in 't
wild levend dier, waarop jacht gemaakt wordt;
als collectief, de in 't wild levende dieren. 2) vleesch
van een wild dier. 3) de .vrije natuur; in twilde
gaen, onbeslist blijven; int wilde slaen, van den
,

rechten weg afdwalen; het in twilde stellen, een
vroolijk leven leiden. -- Wiltachtich.
Wiltban, znw. m. Het recht om in een bepaald
jachtgebied te jagen: het - gebied zelf.
Wiltbane, znw. vr. Jachtgebied.
Wiltbraet, wil-, wijl-, -brade, - brede, znw. o. mv.
1) Wild of gedeelten ervan, . geschikt om gebraden te worden. 2) een stuk wild. 3) toebereid

vleesch van wild.
Wiltgane, znw. m. Jachtterrein.
Wiltheit, welt-, znw. vr. 1) Woestheid, verlatenheid. 2) vrije natuurstaat van dieren. 3) wild uitgroeiende takken. 4) wildheid, woestheid.
Wiltijt. Zie w e 1 c t ij t.
Wiltleder, znw. o. Leder bereid uit de huid van
in 't wild levende dieren.
Wiltlike. Zie wild elike.
Wiltlopen, st. ww. intr. als znw. Een ongeregeld
leven leiden.
Wiltloper, znw. m. Landlooper.
Wiltlopieh, bnw. bijw. Ronddolend.
Wiltlopinge, znw. vr. Omloopen, . ongeregeld le-

ven.

Wiltman. Zie wildeman.
Wiltnlsse, wilnesse, znw. vr. 1) Wildernis, boschrijke streek. 2) woestenij.
Wiltrecht, znw. o. Het recht om 't wild in een bepaalde streek te schieten.
Wiltsch, wildsch, wijldsch, bnw. Woest, wild.

Wiltsehen, (wildschen), zw. ww. intr. In het wild

groeien.

Wiltvane, znw. m. 1) Op de jacht behaalde buit.
2) een havik of sperwer, die pas is uitgevlogen, gevangen en getemd wordt; wildebras.
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Wiltweidieh, -weyich, bnw. 'De eigenschap van
iem. die lichtzinnig leeft.
Wiltwerc, znw. o. Pelswerk.
Wiltwerker, znw. m. Bewerker van huiden van
wild.
Wim, vrag. vnw. Zie w i m e, 2e Art.
Wime, wijme, wijmme, wimme, znw. vr. 1) Wil
rijs. 2) vlechtwerk van teenen. 3) lat--gentwij,
werk, waaraan vleesch wordt bewaard : deel van
den schoorsteen.
Wime, wins, win, 3de en 4de nv. enkv. m. o. en
vr. van het vrag. vnw. in Limb. teksten.
Wimen, wijmen, bnw. Van wilgenrijs gemaakt,
teenen.
Wimers, znw. vr. Naam van een sloot of kanaal.
Wimme. Zie wieme en wime.
Wimme, znw. vr. Vin.
Wimmel, wymmel, (wimpel), znw. m. Een soort
boor, avegaar.
Wimpbrauwe. Zie w i n t b r a w e.
Wimpel, wempel, wijmpel, wimp(e)le, winpel,
wumpel, znw. m. vr. en o. 1) Doek, sluier. 2) hoofddoek, muts. 3) vaan, banier. 4) vaantje, dienende
als teeken. 5) fig., hoogste plaats, top.
Wimpel. Zie w i m m e 1.
Wimpeldoee, znw. m. Sluier of hoofddoek.
Wimpeldrager(e), -dreger, znw. m. Banier -,
vaandeldrager.

Wimpelen, wempelen, zw. ww. trans. en wederk.
— I. Trans. 1) Sluieren. 2) als sluier gebruiken.
3) winden, omwikkelen. 4) verbergen, Inwikkelen,
--- II. Wederk. Een hoofddoek dragen.
Wimpelgrinen, st. ww. intr. Glimlachen.
Wimpelcleet, znw. o. Sluier.
Wimpelmese, znw. v. Een soort mees.
Wimpelstaf, znw. m. Een staf met een vaantje.
Wimpelwitte, wempel-, znw. vr. Een linnen doek,
die om het hoofd gedragen werd; vrouw met om
het hoofd gewonden doek.
Wimpoogen, zw. ww. Knipoogen.
Win, znw. m. of o.; ook Winne. 1) Winst. 2) voordeel. 3) sijn hout ende win(ne) doen, door het afleggen van een eed zich iets door den rechter zien toewij zen.

Win, znw. m. Zie w i n n e en w ij n.
Win, vrag. bnw. Zie w i m e, vnw.
Winachten, wij-,wie, wijnnacht(?)znw., Kerstmis.
Winaehtieh, -echtich, -a f tich, bnw. 1) Geschikt

om te bebouwen. 2) voordeelig.
Winachtweke, znw. vr. en m. Kerstweek.

Winbaer, bnw. (0)verwinbaar.
Winbrau(we). Zie w i n t b r a w e.
Winbrief, wijn-, znw. m. Acte, door het

gei
recht opgemaakt, van een toewijzing van goederen
ter executie.

Windarmborst, wint -, -arenborst, znw. m. Hetz.

als windasboge.

Windas, windaes, wintaes, wijn(d)as, windage,
znw. o. en vr. 1) Windas, lier. 2) windas waardoor
de dwarsbalk der blijde in beweging werd gebracht
om steenen weg te slingeren.
Windasboge, windaes-, znw. m. 1) Groote boog,
die gespannen wordt door een windas: armborst.
2) boogschutter.
Windasboom, znw. m. Handspaak, waarmee de
spil van een windas wordt rondgedraaid.
Windasgat, znw. o. Het gat, waarin de spaken
van een windas worden gestoken.
Windasgelt, windaes-, znw. o. Geld voor 't gebruiken van de windas.
Windasreep, znw. m. Touw voor een windas.
Windasseut, znw. m. Pijl voor een armborst.
Windasscutte, znw. m. Armborstschieter.
Windasvoet, znw. m. Voet van een windas,
waarin zich de gaten bevinden voor de spaken..
Winde, znw. vr. 1) Windas om een boog te spannen. 2) kraan voor zware lasten. 3) windsel. 4) wingerdrank, haagbloem. 5) haspel.
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Windebant, znw. vr. Windsel.
Windeboge, znw. m. Een groote boog die door
een windas gespannen wordt.
Windedoeeskijn, znw. o. , Windsel, luier.
Windegelt, win(ne)-, znw. o. Geld voor 't gebruik van de hijschkraan; hijschloon.

Windecardeel, -cordeel, znw. m. o.(?) Hijschtouw.
Windekijn, -ken, znw. o. Verklw. van w i n t.

Windel, wendel, wijndel, znw. m. 1) Windsel,
kinderdoek. 2) takel, windas. 3) haspel.
Windelbant, wendel-, znw. m. Windsel, luier.
Windelboom, znw. m. Weversboom.
Windelboor, znw. m. Stang, priem.
Windeldoec, wendel-, znw. m. Windsel, luier.
Verklw. windeldoekelkijn.
Windelen, vendelen, zw. ww. trans. 1) Rondwentelen. 2) inwikkelen, inbakeren.
Windelgraet, znw. m. Wenteltrap.
Windeling, znw. vr. 1) As of scharnier( ?) 2) een
soort fijn brood.
Windelmaent, Zie w e n d e 1 m a e n t.
Windelnagel. Hetz. als w i n d e n a g e 1.
Windelsnoer, znw. o. en m. 1) Windsel, kinderdoek. 2) 'ruim overkleed voor vrouwen; hemd. 3)
borstband.
Windelstange, znw. vr. Hetz. als w i n d e 1b o o m.
Windelsteen, znw. m. Steenen wenteltrap in een
toren.

Windelstoe, znw. m. Garenwinder, haspel.
Windemole(n). Zie w i n t m o 1 e (n).

Winden, wijnden, wenden, st. ww. trans. wederk.
en intr. -- I. Trans. 1) Draaien, buigen. 2) wikkelen 3) inwikkelen in een doek of kleed; bepaaldelijk
van een kind gezegd. 4) omgeven, omringen. 5)
vlechten. 6) ophijschen. 7) oprollen, opvouwen. 8)
opwinden, tot een kluwen maken. 9) het schip
vastleggen, meren. -. II. Wederk. 1) Zich oprollen.
2) zich draaien, boren. 3) zich hullen, kleeden. -III. Intr. 1) Zich kronkelen. 2) zich omwentelen,
woelen. 3) draaien, verschuiven. 4) neerkomen op.
Winden. Zie w e n d e n.
Winden, zw. ww. intr. Waaien.
Windenagel, znw. m. Nagel of pin waarom de
.

winde draait.
Winder. Zie w i n n e r.

Winder, znw. m. Mannetjeseend.
Windereep, znw. m. Touw voor de windas.
Windeseel, znw. vr. Touw voor een hij schblok.
Windestangel, znw. Weversboom.
Windewaelen, zw. ww. intr. Heen en weer

waaien; bungelen.

Windich, bnw. 1) Windig, winderig. 2) luchtig.

3) blufferig.

Windicheit, znw. vr. 1) Wind. 2) windzucht. 3)
opgeblazenheid, grootspraak.
Windinge. Zie w e n d i n g e.
Windinne, wyndinne, znw. Een munt( ?)
Winderuut, wint- znw. o. Winde.
Wine, wijne, znw. m. Zie w i n n e.
Winen, st. ww. trans. Winden(?)
Wingeline, znw. m. Een soort appelboom.
Wingeroen, znw. o. Klok, die geluid werd, wanneer de herbergen moesten worden gesloten.
Winger(t). Zie w ij n g a er t.
Wingewijs, bijw. uitdr. Op de wijze van de
wind(?)

Winhof, znw. m. Boerderij, pachthoeve.
Wine. Zie w e u C.
Winebrauwe. Zie w i n t b r a w e.
Winke, znw. vr. Rietgans, wink.
Winkel, znw. m. 1) Hoek, punt, afgelegen plek,

schuilhoek. 2) hoeksteen. 3) bergplaats. 4) plaats,
streek, stuk land. 5) kamertje, vertrek. 6) zaak,
een voor eigen rekening gedreven handwerk. 7)
werkplaats. 8) winkel, verkoopplaats.
Winkel, znw. m. Wenk, blik.
Winkelachtich, -echtich, bnw. Hoekig.
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Winkelare, -ere, znw. m. Winkelier( ?)
Winkelbrugge, znw. vr. Wipbrug of draaibrug( ?)
Winkelen, zw. ww. trans. Verstoppen. — Winkelhaee, winkelhouder.
Winkelhout, znw. o. Winkelhaak.
Winkelich, bnw. Hoekig.
Winkeleneeht, znw. m. Vertaald als tabernarius.
Winkelmate, znw. vr. Winkelhaak.
Winkelsteen, znw. m. Hoeksteen.
Winkeltant, znw. m. Hoektand.
Winken. Zie w e n k e n.
Winket. Zie w i k e t.
Winkinge. Zie wenkinge.
Winne, wyn(n)e, wen(ne), win(e), znw. m. 1)
Landbouwer, pachter; veldarbeider, 2) winner.
Winne, znw. vr. Landhoeve.
Winne, znw. vr. Zie w o n n e.
Winne, znw. Zie w i n.
Winnebroot, znw. o. m. 1) Broodwinner, arbeider. 2) dagelijksch brood, kostwinning.
Winnegelt, win-. Zie w i n d e g e l t.
Winnelije, win-; -lick, -leke, bnw. 1) Overwinnelijk. 2) bewerkbaar, ebouwbaar. 3) voordeelig,
winstgevend. 4) voorbrengend.
Winnen, wennen, wijnen, st. ww. intr. trans.
wederk. — I. Intr. Strijden, zich inspannen. — II.
Trans. 1) Bebouwen, bewerken (van land). 2) door
strijd, moeite, list verkrijgen, verdienen. 3) (de
overwinning) behalen. 4) voordeel hebben van, er
bij winnen; iets kunnende uitrichten met; de nadeelige gevolgen ondervinden van. 5) winst behalen; vermeerderen. 6) verkrijgen, zonder dat het
begrip inspanning er bij op den voorgrond treedt;
verschaffen; (siel)misse w., de mis bijwonen; gewonnen Boet, goederen staande het huwelijk op andere wijze dan door erfenis verkregen; te doene w.,
noodig krijgen. 7) inzamelen. 8) het begrip inspanning is verdwenen bij objecten die iets niets wenschelijks uitdrukken; die bitter doet w., 9) voor geld
krijgen, in dienst nemen; omkoopen; pachten. 10)
te voorschijn halen, ergens(met moeite) uit krijgen.
11) gerechtelijk, door een rechtsgeding verkrijgen:
w. op enen, iem. langs gerechtelijken weg tot iets
noodzaken; dach w., uitstel krijgen. 12) bereiken,
halen. 13) veroveren, innemen, (een land, stad) ;
buitmaken. 14) met een pers. als object, overwinnen, zegevieren over; enen te sinen wille w., iem.
aan zich onderwerpen; overtreffen; zonder uitgedrukt object, overwinnen. 15) voor zich winnen,
op zijn zijde krijgen. 16) veroveren van een vrouw,
de liefde winnen van. 17) in een rechtsgeding, zijn
eisch toegewezen zien, het proces winnen. 18) van
een spel, winnen. 19) telen, verwekken, voortbrengen; opleveren. 20) verwekken, veroorzaken.
21) kweeken, van vruchten, wijn, koren. — III.
Wederk. Zich zelf onderhouden.
Winnen, st. ww. trans. Winden.
Winnepennine, znw. m. Als geslachtsnaam.
Winner, winnere, wince, (winder), znw. m. 1)
Landbouwer. 2) winner van loon, van geld. 3) van
een eisch in rechte_; hij, aan wien zijn eisch wordt
toegewezen. 4) iem. die winst, voordeel, belang
bij iets heeft. 5) verwekker, teler.
Winninge, wijnnijnge, wenninge, znw. vr. 1) Het
bebouwen van land. 2) pachthoeve. 3) het verkrijgen van iets. 4) verdienste, inkomsten. 5) voordeel,
winst. 6) huurprijs. 7) zieleheil. 8) het verkregene.
9) verovering in den strijd.
Winninge, wijenige, znw. vr. Windsel.
Winninge. Zie w i i n g e.
Winpel. Zie w i m p e 1.
Winre. Zie winner.
Winre, wijnre, znw. m. Windas.
Winre, znw. m. Mannetjes-eend.
Winseh, bnw. Scheef, schuin.
Winsch(en). Zie we n s c h (en).
Winsel, wintsel, winssel, znw. o. Winst; loon,
verdienste, voordeel .

Winste, winst, znw. vr. Winst, voordeel.
Winsten. Zie wijnsteen.
Winster, znw. vr. Voortbrengster, moeder .
Winster, wensten, bnw. In oostmnl. Linker.
Wint, wijnt, wijndt, went, (wijn?), znw. m. 1)
Wind, luchtstroom. 2) stormwind; ane den w. moeten, tegen den wind in moeten; enen in den w.
hangen of cnopen, iem. ophangen; plumen in den
w. saeien, vergeefsch werk doen; te winde hangen,
ophangen, en intr., aan 't kruis genageld zijn; te
winde gaen, veranderen. 2) (frissche) lucht. 3) niets,
iets van geen waarde of beteekenis. 4) opgeblazenheid in een lichaamsdeel. 5) scheet. 6) adem. 7)
opgeblazenheid, drukte. 8) windrecht, het recht
tot den wind.
Wint, wijnt, znw. m., vr. Windhond.
Wint. Een middel om te winden( ?)
Wintachtich, wind-, bnw. 1) Winderig, stormachtig. 2) met boeren gepaard( ?) 3) zinledig, ijdel.
Wintachticheit, -hede, znw. vr. Opgeblazenheid,
van een lichaamsdeel.
Winta(e)s. Zie w i n d a s.
Wintarmborst. Zie w i n d -.

Wintbereh, wijnd-, wijn-, wiindt-, -beerch, -berge,

znw. m. 1) Rand van een topgevel. 2) kapiteel.

Wintbraw(e), wind-, win-, wijn-, wijm-, wen-,
winc-, went-, wimp-; -bra(e)uwe, -tirade, znw. vr. 1)
Wenkbrauw. 2) ooglid met wimpers.
Wintbusse, znw. vr. Laatkop, kop.
Wintdrooch, -droge, bnw. In den wind gedroogd,
zonder zon.
Wintei, -eye, znw. o. Windei.
Wintelen, Zie w e n t e 1 e n.
Winter, wijnter, went er, znw. m. 1) Winter (jaargetijde). 2) winterkoude, vorst. 3) pijnlijke aandoe
-nigdore
koude veroorzaakt.
Winteraehtieh, bnw. Wintersch.

Winterappel, Winterdaeh, wijnt(t)er-.
Winterdije, znw. m. Hooge zware dijk.
Winterdiken, zw. ww. trans. Van een winterdijk

voorzien.

Winteren, zw. ww.. onpers., intr. en trans. — I.
Onpers. Winter worden, koud zijn. — II. Intr.
Overwinteren. — III. Den winter over houden.
Wintereten, znw. o. Wintervoer.
Winterfruut. Zie wintervrucht.
Wintergerst(e), wintergroen.

Winterhout, znw. o. Sprokkelhout.
Winterhure, -huur, znw. vr. Het loon, de huur
van het winterhalfjaar.. — Winterhutte.
Winterhuus, znw. o. Winterverblijf.
Winterich, bnw. Wintersch. — Winterijs, win-

tereamere.
Wintereaproen, znw. m. en o. Wintermuts. —
Wintereledinge, -cledijnghe; Wintersleet, Wintereonine, -sken, Wintereorn, -coren,Wintercoude,-couwe.
Winterlage, wijnter-, znw. vr. Ligplaats van
schepen in den winter; w. houden, overwinteren.
Winterlaneseh, bnw. Zoo lang als in den winter.
Winterlant, znw. o. Land dat door een winterdijk tegen het water beschermd wordt.
Winterleger(e), znw. vr.; m.en o. Winterkwartier. — Winterlegeren.
Winterllje, -lick, -leke, bnw. Wintersch.
Winterloodse, -loetze, znw. v. Winterkwartier.
Wintermaent, znw. m. en vr. November of December. — Winternacht, Winterpere, Winterreise.
Winterroe, rock-, znw. m. Winterkleed. — Win-

terrogge, Winterrose, Wintersalm.
Wintersate, znw. vr. Winterkwartier, veilige
ligplaats voor schepen in den winter. — Winterseh.
Winterseaep, znw. o. Schaap dat in den herfst
geboren is(?) — Wintersnee.
Wintersterre, znw. vr. Ster, die alleen in den
winter schijnt.

Winterstonde, znw. vr. Wintertijd.
Winterstue, znw. o. Een voor den winter dienend

WINTERTIJT.
gedeelte van iets. —

Wintertarwe, -terwe.

Wintertabbaert, -tabbert,

Wintertijt, wiinter-, znw. vr. en m. Wintertijd;
gedurende den winter. — Wintervastene.
Wintervillere, znw. vr. Een soort viooltje.
Wintervleesch, znw. o. Gezouten vleesch voor
den winter. — Wintervrueht, -f runt.
Winterwater, znw. o. Wintervloed, hooge waterstand in den winter. — Winterwoninge.
Wintgat, znw. o. 1) Gat, waardoor de wind
speelt, trekgat. 2) keelgat.
Wintgoet, znw. o. Goederen die opgewonden, ge
een windas.
-hescnword,
Winthake, znw. m. Windhaak, om deuren en
vensters vast te zetten.
Wintheit, znw. vr. Opgeblazenheid.
Winthont, znw. m. Windhond.
Wintiser, user-, wind-, znw. o. Ijzeren dwars roede aan ramen in het lood.
Wintearnoufele, znw. m. Een gezwel.
Winteruut, znw. o. Winde.
Wintmaent, znw. November of December.
Wintmole, winde-, -moot, -molle, znw. vr. Windmolen. In dez. bet. Wintmolen(e), winde-, wijn-.
Wintoffeltre, verschrijving voor wint-o f f eltre,
luchtig gebak( ?)
Wintpipe, znw. vr. 1) Pijp, luchtbuis. 2) longpijp.
Wintpoeke, znw. m. vr. Waterpokken.
Wintroede, -roeye, znw. vr. Vermoedelijk hetz.
als wintiser.
Wintsel. Zie w i n s e 1.
Wintslach, znw. vr. 1) Door den storm aangerichte schade. 2) wan, korenschop (= wijntsanck).
Wintsnoer, -snore, znw. o. en m. Snoer of koord
(van goud ?). — Wintstil(le), -te, Wintstoot, Wint-

storm(ieh).
Wintswede, znw. vr. Windvlaag.
Wintvallen, bnw. Door den wind afgerukt(?)
Wintveder(e), znw. vr. Windveer, windveering.
Wintvlage, - f lage, znw. vr. Windvlaag.
Wintvoc, znw. Wanschop.
Wintvoker, znw. m. Iets waarmee men wind
maakt; waaier( ?) vliegenkwast( ?)
Wintwelp, znw. o. Jong van een hazewind.
Wlntwere, -weir, znw. vr. Plank, die den wind

afschut, die voorkomt dat de wind onder het riet
van het dak komt.
Wintwervel, znw. m. Wervelwind.
Wip, znw. m. Het wippen, op en neer gaan; flikkering.
Wipe, wijppe, w. ij p, wip, znw. vr. 1) Gevlochten
rijswerk. 2) bundel (stroo).
Wipen, zw. ww. trans. Bekransen.
Wiper, znw. Spijt.
Wipere, wij Pere, znw. vr. Adder.
Wiperen, zw. ww. intr. Spij ten.
Wipgalge, znw. vr. Werktuig om iets op te
heffen.
Wippe, wip, znw. vr. 1) Werktuig om iets op te
wippen, hefboom; takel; zwengel. 2) wipgalg.
Wippen, zw. ww. intr. en trans. — I. Intr. Zich
op en neer bewegen, zwaaien. — II. Trans. Heen
en weer bewegen.
Wipsterten, -steerten, wiep-, zw. ww. intr. Kwispelstaarten.
Wiquast, wij-, znw. vr. Wijwaterkwast.
Wir, wier, wyr, pers. vnw. 1 e pers. mv., in Limb.
dialect. Wij.
Wirken. Zie w e r k e n.
Wis, wes, wisse, bnw. en bijw. Gewis, ontwijfelbaar; wisse renten, zekere inkomsten.
Wis, znw. o. 1) Vaste inkomsten. 2) borgtocht,
zekerheid.
Wis, bnw. Zie w ij s.
Wis, wies, vnw. 2e nv. enkv. m. o. van het vrag.
vnw.
Wisage, znw. m. Propheet: het boek der Propheten.
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Wisch, wesch, wessche, znw. m. 1) Wisch, stroobos. 2) bundel, krans van stroo of linnen, dien
men op het hoofd zet bij het dragen van zware
lasten; krans of tak van eiloof, hulst of cipres,
dien men in herbergen uithing, waar wijn of bier
getapt werd. 3) een middel waarmee men iets afwischt, lap, vaatdoek.
Wisch, znw. m. Aarzeling, twijfel.
Wisch, wijsche, znw. vr., oostmnl. Weiland,
beemd.
WisehdoeC, znw. vr.. Lap, vaatdoek.
Wisdom. Zie w ij s d o m.
Wise, wijs, znw. vr. 1) Wijze, manier. 2) in verbinding met een tweeden naamval, meestal voorafgegaan door het voorzetsel in of na; in vosses
wise. 3) maat, (juiste) verhouding; na .. wise, naar
mate. 4) bepaling, begrenzing; in wisen, met bepaalde ,handelingen, onder bepaalde vormen. '5)
aard, wezen, karakter, neiging. 6) gesteldheid, toestand. 7) soort. 8) staat, graad, trap. 9) levens
zede, gebruik. 11) ge--wijze,lvnstoad.10)'
daante, voorkomen, uiterlijk. 12) zangwijs, melodie. .
Wise, wijs, znw. vr. Wijsheid, verstand.
Wise, bnw. Zie w ij s.
Wiselt. Zie wij sheit.
Wiselen, zw. ww. trans. Wisselen.
Wiselije, bnw. Mogelijk.
Wiselije, wijs-, bnw. Wijs, verstandig.
Wiselike, wijsse-, wijs-, wijs(e) ; -liken, -leke, -lie,
-lick, -lec, bijw. 1) Op verstandige wijze; behoor-

lijk, gepast; op slimme wijze. 2) voorzichtig, behoedzaam. 3) nauwkeurig, grondig. 4) op duidelijke
wijze. 5) vroom, zedig.
Wiseloos, bnw. Zonder bepaaldheid.
Wiselosich, Wyse-, bijw. Hetz. als w i s e 1 o o s.
Wiseman, znw. m. Verstandig man, philosoof.
Wiser, wijsen, zw. en st. ww. intr. trans. en wederk. — I. Intr. 1) Wijzen (naar), de aandacht vestigen op; w. van, afwijzen; enen van der bant w.,
hem de deur wijzen. 2) een teeken geven. 3) goederen of personen aanwijzen waarop een schuld kan
worden verhaald. 4) verraden, de schuilplaats aanwijzen. 5) verwijzen naar. 6) leiden, den weg wijzen.
7) onderwijzen; vermanen; aanraden. 8) aantoonen, bewijzen. 9) mededeelen, verhalen; ingeven,
zeggen, aanzetten tot. 10) recht doen, een vonnis
uitspreken. — H. Trans. Enen iet w., een vonnis,
een oordeel wijzen met betrekking tot een persoon
of eene zaak; enen w., iem. recht doen; deelw. gewijst, tot het uitoefenen van eigendomsrechten
bevoegd verklaard door het gerecht; gevolgd door
een voorzetselbepaling, met te of tot, veroordeelen
tot; enen ten eede w., iem. veroordeelen den zuiveringseed te doen; enen in den besete w., iem. bij
vonnis het bezit eener zaak toewijzen; enen in den
onrechten w., iem. bij vonnis ongelijk geven; enen
mitten clocken in iet w., iem. bij klokluiden bevelen
binnen zekere grenzen te blijven; in sammans w.,
tot de gevangenis veroordeelen; enen an sijn onscult w., iem. toelaten tot een onschuldseed; enen
w. op sijn goet, iem. in het bezit stellen van een
leen; iet w. op enen, iem. iets toewijzen. Met den
datief van den persoon, iem. iets als straf opleggen,
iem. iets toewijzen; enen quijt ende los w., iem. vrijspreken; te gader w. (een koopovereenkomst) bekrachtigen; recht w., vonnissen; enen dat oordeel
tegen w., een vonnis in iemands nadeel vellen;
scependom w., rechtspreken. 12) oordeelen, achten. 13) voorschrijven, eischen. — III. Wederk.,
Hem selven w., van zelf spreken.
Wisen, zw. ww. intr. Wijs worden.
Wisend. Zie w i s e n e.

Wisene, wijssene, wisent, wisend, wizen, wijzend,

znw. vr., Westfriesch. Kaden of kadi] ken : ook de
daarlangs loopende sloot of watering.
Wiser, wisere, wijs-er, znw. m.; verklw. wiserkijn.
1) Wijzernaald van een uurwerk of een zonnewijzer;
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wijzerplaat. 2) wegwijzer, gids; ook iem. die iets
aanwijst, mededeelt; leeraar; voorbeeld. 3) wijsvinger. 4) rechter.
- Wiser(e), znw. Zelfst. gebruikte comparatief
van het bnw. wijs. — Wiservinger.
Wisheit, wijs-, wiss-, -hede, znw. vr. - 1) Veiligheid. 2) vredige stemming. 3) plechtige belofte;
borgtocht, schuldbrief.
Wisheit. Zie wij sheit.
Wishout, znw. o. Door twijgen samengebonden
hoeveelheid hout.
Wisinge, wijsinge, znw. vr. 1) Het wijzen, aanwijzen. 2) aanwijzing der goederen, waarop men
beslag wil leggen. 3) aanraden, advies. 4) toewijzing, beleening met iets. 5) erkenning, bewijs. 6)
beslissing, vonnis.
Wisken, znw. o. Verklw. van w i s s e, twijg.
Wisken, ww. Zie w i s s c h e n. — Wisconste.
Wislike, -lick, bijw. Gewis, zeker.
Wismar. Zie wisse m e r.
Wisoude, znw. vr. Bet. onzeker.
Wisp, wysp, veespe, znw. vr. (Stroo)wisch.
Wispel, znw. m.(?) Een inhoudsmaat van zes
schepel.
Wispel, znw. m. Het wispelen.
Wispelaer, -are, -er, znw. m. Slangenbezweerder.
Wispeldurich, bnw. Wispelturig.
Wispelen, wes-, -peren, zw. ww. intr. 1) Sissen,
blazen, van dieren. 2) sissen, van een mensch als teeken van groote verbazing. 3) fluiten. 4) suizen van
den wind. 5) (in)fluisteren. 6) stamelen.
Wispelen, zw. ww. 1) Rondloopen, zwerven. 2)
heen en weer draaien.
Wispelinge, znw. vr. 1) Gesis, van dieren. 2) gesis,
als teeken van ontzetting. 3) het suizen van den
wind. 4) gefluister.
Wispelsinnich, bnw. Wispelturig.
Wispelstert, bnw. Vleiend. — Wispelsterten,

-staerten.

Wispeltute, znw. m. Iem. die wispelturig is.
Wispen, wijspen, zw. ww. intr. Sissen.
Wisperen. Zie w i s p e 1 e n.
Wissalde. Zie w i l s a l d e.
Wisschel, bnw. Veranderlijk.
Wisscheldach, wiss(c)el-, wijsschel-; wijsschels-,

znw. m., oostmnl. De 2e Januari.

Wissehen, wischen, wisken, wissen, (wesschen),

zw.ww.. trans., wederk. en intr. -- I. Trans. (Af)
reinigen. — H. Wederkt Zich het gezicht-wischen,
afvegen. — III. Intr. 1) Terugdeinzen. 2) ontkomen. 3) uitwijken.
Wisscher, wisser, znw. m. Wisscher om 't geschut schoon te maken.
Wissehinge, znw. Het afwisschen.
Wisse, znw. vr. 1) Dunne, taaie boomloot; wilgentwijg. 2) gevlochten band van twijgen; band,
strik. 3) strop. 4) door twijgen samengebonden hoeveelheid hout, brandhout.
Wisse, znw. vr. Zekerheid.
Wisse. Zie w i s.
Wissegger, znw. Waarzegger.
Wissel, wissele, wixel, Wessel, znw. m. o. vr. 1)
— I. Van personen. 1) Ruiling. 2) verwisseling. 3)
verandering van stand door ruiling. 4) overgang.
— II. Van zaken. 1) Ruil; som die men bij een ruil
betaalt. 2) zaak, waarvoor men iets ruilt. 3) wisselkantoor. 4) geldbank, betaalkas, depositobank;
brief van w., wisselbrief. 5) wisselhandel, het houden van een wisselbank. 6) te wissele nemen, tegen
rente opnemen, leenen. 7) een zekere waarde of
boete.
Wissel, znw. m. (Geld)wisselaar.
Wissel, bnw. Veranderlijk.
Wisselaer, wesse-, -lare, -lege, znw. m. Wisselaar,
bankier.
Wisselaerscneeht, znw. m. Bediende bij een wis
-selbank.
Wisselbaer, bnw. Veranderlijk.

WITE.

Wisselbaleh, znw. Ondergeschoven kind.
Wisselbane, znw. vr. Tafel waarop 't geld gewisseld wordt.

Wisselbort, znw. o. Wisseltafel. — Wisselbrief.
Wisseldach. Zie w i s s e h e l d a c h.
Wisseldeken, znw. Een reserve deken(?)
Wissele, znw. Mandje.
Wissele. Zie wissel.
Wisselen, wijsselen, wesselen, zw. ww. trans. 1)
Verwisselen, verruilen; van plaats verwisselen. 2)
verwarren, zich vergissen in. 3) uitwisselen tegen.
4) veranderen. 5) geld (in)wisselen.
Wisselgans, znw. vr. Omkeer, verandering van
denk- of handelwijze.
Wisselgelt, wysschel-, znw. o. 1) Geld dat men den
wisselaar betaalt om de vreemde muntspeciën te
wegen en in te wisselen. 2) ruilgeld.
Wisselgrote, znw. m. Een soort munt.
Wisselinge, znw. vr. 1) Ruiling. 2) wisselen van
geld. 3) verwisseling. 4) verandering van levenswijze of levensstaat. 5) zaak, waarvoor men iets
ruilt.
Wisselins, znw. m. Ondergeschoven kind.
Wisseleamere, - znw. vr. Wisselkantoor.
Wisselrecht, znw. o. Het recht, geldig bij het uitwisselen van personen van verschillenden stand.
Wisselrede, znw. vr. Samenspraak.
Wisseltafel(e), znw. vr. Tafel der geldwisselaars,
wisselkantoor.
Wissemer, Wismar, bnw. Uit Wissem, een der
Oostzeesteden.
Wissen. Zie wisschen.
Wissen, zw. ww. trans. Ruilen, ruilhandel drijven.
Wissen, zw. ww. intr. 1) Zeker worden of zijn.
2) zich vergewissen.
Wisser. Zie wis s c h e r.
Wist, znw. m. oostmnl. Weten, voorkennis.
Wistine. Zie woestine.
Wiswort. Zie w i t t e w o r t.
Wit, witte, (wijt), bnw. en znw. — I. Bnw. 1)
Wit, tegenstelling van zwart; in 't wit gekleed; in
witten religioene gaen, monnik worden van de orde
der Karmelieten. 2) van deelen van het lichaam,
blank, grijs; van de ziel, rein. 3) van dieren en wat
daarop betrekking heeft. 4) van boomen, planten,
bloemen, kruiden, vruchten. 5) van gesteente en
ivoor, wit, glanzend. 6) van metaal, blinkend. 7)
van glas, helder, doorschijnend; niet beschilderd.
8) van kleeren, stoffen, enz. 9) van gebak, brood.
10) van dranken en vochten. 11) schoon, rein, ge
12) in aanzien. 13) zilveren.1 4) vroolijk.-waschen.
— II. Als znw. 1) Het wit (van een boom). 2) de
witte kleur. 2) een officieel stuk papier. 3) het wit
van een ei. 4) het wit van de oogen; een oogziekte,
de witte staar. 5) witte vloed der vrouwen. 6) doelwit. 7) munt, witpenning, (zilveren munt). 8) witte
stof waarvan kleederen gemaakt worden uit laken;
slaaplaken, witte kleedingstukken; Gleden met
witten, met witten gecleet, in 't wit gekleed. 9)
loodwit.
Wit, wet, witte, znw. o. 1) Verstand, kennis, onderscheidingsvermogen. 2) raad.
Wit. Zie w e t.
Wit, imperatief van w e t e n.
Wit. Zie w ij t.
Witachtieh,bnw.Zie samenwitachtich
Witachtich, -echtich, bnw. Zie w e t a c h t i c h.
Witachtich, -echtich, bnw. Witachtig. — Wit-

bleee, witbloeme, witte-.
Witboom, znw. m. Witte populier. — Wit(te)broot.
Witbukieh, wyt-, wiit-, bnw. Met witten buik.
Witdonresdaeh, znw. m. De Donderdag voor
Paschen.
Wite, znw. vr. 1) Mand, vlechtwerk. 2) linnen
overtrek, huif.
Wite, znw. vr. Zie w ij d d e.
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WITTE.

Witte, znw. vr. Beschuldiging, verwijt.
Wit(e)lijc, bnw. Zie w e t t e 1 ij c.
Witen, wijten, st. ww. trans. 1) Wijten, ten laste
leggen. 2) iets op iem. te zeggen hebben, iets tegen
iem. hebben. 3) laten ontgelden; iet w. op enen, iem.
iets laten ontgelden. 4) berokkenen, aandoen.
Witgele, -geel, bw. Witachtig geel.
Witgen, znw. o. Verklw. van w i t, een zilveren
munt.
Witgerwer, Hetz. als w it m a k e r. — Wit-.

grau, Witgroen(e), Witharich, -haerigh.
Witheit, wijt -, -hede, znw. vr., m. 1) Witheit.

2) blankheid. 3) het wit der oogen. 4) glans.
Withere, -heere, znw. m. Grootvader van moeders zij.
Withoppe, znw. vr. Hop, de vogel.
Witigen. Zie wittigen.
Witiger. Zie wit tiger.
Witiginge. Zie wit ti gin ge.
Witinge, znw. vr. Verwijt.
Witine, wittinc, znw. m. Wijting; een soort van
schelvisch.
Witeaproen, znw. m. Ambtenaar te Gent, aangesteld om den officier van justitie bij te staan in de
uitvoering van de bevelen en vonnissen der schepenen.
Witkijn, znw. o. Een oogaandoening.
Witkinge. Bet. onbekend.
Witleder, -leer, znw. o. Zeemleer.
Witledertouwer, znw. m. Looier van witleder.
Witlije. Zie wette 1 ij e en w e t e 1 ij c.
Witlike, wittelike(n),bijw.1) Bewust. 2) openbaar,
duidelijk.
Witmaker, znw. m. Bereider van zeemleer. —

Witmakerye.
Witmakersambaeht, - bocht, znw. o. Het gilde

der zeemleerbereiders.
Witmoes, witte -, znw. vr. Pap, brij van tarwemeel.
Witoc- Zie witroc-.
Witpennine, witte -, znw. m. Naam van een kleine
zilveren munt.
Witroedoee, znw. m. Doek, waarvan men witte
rokken maakt.
Witroewolle, znw. vr. Minderwaardige wol, geschikt voor voeringlaken van witte rokken.
Witseap, wijt -, -schaep, - schop, znw. o., vr.
Oostmnl. Wetenschap, kennis.
Witse, znw. vr. Een peulvrucht.
Witse, znw. vr. Een teen.
Witstuver, znw. Een zilveren munt.
Witte, znw. vr. Witheid.
Witte, znw. vr. Doopsel.
Witte, znw. Zie w ij d d e. — Wittebroot.
Witteken, znw. vr. Grootmoeder.
Wittelije, -like. Zie w e t t e l ij c,-like.
Wittelike. Zie w i t 1 i k e.
Wittemoes. Zie w i t m o e s.
Witten, wetten, zw. ww. trans. en intr. – I.
Trans. 1) Witten, wit maken; reinigen. — II. Intr.
Wit worden.
Wittewort, wis -, wit-, znw. vr. Naam van een
plant, peperkruid.
Wittewrongel, znw. vr. Gestremde melk. Als
geslachtsnaam.
Wittich, wyttich, bnw. Bekend met iets of aan
iem.
Wittieh, bnw. Zie w e t t i c h.
Witticheit, znw. vr. Witheid, vaalheid: glans.
Witticheit, znw. vr. Wetenschap, kunde.
Wittigen, wyt-, witigen, zw. ww. trans. en intr. —
I. Trans. Verwittigen. bekend maken. — II. Intr.
Wichelen, de toekomst voorspellen.
Wittiger, witigere, znw. m. Voorspeller.
Wittiginge, witiginge, witeginge. znw. vr. Voorspelling.
Wittinge, witinge, znw. vr. In v o r e w i t t i ng e.

805

Witting, witinc, znw. Een soort appel, appelboom.

Witvaruwich, -verwich, bnw. Wit van kleur.
Witvisch, znw. m. Riviervisch.
Witvrouwe, witte vrouwe, znw. vr. Weduwe( ?)
Witwere, znw. o. Dennehout.
Witwerker, znw. m. Kleinsmid, bankwerker.
Witwort(e). Zie wit tewort.
Witwortel, znw. Plant, salomonszegel.
Wivekijn, Verklw. van w ij f.
Wivel. Zie w e v e 1, 3de artikel.
Wivelije, -like. Zie w ij f 1 ij c, -1 i k e.
Wivelijeheit. Zie w ij f 1 i c h e i t.
Wiven, zw. ww. intr. en trans. — I. Intr. Een

vrouw nemen. — II. Trans. Uithuwelijken.
Wiven, ww. Zie w e i v e n.
Wiver, znw. o. Vijver.
Wiverie, znw. m. Pantoffelheld.
Wives-. Zie w ij f sWivieh, bnw. Vrouwelijk; verwijfd.
Wivre, znw. vr. Slang, adder.
Wiwater, wij(n)-, wie -, znw. Wijwater.
Wiwaterketelken, wij -, znw. o. Wijwaterbakje.
Wijwatervat, wij(n)-, znw. o. Wijwaterbak.
Wive, wijve, znw. m. Wouw.
Wixele, znw. Zie w i s s e 1.
Wloemieh, bnw. Verward, benauwd.
Wo. Zie woe.
Woeh, znw. m. Bijvorm van w e c h. 1) Weg.
2) reis, tocht. 3) weg, middel.
Woeh, vouch, woech, woge, bijw. Bijvorm van
w e c h. Van hier, voort, weg.
Woehey, woechey, wuchey, woecheyde, znw. m.,
oostmnl. Een kleine muntsoort, ter waarde van
ongeveer 1 stuiver.
Wochten. Zie w a c h t e n.
Woe, wo, vrag. bijw., in oostelijke tongvallen.
1) Als vraagwoord, hoedanig. 2) als bep. bij een
bnw. of een bijw., in welke een mate. 3) verbonden
met een onbep. telw.: woe vele boosheden. 4) voorw.
bijw., voor zooverre als. 5). toegevend bijw. 6) voor
een comparatief, welke in betrekking staat tot een
andere comparatief, die eveneens wordt voorafgegaan of gevolgd door woe of 'we: woe hi hoger
opwart ginck, woe hi die brugge wider vant. 7) in
uitroepen.
Woechey. Zie w o c h e y.
Woedaen, vrag. en betr. vnw. Hoedanig. —

Woedanich(eit).
Woede, znw. vr. Bijvorm van w o e t.
Woedelmaendaeh, wudel-, nudel-, -manendach,

znw. m. De Maandag na Driekoningen.
Woeden, zw. ww. intr. 1) Waanzinnig zijn, razen. 2) heftig begeeren, ontaarden in hartstocht.
Woedich, bnw. 1) Razend, waanzinnig. 2) van de
liefde, heftig begeerend. 3) van een persoon, heftig
begeerend.
Woedicheit, znw. vr. Razernij. — Woediehlike,

-lick.

Woedinge, znw. vr. 1) Razernij. 2) het woeden

van vuur.

Woegedaen, -vrag. bijw. Hoedanig.
Woeke, wouke, woke. Zie w e k e.
Woekenare, woke-, wouke-, -nere, -naer, znw. m.

Hij die geld uitleent tegen rente of eenig voordeel
(wat in de middeleeuwen door de kerk als niet geoorloofd werd beschouwd).
Woeker, wouker, woker, znw. m.; woekere, vr. 1)
Het ontvangen of geven van geld boven hetgeen
men geleend heeft, ongeoorloofde winst. 2) schuld.
3) bank van leening.
Woeker(e), znw. in. Zie w o e k e r a r e.
Woekeraehtieh, bnw. Geneigd te woekeren.
Woekerare, wouk-, wok-, -ere, -aer, znw. 1) Woekeraar, geldschieter. 2) lombardhouder.
Woekerbane, znw. vr. Tafel van een wisselaar,
geldschieter of lombardhouder.
Woekerbrief, znw. m. Lombardbriefje.
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WOLLE.

WOEKERE.

Woekere, znw. vr. Zie w o e k e r a r e.
Woekeren, woukeren, rokeren, zw. ww. intr. en

trans. – I. Intr. 1) Woekeren, geld nemen of geven op interest. 2) toenemen, grooter worden in
kracht; voortwoekeren. -- II. Trans. Door woeker
verkrijgen.
Woekererse, znw. vr. Woekeraarster.
Woekergelt, znw. o. Bij een wisselaar geleend
geld, waarvoor rente moet worden betaald.
Woekergoet, znw. o. Door woekeren verkregen
goed.
Woekerie, wokerie, woekeryde, znw. vr. Het nemen van rente voor het leenen van geld.
Woekerigge, znw. vr. Woekeraarster. –= Woe-

keringe.
Woekermeester, -meister(e), znw. m. Te Utrecht

een ambtenaar belast met het toepassen der woe
kerkeuren en het terechtstellen der schuldigen.
Woekernie, wokernie, znw. vr. Het woekeren.
Woekerseat, znw. m. Schat, verkregen door
woekeren.

Woekerseh, woekerisch, bnw. Woekerachtig.
Woekerstede, znw. vr. Lombard, wisselbank.
Woekertafele, znw. vr. Lombard, wisselbank.
Woel, woele, znw. m. 1) Onrust, oneenigheid.

2) druk.

Woel, bnw. Wuft.
Woelen, zw. ww. intr. en trans. — I. Intr. Woelen, lawaai maken. 2) krioelen. 3) wroeten. — II.
Trans. 1) Omwoelen, om iets heen werken. 2) in
iets wringen of werken.
Woelinge, wolinge, znw. vr. 1) Drukte, lawaai.
2) onrustige stemming.
Woelreep, znw. vr. Touw om iets vast te sjorren.
Woelstoe, znw. m. Stok om aan te wringen.
Woelteren, zw. ww. intr. Rondwentelen.
Woene, znw. vr. Bijt in 't ijs, wak (oostmnl.).
Woensdaeh, zo(o)ns-, woen-, wondes-, wundes-,
won(s)-, worn-, wenes-, wuden-; goens-, znw. m.
Woensdag.

Woepelen, wuepelen, wupelen, zw. ww. intr. Roe-

pen, schreeuwen.
Woer, znw. vr.

(Zee)wier. — Woerdije.
Woerhane, -haen, znw. m. Woerhaan, fazant.
Woerhinne, znw. vr. Wachtel, kwartel.
Woerhoen, wor-, znw. o. Fazant.

Woerst. Zie - w o e s t e i n.
Woert, woont, znw. m. Woerd, mannetjeseend.
Woert, znw. vr. 1) Laagliggend land, waard.
2) een stuk land waarop een hof met zijn bijgebouwen staat.

Woesehai, uitroep.
Woes(e), znw. vr. Derrie.
Woestballine, znw. o. Een vredeloos gelegde,

balling's lands, wiens goederen met recht in 's -Graven genade waren gekomen.
Woeste, voert, (oust?), bnw. 1) Woest, onherbergzaam; onontgonnen. 2) verwoest, geplunderd. 3) verlaten, in vervallen toestand. 4) eenzaam, afgelegen. 5) leeg, onbewoond; w. maken,
ontruimen. 6) beroofd van zijn goederen, w. ballinc,
vredelooze; enen w. bannen, iem. vredeloos ver
7) van personen, woest, onbedwingbaar;-klaren.
ruw, onbeschaafd. 8) van zaken, wild; slecht.
Woestein. Zie w o r s t e i n.
Woestelijc, bnw. Wreed. -- Woestelike, -leke.
Woesten. Zie worstein.
Woesten, zw. ww. trans. 1) Verwoesten, vernielen. 2) het verwoesten van huis en hof van den
misdadiger, den vredelooze. 3) iem. uit zijn bezittingen verdrijven, verbannen. 4) in het nauw
brengen.
Woesten, znw. o. Zie w o e s t i n e.
Woestenie, -nye, wo(o)stenij, znw. vr. en o.
Woestenij, wildernis.
Woester, znw. m. Verwoester.
Woester, wuester, znw. m. Oester.
Woesteren, zw. ww. trans. Verwoesten,
-

Woestheit, woist-, -hede, znw. vr. 1) Woestheid,
verlatenheid. 2) onherbergzaamheid. 3) wildheid
van karakter.' 4) wreedheid. 5) eenzaamheid.
Woestieh, bnw. Vervallen, verlaten.
Woestieheit, -hede, znw. vr. 1) Woestheid. 2)
ledigheid. 3) woestheid van karakter. 4) woest
oord.
Woestine, wostine, wustine, wistine, wuestine,

znw. vr. en o. ; woestijn, woesten, o. 1) Wildernis,
met dicht struikgewas begroeid land, dorre vlakte.
2) woestijn. 3) onbekende streek. 4) eenzame
plaats.
Woestinge, wostinge, znw. vr. 1) Verwoesting.
2) de daad van het „woesten ", het vredeloos maken, uit have en goed verdrijven.
Woet, znw. vr. m. 1) Waanzin, razernij. 2) hartstocht, drift. 3) smart, weemoed. 4) in mystieke geschriften, vurige onrust, brandende begeerte.
Woethelt, znw. m. Woede, razernij.
Woetscap, znw. vr. Dolzinnigheid,' razernij.

Woewel, -wael, -wail, -wol, voegw., oostmnl.

Hoewel, ofschoon.
Woge, bijw. Zie w o , c h.
Wocke, znw. m. Spinrokken.
Woeken, zw. ww. tr. Inpakken.
Wol, wal, vole, bijw. oostmnl. Wel.
Wol, znw. vr. Zie w o 11 e en de samenstellingen.
Wolde. Verl. tijd van w i 11 e n.
Wole. Zie w o 1, bijw.
Wolf, wulf, znw. m. 1) Wolf, verscheurend dier.
2) wolfsvel. 3) naam van een kankerachtige zweer.
4) bijenwolf, een soort graafwesp.
Wolf, znw. Dak dat van voren den vorm van
een trapezium heeft. -- Wolfachtich.
Wolfdruve, -druis f , znw. vr. Dolbes.
Wolfhont, znw. m. Wolfshond.
Wolfine, znw. vr. Wolvin.
Wolfjager, znw. vr. Wolvenjager.
Wolflije, bnw. Wolfachtig.
Wolfmaent, wolfs-, znw. vr. November, December of Januari.
Wolfnagel, znw. m. Een soort spijker.
Wolfreude. Zie r e u d e.
Wolfsbal, znw. m. Bal van voedsel gemaakt, ge
om een wolf te dooden.
-schikt
Wolfsbesie, znw. vr. Dolbes.
Wolfachtig.
bnw.
Wolfsch,
Wolfsdistel, znw. m. Een plant.
Wolfsgebit, znw. o. Gebit, waarmee hardgebekte
paarden worden bedwongen.
Wolfskip(pe), znw. m. Een val of strik om wolven te vangen.
Wolfselauwe, znw. vr. Wolfsklauw, een plant.
Wolfscruut, znw. o. Smeerwortel, wolfskruid.
Wolfsmele, znw. o. Wolfsmelk, een plant.
Wolfsnavel, znw. m. en vr. Klokhuis van een
granaatappel.
Wolfspant, znw. vr. Net om wolven te vangen.
Wolfsehete, -scheet, znw. m. Een soort kamper noelj e.
Wolfstant, znw. m. Wolfstand, wreede tand. —

Wolfspels.
Wolfswortel(e), znw. vr. Winterakoniet.
Wolft, znw. o. Gewelf, voorhof.
Woic. Zie w o 1 k e.
Wolcaehtich, -echtich, bnw. Nevelachtig.
Wolke, znw. v. en m.; wolc, wolken, wolkijn., wol

o. 1) Wolk, nevel. 2) weer, weersge--ken,woli
steldheid. 3) donkere plek in iets.
Wolken, zw. ww. intr. Bewolkt worden.

Wolkenberst, -borst, znw. vr. Wolkbreuk.
Wolkenisse, znw. vr. Kring van'nevelen.
Wolkenlicht, znw. o. Een lichtende wolk.
Wolkijn. Zie w o 1 J e.
Wolcruut, znw. o. Wolkruid.
Wolle, rulle, wol, znw. vr. en m. 1) Wol. 2)

boomwol. 3)

de zachte haren waarmee bloemen en

WOLEAMBACHT.

WONNENTLICHEIT.

planten bedekt zijn; wolleken aen bloemen. — Wolleachtich.
Wolleambacht, wol-, wulle-; -ambocht, znw. o.

wonden, kwetsen; treffen. 2) pijnlijk aandoen (het
gemoed). 3) verminken. 4) het meten eener wonde,
ter bepaling van de boete.
Wondenbinder, znw. m. Wondheeler.
Wondendrane, znw. m. Drank ter genezing van
wonden.
Wondencruut, wond(e), wont-, znw. o. Wondkruid, een plant; bij overdr., een geneeskrachtige
plant.
Wondenmeester, wond-, znw. m. Wondheeler.
Wonder, wondere, wunder, znw. m. Verwonder.
Wonder, znw. o. 1) Verwondering; ontsteltenis;
mi hevet w., ic hebbe w., ik verbaas mij ; het gevet mi
w., het verwondert mij. 2) vervoering, extase.
3) wonder, iets dat ongeloofelijk, vreemd is.
a) van zaken, vreemsoortige dieren, monsters.
b) van vreemdsoortige, ongeloofelijke gebeurtenissen. 4) een dappere, bewonderenswaardige
daad. 5) van Gods wonderwerken. 6) iets bovennatuurlijks, mirakel.
Wonder, bnw. Wonderbaarlijk, vreemd.
Wonder, bijw., als versterking bij een bnw. of
bijw. — Wonderbaer, Wonderbaerlijc, -like.
Wonderboom, znw. m. Wonderboom, die een
geneesmiddel oplevert ter bestrijding van hardnekkige kwalen.
Wonderen, zw. ww. intr., wederk. en onpers. —
I. Intr. Met een pers. als subj., zich verwonderen;
met een zaak als subj., dat wondert mi. — II. Wedenk. Zich verwonderen. — III. Onpers. Met den
datief (acc.). van den persoon, (meestal) den gen.
der zaak of eene bep. met van.
Wonderheit, -hede, znw. vr. Iets wonderlijks.
Wonderinge, -enge, znw. vr. Verwondering, bewondering.
Wonderlije, lic(k), -leke, bnw. Wonderbaar. —
I. Van personen. Vreemd, zonderling; van God,
wonderbaar. — II. Van dieren. — III. Van zaken.
1) Wonderlijk, vreemd. 2) prachtig, kunstvaardig.
3) heerlijk. 4) buitengewoon, verbazend. 5) opzienbarend, schandelijk(?)
Wonderlijcheit, licheit, -hede, zn.w vr. 1) Verbazing, verwondering. 2) wonderbaarlijkheid;
monster; wonderbare verschijning. 3) vreemde
zeden en gewoonten. 4) wonderbaarlijk kunstwerk.
5) van God, wonderbaarlijkheid, heerlijkheid.
Wonderlike, licke, -licken, bijw. Wonderlijk,
zonderling; mi hevet w., ik ben verbaasd. 2) op
dappere wijze. 3) op wonderbare wijze. 4) prachtig,
kunstvaardig. 5) buitengewoon, in hooge mate.
Wonderne, bijw. van versterking; als bnw.,
groot.
Wondernisse, -nesse, znw. vr. Verwondering,
verbazing. — Wonderteken, -teiken, Wonderwerc.
Wondeteken. Zie w o n t t e k e n.
Wondich, bnw. Gewond.
Wondinge, znw. vr. Verwonding, kwetsuur.
Wone, woon, wonne, znw. vr. 1) Het wonen, verblijven. 2) woning, woonplaats.
Wone, znw. m. Bewoner.
Wonen, wonnen, zw. ww. intr. en trans. — I.
Intr. 1) Wonen; bewonen. 2) van dieren, zich ophouden, nestelen. 3) blijven. -- III. Trans. Gewennen.
Woner. Zie w o o n r e.
Wonerse. Zie w o o n r e.
Wonheit. Zie w o o n h e i t.
Wonicheit, -hede, znw. vr. Gewoonte.
Woninge, znw. vr. 1) Het wonen, verblijf. 2)
woning, huis. 3) verdieping, etage.
Wonincstede, znw. vr. Woonplaats.
Wonisse, znw. vr. Het wonen.
Wonne, wunne, (winne), znw. vr. 1) Aardsche
vreugde, genot. 2) hemelsche vreugd, zaligheid,
genade.
Wonneachtich, -echtich, bnw.Genotzuchtig, lui.
Wonnen. Zie w o ne n.
Wonnentlicheit, znw. vr. Vreugde.

1) Het wolweven. 2) het gilde der wolvevers.
Wolleamt, -ampt, znw. o. 1) Ambacht van wolwever. 2) het gilde van de wolwevers.
Wolleassise, wol-, wulle : -exzijs, znw. m. Belasting op de wol. — Wol(le)bereider.
Wolleblat, wol-, znw. o. Wolkruid.
Wollebreker, wol-, wulle-, znw. m. Kleinhandelaar in wol.
Wollebucdoee, znw. Bet. onzeker.
Wolledeler, -deelre, znw. m. Compagnon met
betrekking tot den koop en de bewerking van wol.
Wolledrager, wol-, wulle-, znw. m. 1) Iem. die
(voor een gilde) wol vervoert. 2) een dier met wollen vacht.
Wollehaler, wol-, wulle-, znw. vr. Schipper, die
wol haalt uit een andere stad.
Wollehuus, wol-, wul(le)-; -huys,znw. o. Verkoop plaats en opslagplaats van de wol.
Wollecaerder, wol-, ook wollekemmer, -kammen,
wolelopper. znw. ,m. Wolkaarder.
Wollekijn, -ken. Zie w o 11 e 3). — Wolleeruut,

wol-.

Wolleloeke, wol-, -vlocke, znw. vr. Wolvlok.
Wollemaker, wol-, wulle-; -meker, znw. m. Wol-

bereider.

Wollen, bnw. en znw. Zie w o 11 ij n. — Wol
-neyster.
-lenastr,
Wollepere, -peer, znw. vr. Een soort pereboom.
Wolleploc, znw. Vacht.
Wolleplueker, wol-, znw. m. Wolkammer.
Wollesac, wol-, znw. m. Wolzak, wolbaal.
Wollescip, znw. o. Schip, waarin wol wordt aangevoerd.

-

Wolleslager, wol-, wulle-, -slave, znw. m. Wolslager, wolkaarder. — Wolleslagerinne, woul-, wulle-.
Wollespinnege, wol-, wulle-, -spinster, znw. vr.
Wolspinster. — Wollestapele, wol-, wulle-.
Wolle(n)touwe, znw. vr. Weefgetouw voor wol
-len
lakens. — Wollevacht.
Wolleverseietster, wol-, wulle-, znw. vr. Een
vrouw die de te verwerken wol uitzoekt.
Wollevisselier, znw. m. Iem. die wol uit het water opvischt.
Wollevlies, wol-, znw. o. Vacht.
Wollevloeke. Zie w o l l e 1 o e k e.
Wollewere, wulle-, wollen-, wol-, znw. o. Het bewerken der wol; uit wol geweven stof. — Wolle-

wercker.
Wollewever, wol-, wollen-, wullen-, znw. m. Wolwever.

Wollewevetouwe, wollen-, -weeftou, znw. o.
Weefgetouw van een wolwever-. — Wollewevinge.
Wollijn, wollen, wullijn, wullen, vullen, vullijn,

bnw. 1) Wollen, van wol. 2) in een wollen pelgrimskleed, boetgewaad, gehuld. 3) als znw., wol.
Wolnair, znw. vr. (Onverklaarbare) naam van
een stuk land.
Wolpe. Zie welp.
Wolt en samenstellingen. Zie w o u t.
Wolstede. Zie woutstede.
Wolvejacht, wulve-, znw. vr. Wolvejacht.
Wolvekijn, -lijn, verklw. van w o 1 f.
Wolven. Zie w e 1 v e n.
Wolves-. Zie o 1f s. -- Wolvevanger, -venger.
Wolvinge. Zie w e l v i n g e. — Wolvinne, wulWommelen, zw. ww. intr. Krioelen, wemelen.
Wonachtich, -a/tick. Zie w o o n a c h t i c h.
Wonde, wunde, znw. vr. 1) Wonde, kwetsuur, ene
w. leggen op enen, iem. beschuldigen van het toebrengen eener wonde. 2) wonde van een boom.
3) plaag, ramp.
Wondebrief, znw. m. Papier met een bezweringsformule om ziekten te genezen.
Wondelsnoer,
o. Kinderdoek.
Wonden, wonten, woncten, zw. ww. trans. 1) Ver-

w

znw.

-

-
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Wonne(nt)lije, won-, wun-, bnw. 1) Liefelijk,
heerlijk. 2) heerlijk, zalig. 3) genadig. 4) prachtig.
Wonne(nt)like, wunelic, bijw. 1) Vol vreugde. 2)
vol pracht.
Wonnenrije, bnw. Vreugdelijk.
Wonnesaemlike, woon-; -lelie, bijw. Vol genot.
Wonre. Zie w o o n r e.
Wonsch, Wunsch. Zie w e n s c h.
Wonsehen, wunschen. Zie w e n s c h e n.
Wonsehenen. Zie we n schenen.
Wonsdach. Zie w o e n s d a c h.
Wont, bnw. Gewond, van het lichaam of van de
ziel.
Wontartsedie, znw. vr. Wondheelkunde.
Wontartse(r), -arsete, znw. m. Wondheelkundige.
Wontiser, znw. o. Sonde.
Wonteruut. Zie w o n d e n c r u u t.
Wontmoet, znw. Litteeken.
Wontmeester, znw. m. Wondheeler.
Wontteken, wonden) -, znw. o. Litteeken.
Woonacht, wonacht, woonhaft, bnw. Woonachtig,

Woonachtich, won-; -achticht, -echtich, -a f tich,
-eitich, bnw. 1) Woonachtig. 2) gezegd van een be-

woner der stad, die het burgerrecht mist, een ,,inwoonre" of „ingeseten". 3) bewoonbaar. 4) ge woon( ?)
Woonbaer, -ber, bnw. Bewoonbaar.
Woonhaft. Zie w o o n a c h t.
Woonheit, won-, woont, znw. vr. 1) Woning, verblijf. 2) gewoonte, gebruik; wat door gewoonte
regel of wet is geworden. — Woonhuus.
Woonlije, -lie, -leke, woont-, bnw. 1)Bewoonbaar.
2) bewoond. 3) gewoon, gebruikelijk. — Woon-

,

plaetse.
Woonre, wonare, wonre, woonder, woner, znw. m.
Bewoner, inwoner; vr. wonarse, nerse ?) .
Woonsam, -saem, bnw. Bewoonbaar.
Woonsamlike. Zie wonnesaemlike.
Woonsdach. Zie w o e n s d a c h.
Woonst. Zie w o o n s t e.
Woonstal, znw. m. o. 1) Het wonen, verblijven.
(-

2) iemands hebben en houden.
Woonstat, znw. vr. 1) Woonplaats. 2) het wonen, verblijven; met sijnre (alinge) w. comen of
utevaren, rumen, zich vestigen, verhuizen met zijn
geheele hebben en houden. 3) domicilie, verblijf.

Woonste, woonst, woest, wuenste, znw. vr. 1) Het
wonen, verblijf, inwoning. 2) woning, verblijfplaats.
Woonstede, wonstee, znw. vr. Woonplaats; metter w. vertrecken, verhuizen.
Woonte, woont, znw. vr. 1) Gewoonte. 2) gebruik.
Woontheit. Zie w o o n h e i t.
Woontlije. Zie w o o n t ij c.
Wopen, znw. Hetz. als w a p e n.
Wopen. Zie w a p e n e, tusschenw.
Wopengerueht(e), =ruft, znw. Zie w a p e n g eruchte.
Woper. Zie w a p e n e, tusschenw.
Worch, worg, znw. m., worchevel, znw. Keelontsteking.
Worehpere, wurch-, znw. vr. Een soort wrange
peer.
Wordedrager, znw. m. Zie w o r d e-u t e, d r ag e r.
Wordekijn, zwn. o. Verklw. van w o r t.
Wordel, werdel, wardel, wartel, znw. m. 1) Wervel, ruggebeen. 2) wervel aan het spinnewiel. 3)
draaiende schakel in een ketting. 4) scheet.
Wordelange, tinge, bijw. Met of in zijn woorden.
Wordelbeen, znw. Wervel(been).
Wordelije, voort-, -lie, bijw. Woordelijk.
Wordelijeheit, woorde-, znw. vr. Het zich uitdrukken in woorden. — Wordelike, woorte-, -leke.
Worden, woorden. Zie w e r d e n.
Worde-utedrager, znw. m. Te St. Truien lid
-

van het college van twee personen, gekozen uit
schepenen en raadslieden, om het woord te voeren
uit naam van de stad bij „richters" in en buiten de
stad.
Worf. Zie w e r f, 1 ste en 3de art.
Worgelijc, bnw. Wrang. — Worgelijcheit.
Worgen, wurgen, zw. ww. trans., wederk. en
intr. — I. Trans. 1) Worgen, dooden; iem. zedelijk
vermoorden. 2) het wrang zijn van vruchten. — II.
Wederk. — III. Intr. Stikken, smoren.
Worger, wurger, znw. m. Iem. die een ander de
keel toeknijpt. — Worginge, wurginge.
Workeldach. Zie w e r e d a c h.
Worm, wurm, worem, woorm, worme, znw. m. en
o. 1) Aardworm, pier, worm in 't menschelijk lichaam; als zinnebeeld van nietigheid, nietig wezen; in overdr. zin, knagend geweten. 2) insect . in
veel ruimer zin dan thans, ongedierte. 3) slang,
draak, monster.
Worm, (vormt), znw. Zoldering; balk langs het
dak van een huis, waarop de spanten worden bevestigd. — Wormachtich, wurm-.
Worme. Zie w o r m.
Wormen, wurmen, bnw. Scharlakenkleurig,
vuurrood.
Wormen, wurmen, zw. ww. intr. Wroeten.
Wormgat, znw. o. Wormgat (in hout).
Wormene. Zie w o r m i n g e.
Wormich, wurmich, bnw. 1) Wormstekig. 2)
schurftig.
Worminge, (werminge), wormene, znw. vr.
Steunbalk van den dakstoel, zoldering.
Wormcruut, worem-, znw. o. 1) Wormkruid.
2) naam eener specerij, alsem, absinth.
Wormmele, -meel, znw. o. Door wormen tot
poeder geknaagd hout.
Wormsaet, znw. o. Het zaad van alsem.
Wormsteke, znw. m. en vr. Vermolming; wormziekte. — Wormstekelich, Wormstekich.
Wormt. Zie w o r m, 2dè art.
Wormt, znw. o. Ongedierte.
Worp, wurg, znw. m. o. 1) Worp, het werpen.
2) smeet. 3) afstand van een steenworp. 4) het uitwerpen van een vischnet; de vangst; ten eersten
worpe, bij het begin; het visschen met het werpnet; het recht daartoe. 3) plaats, waar met werpnetten mag worden gevischt. 6) dracht van een
dier, worp. 7) bepaald aantal van iets, van waren
of munten.
Worp -. Zie werp -.
Worp (wierp), verl. tijd van w e r p e n.
Worpel, znw. m. 1) Dobbelsteen. 2) werpriem bij
de vogeljacht. 3) wan.
Worpeline. Zie w e r p e l i n e.
Worpen, voorpen. Zie w e r p e n.
Worpgelt. Zie w e r p g e l t.
Worpgeweer. Zie werpgeweer.
Worpinge. Zie w e r p i n g e.
Worpnette. Zie w e r p n e t t e.
Worptafele, woorp-, wor-. Zie w e r p t a f e l e.
Worptafelbret. Zie w e r p t a f e l b e r t.
Worptafelen, wor-,, zw. ww. intr. Dobbelen,
triktrakken.
Worptafelier. Zie w e r p t a f e 1 i e r.
Worptafelspeelsehlve, znw. vr. Schijf voor het
triktrakken.
Worptafelspel, wor-, znw. o. Dobbelspel, triktrakspel.
Worrif, woor f . Zie w e r f.
Wors, bijw. Zie w e r s.
Worschap. Zie w e r t s c a p.
Worse, znw. Afkooksel(?)
Worset, znw. vr. Gladde of effen wollen stof.
Worst, vorste, wurst, wust, (warst), znw. vr. 1)
Worst. 2) uit touw gedraaide pit. 3) toorts, fakkel.

Worstein, worsteyn, worsten, woestein, woesten,
woerst, znw. vr. Bombazijn; ook een stuk bombazijn.
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iets beschikken, iets regelen; God Wouts, als God

maakt.

het wil.

ww. intr. 1) Worstelen. 2) zich krachtig inspannen.

als

-spel.
-plaets,
Worstelstat, znw vr Worstelplaats
Worsten. Zie w o r s t e i n ij n — Worstmaker(e), Worstvereooper(e), Worstvleesch.
Wort, word, woont, woirt, wart, went, waerd,

sche aerde, een soort van (verboden) volaarde.

Worstelare, -ere, -aer, znw. m. Worstelaar.
Worstelen, wrastelen, wrasselen, wratselen, zw.

-- Worsteling(e), wrastelinge, wratselinge, Worstel

waert, znw o vr — I Enkv. 1) Woord, rededeel.

2) in collectieven zin, hetgeen iem. zegt of schrijft;
wat gesproken of geschreven is; spreekwoord 3)
(christelijk) geloof 4) tooverwoord, bezwering.
5) naam; boek, geschrift, taal; w. maken van, gewag
maken van; te worde bringen, vertellen. — II.
Meerv. 1) gesproken woord, hetgeen iem. vertelt,
verhaalt; ane sijn woord liden, zijn woord gestand
doen. 3) mett(i)en woorde(n), onmiddellijk daarop,
toen; ten eersten woonde, dadelijk daarop. 4) als
werkingswoord, het spreken; te worde comen, ruzie
krijgen; worde hebben of maken, ruzie hebben,
drukte maken over iets; worde hebben met enen,
met iem. spreken; worde maken, spreken; enen die
worde benemen, iem. in de rede vallen; in den worden
staen, het woord hebben; enen in den woorden gripen, iem. het zwijgen opleggen; enen in worde setten, iem. krachtig toespreken. 5) in de rechtstaal,
hetgeen iem. voor een rechtbank verklaart;
worde ende antworde, verdediging; sine worde dragen, zijne zaak voordragen; enes worde doen,
spreken, houden, iem.verdedigen, het woord voeren;
in enes worde comen, iemands zaak bepleiten; ane
enes worde liën, iemands woorden als juist erkennen; in enes worde staen, als advocaat voor iem.
optreden. 8) wachtwoord. 9) verklw. wo(o)rdekijn,

woortken.
Wort, worte, znw. vr. Wortel, kruid.

Wortafele. Zie werpt afele.
Wort(e), weste, znw. vr. en o. Wort, de uit mout

en hop bereide vloeistof, die door gisting in bier

Worte, wort, warte, znw. vr. Wrat.
Wortelachtich, bnw. Vol wortelen.
Wortele, wortel,wertel(e), wurtel(e),wartel,znw.vr.,

m. 1) Wortel van een boom, struik, of plant. 2) het
onderste van iets, waarmee het vastgehecht of ingeplant is. 3) in overdr. zin, iets wat de groeikunst
van iets bevordert, begin, oorsprong; bron, van
ziekte; oorsprong van woorden, gedachten. 4)
stam, boomtronk. 5) moesplant, peen, tamme of
wilde wortel. 4) een plant of een geneeskundig
kruid.
Wortelen, zw. ww. intr. Wortel schieten, zich
vasthechten; den wortel uitrukken.
Wortelinge, znw. vr. Inplanting, worteling.

Wortelines, - lings, bijw. Met wortel en al.
Wortelcause, znw. vr. Grondoorzaak.
Wortelkijn, znw. o. Verklw. van w o r t e 1 e.
Wortelvast(e), bnw. Wortel geschoten hebbende.
Wortlike, -lich, bijw. Tot den wortel, radicaal.
Wortloos, bnw. Woordbreukig.
Wortsaeier, zw. ww. Praatjesmaker.
Wortseheifelaer, znw. m. Praatjesmaker.
Wortspreker, znw. m. Advocaat.
Wortteken, znw. Wachtwoord.
Worvel, worvelen. Zie w e r v e 1, w e r v e 1 e n.
Wosen, zw. ww. trans. Water gieten op of bij iets
wuwe.

Woude, wou, wolde, wouwe, znw. vr. Wouw,

naam van verschillende planten, (o.a. reseda)
die verfstof opleveren, waarmee zijde, linnen enz.
worden geverfd.
Wouden, wolden, zw. ww. trans. Verwen met

woude.

Woudescove, znw. vr. Een bundel woude.
Woudinge, znw. vr. Een soort verfstof, dezelfde
woude.

Woudsch, woudsk, wouds, (woutsch), bnw. ; woudWouke. Zie w e k e.
Wouker. Zie w o e k e r.
Woustert. Zie wuwestert.
Wout, wolt, walt, znw. o. Woud.
Wout, znw. v. ? 1) Macht. 2) wensch, wil, zin.
Wout, znw. o. Een bank, die bij het spannen van

de lakens op de ramen werd gebruikt(?)
Woutachtich, bnw. Boschrij k. — Woutbewoner,

Woutbloeme.
Woutborch, Walburg, znw. vr. St. Walburg.
Woutbroeder, znw. m. Kluizenaar. — Wout

-duve,Wotlk.
Wouten, zw. ww. intr. Goed uitvallen, gelukken.
Wouter, znw. m.. In wilde w., brutale kerel.
Wouterbloe, znw. o. Rolsteen.
Wouteren, zw. ww. intr. Goed uitvallen.
Wouterloot, znw. Een geslachtsnaam.
Wouterman(nekijn), znw. o. Huis- of bosch-

geest, gedrocht.

Woutesel, znw. m. Wilde ezel.
Woutgeitenbaert, znw. m. Wilde geitenbaard.
Woutgot, znw. m. Boschgod.
Wouthaenkijn, -ken, znw. o. Een soort ane-

moon.

Woutken, woudken, znw. Grootmoeder.
Woutenooplooe, znw. m. Een soort in 't wild
groeiende knoflook.

Woutcruut, znw. o. Valkruid.
WoUtmeester, -meister, znw. vr. Houtvester. —
Woutrave.
Woutsch, bnw. In betrekking staande tot het
woud.

Woutsch, bnw. Zie w o u d s c h.
Woutslecke, znw. vr. Woudslak.
Woutstede, wolt-, wol-, znw. vr. Boschrij ke

streek.

overgaat.

dat kookt, vullen.
Wou, znw. Zie woude,
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Wouden, wouwen, walden, zw. ww. trans. Over

Woutvaren, znw. o. Woudvaren, boschvaren.
Woutvogel, zw. m. In 't woud levend vogeltje.
Woutvorster, -f oyster, walt-, znw. m. Houtvester.
Woutwljngaert, znw. m. Een soort wingerd.
Wouwe. Zie wuwe en woude.
Wouwen. Zie w o u d e n.
Wouwer. Zie w u w e r.
Wouwestert. Zie w u w e s t e r t.
Wracht, znw. Zie w r e c h t (e). 2de art.
Wrachte, wrochte, verl. tijd van w e r k e n..
Wraehten, zw. ww. trans. Omheinen, insluiten.
Wraddel. znw. vr. Halskwab, kossem.
Wraee, znw. Zie w r a k e.
Wraec, bnw. Zie w r a c.
Wraecbaer, bnw. Afkeurbaar.
Wraecgier, wrac-, wraecgierich, bnw. Wraak
-gier.—
Wraeckgierighelt.
Wraeegoet, wrac-, znw. o. Bedorven goed.
Wrage, znw. m. Wreedaard.
Wrac, wraec, bnw. 1) Afgekeurd, bedorven;

zedelijk verdorven. 2) ziltig, brak.
Wrac, wracke, znw. o. 1) Schipbreuk. 2) beschadigd en gestrand schip. 3) goederen afkomstig van
een gestrand schip.
Wrac, znw. o. Wrok.
Wrake, wraec, warake, znw. vr. 1) Wraak, straf,
vergelding. 2) het wreken op iem. van een verwonding of manslag, door de bloedverwanten, bloedwraak. 2) straf. 3) boete, verzoening.
Wrake, znw. vr. Onderzoeking, afkeuring.

Wrakedach, znw. m. Dag der wrake.
Wrakel, bnw. Wraakgierig.
Wrakelheit, znw. m. Strenge straf.
Wrakelieh, -tech, bnw. Wraakgierig.
Wrakelije, -lic, bnw. Wraakgierig.
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Wrakelije, bnw. Gewraakt of verworpen moeten-

toe te laten als getuige.
Wrakelijeheit, znw. vr. Wraakzucht.
Haak, boei( ?)
znw.
Wrakeline,
Wraken, zw. ww. in tr. In o n t w r a k e n, hetz.

de worden; niet

als ontwaken.

zaken. 1) Afkeuren van zaken die aan bepaalde voorwaarden
moeten voldoen, door een beambte in kwaliteit.
2) zich verzetten tegen iets. — II. Van personen,
in rechtszaken. 1) Wraken, verwerpen. 2) beschuldigen, verdacht maken.

Wraken, zw. ww. trans. — I. Van

Wraken, zw. ww. trans., wederk. en intr. -- I.
Intr. Wreken. — II. Wederk. Straffen. — III.
Intr. Haat dragen.
Wraker, znw. m. Wreker.
Wrakerse, znw. vr. Wreekster, schikgodin.
Wrakich, bnw. Wraakgierig; bloeddorstig.
Wrakinge, znw. vr. Wraak.
Wrakinge, znw. vr. Het wraken, wraking.
Wraewolle, znw. vr. Slecht soort wol.
Wrange, znw. vr. Een slingerend gewas, de
winde.

Wrang(e), znw. vr. oostmnl. Wrang, naam eener

veeziekte.

Wrange. Zie w r a n c.
Wrangen, zw. ww. intr., oostmnl. Worstelen,
vuistvechten. — Wranger, Wranginge.
Wranc, wrange, bnw. 1) Wrang, znw. 2) onvrien-

delijk, barsch. 3) volhardend, onverschrokken

ren.

Wreiken. Zie w r e k e n.
Wreiking, znw. m. Goedkeuring.
Wreinschen. Zie w r e n s c h e n.
Wreiselen, zw. ww. trans. Draaien, wikkelen.
Wreiselstoe, znw. Wringstok.
Wreistel, wreitsel, znw. o. Roer van een schip.
Wreit. Zie w r e e t.
Wreke, znw. Werk van vlas of hennep.
Wreke, znw. m. Wreker.
Wrekelinc, znw. Hetz. als wrake 1 i n c( ?)
Wreken, wreiken, st. ww. trans. en wederk. —

I. Trans. 1) Zonder obj. Wraak nemen. 2) met een
persoon als object. Iem. wreken, wraak nemen voor
't kwaad dat iem. is aangedaan. 3) met een zaak of
een afh. zin als object, wraak nemen over iets,
straffen; sine ande w., zijn wraakgevoel bevredigen; Gods ande w., God wreken op zijne vijanden;
enes toren w., opkomen voor het een ander aangedaan leed; sinen toren w., zich wreken om iets
waarover of op iem. tegen wien men verbitterd is;
sine gramscap of sinen moet w., zijn woede bevredigen. 4) wraak nemen op iem., iem. straffen. —
II. Wederk. Zich wreken.
Wreken, wreiken, zw. ww. trans. Rukken, breken.

Wreken, goedkeuren. Zie w r e i k e n.
Wreker(e), znw. m. 1) Wreker. 2) straffer der
zonden,de duivel. Vr. Wrekerse.
Wrekich, bnw. Wraakzuchtig.
Wrekinge, wrei-, znw. vr. Wraak.
Wrekinge, wrei-, znw. vr. Goedkeuring.
Wreeken, zw. ww. trans. l) Wekken, wakker ma-

4) droef.

Wranesch, wransch, bnw. Taai, onvermoeibaar.
Wrant, znw. m. Nurksch.
Wranten, zw. ww. intr„ Mopperen.
Wrantich, bnw. Wrevelig.
Wrase, znw., oostmnl. Zode.
Wrasselen, wrastelen. Zie w o r s t e 1 e n.
Wrastelen. In ontwrastelen en we-

d erwrastelen.
Wratachtig, bnw. Op een wrat gelijkend.

Wratselen. Zie worstelen.
Wratselinge. Zie w o r s t e l i n g e.
Wratte, znw. vr. Zie w a r t e.
Wrauwen, zw. ww. intr. Klagen, kermen.
Wrechte, wrochte, znw. m. Werkman.
Wreehte, wrucht(e), wrochte, vracht, (vracht), znw.

vr. Afsluiting
erf.

Wreetsaem, -sam; -wreesam, bnw. Wreed.
Wreetscap, znw. vr. Norschheid.
Wreeuwen, zw. ww. intr. Schimpen.
Wreiken, zw. ww. tr. Goedkeuren, aanwakke-

of omheining van een weiland of een

Wreehteloos, wrochte-, wruchte-, bnw. Zonder

omheining.

Wreehter, znw. m. Arbeider.
Wrede, bnw. Zie w r e e t. — Wredelijc.
Wredelike, -lijc, -lick, -liken, -leec, - vreet-, bijw.

1) Op wreede, ruwe wijze. 2) norsch, barsch. 3)
onwillig, noode. 4) streng. 5) nauwgezet. 6) krachtig 7) woest, wild.
Wreden, zw. ww. intr. 1) Verharden. 2) wild
worden.
Wredicheit, znw. vr. 1) Wreedheid. 2) boosaardigheid; wreede daad. 3) verstoktheid. 4) verbittering.
Wreen. Zie w r e n e.

Wreet, wrede, (vreet, wreit), caret, bnw. -- I. Van

personen. 1) Wreed, hardvochtig, hard van gemoed. 2) met een bepaling in den datief of verb.
met een voorz., hard tegen iem., iem. vijandig gezind. 3) stuursch, ongemanierd. 4) streng. 5)
moorddadig. 6) ontembaar, dapper. 7) woest, ver schrikkelijk. — II. Van dieren. Wreed, kwaadaardig. — III. Van zaken. 1) Heftig. 2) van wreedheid getuigend, barsch. 3) streng, vertoornd. 4)
wreedaardig. 5) beestachtig. 6) ruw, scherp. 7)
tend. — IV. Als znw. Verbittering.
bijtend.
Wreetheit, wriet-, wret-, -hede, znw. vr. 1)
Wreedheid, hardvochtigheid. 2) wreede daad. 3)
gestrengheid. 4) norschheid, stuurschheid. 5) boosaardigheid, verdorvenheid.
Wreetmoediehlike, bijw. Op wreede wijze.

-

ken. 2) uit den dood opwekken. 3) uit een leven
van zonde. 4) aansporen.
Wremp, wrimp, znw. Schopstoel.
Wrempe, wrimpe,. znw. vr. Zuur gezicht, grijns.
Wrempen, wrimpen, zw. ww. intr. Den mond samentrekken om iets wrangs; grijnzen. — Wrem-

pinge.
Wrene, moreen, weien, znw. m. 1) Hengst, strijd-

ros; lastdier. 2) paard in algemeenen zin.
Wrengen. Zie w r i n g e n.
Wrench, wreensch, bnw. Tochtig, van paarden.

Wrensehen, wreins(ch)en, zw. ww. intr. Hinni-

ken.

Wrest, znw. o. Hand-, voetgewicht.
Wret, wretheit. Zie w r e e t, w r e e t h e i t.
Wrevel, erevel, bnw. zelfst. gebruikt. Overmoe

-diche(?)

Wrevel, znw. Zie v r e v e 1.
Wrevelije, -like. Zie v r e v e 1 ij c, -like.
Wrevelmoedieh, bnw. Zie v r e v e 1 m o e d i eh.
Wriemelen, wremelen, zw. ww, intr. Zich kronkelen, zwoegen.
Wrien. Zie w r e n e.
Wriesewonde. Zie v r i e s e w o n d e.
Wrigen, wrijgen, zw. ww. intr. 1) Winden, verschuiven. 2) overhellen, steunen. 3) ineen -, krom
groeien.
Wriger, znw. Als eigennaam voorkomend.
Wrijeh, znw. m. Wreef van den voet.
Wrijch, bnw. Stijf, onbuigzaam.
Wrijf, znw. m. Wreef van den voet.
Wrijflljc, bnw. Wrijfbaar.
Wrijfsteen, wrief-, znw. m. 1) Stofnaam; een
soort tufsteen. 2) soortnaam, een steen om te schuren, puimsteen; een steen waarop men iets fijn
wrijft.
Wrimpen. Zie w r e m p e n.
Wringen, wringen, verengen, vringen, st. en zw.
ww. trans., wederk. en intr. — I. Trans. 1)
Wringen, door middel eener draaiende beweging
persen. 2) uitwringen. 3) met geweld uit of van

WRINGERSEN.

Z.

iets wegrukken; verheffen. 4) persen, drukken.
5) met geweld drukken, duwen in iets. 6) dwingen,
nopen. 7) (om)draaien. 8) omroeren. 9) in een strengelen, vlechten. — II. Wederk. Zich wringen.
-- III. Intr. 1) Worstelen, strijden. 2) zich ontspannen. 3) kijven.
Wringersen. Zie wrinckersen.
Wringinge, znw. vr. 1) Het ineendraaien. 2) het
wringen der handen.
Wrinekelen, zw. ww intr. en trans. Rimpelen,
kronkelen.

Wroelen, wrulen, zw. ww. intr. Wroeten, woelen.
Wroeten, wruten, wroeten, (vroeten), zw. ww. intr.
en trans. — I. Intr. 1) Wroeten, omwoelen. 2) sa
pijn. — II. Trans. 1) Door wroe--menkripva
ten bewerken. 2) door in den grond wroeten doen
vallen. — Wroeten, Wroetinge.
Wroetsel, znw. o. Stof waarin men wroet.
Wroge, wrogen. Zie w r o e g e, w r o e g e n.
Wroc, znw. m. Wrok.
Wrongel(e), znw. vr. 1) Gestremde melk. 2) iets
dat in eengedraald is, band. 3) bundel.
Wrongelen, zw. ww. intr., en trans. — I. Intr. 1)
Stremmen. 2) stijf worden. — II. Trans. Doen
stijf worden.
Wrone, znw. m. 1) Samentrekking, snoer. 2)
beleediging, wrok.
Wronekelen, zw. ww. intr. Zich winden, kron-

Wrinekersen, wring-, -aersen, zw. ww. intr. Met-

zijn aars draaien.

Wrincster, znw. vr. Een vrouw, die het kokende

mout omroert( ?)

Wrinschen, zw. ww. intr. Hinniken.
Wrist, znw. o. Hand-, voetgewicht.
Writen, st.(?) ww. trans. 1) Draaien, wringen. 2)

draaien, als handwerk.
Writer, znw. m. Draaier.

Writselen, zw. ww. trans. en intr. 1) Wrijven,
wringen. 2) bewegen.
Wriven, st. (zw.) ww. trans. en wederk. — I.
Trans. 1) Wrijven; scriven ende w., schrijven'en nog
eens schrijven. 2) inwrijven met iets; enen iet w. in
of ane sijn cleet, iem. iets inpeperen. 3) roskammen,
borstelen. 4) schuren langs iets. 5) door wrijven
stuk maken. 6) door wrijven fijn maken; berouwvol
gemaakt door beproevingen. 7) (de handen) wringen. 8) met kracht roeren, mengen. 9) een soort bewerking van laken. 10) persen. — I I. Wederk. 1) Zich
wrijven, schuren langs iets. 2) zich inwrijven met
iets.

Wriver, znw. m. Iem. die wrijft of schuurt.
Wrivinge, znw. vr. 1) Het wrijven; dorschen,
stooten. 2) inwrijving.
Wroehte, wruchte, znw. Zie w r e c h t e.
Wroeehbaer, wrochbaer, -bey, bnw. Wat bij een

bepaalde (ook geestelijke) rechtbank aanhangig
gemaakt kan of moet worden.
Wroechbaerlijc, wraechber-, bnw. Wat bij een
rechtbank aanhangig gemaakt kan of moet worden; strafbaar.

Wroechnisse, wroegnesse, wroegenisse, wrug-,
znw. vr. Aanklacht, beschuldiging.
Wroechster, znw. vr. Aanklaagster.
Wroeehwort, znw. o. Verraad.
Wroege, wroge, wrugge, znw. vr., oostmnl. 1)
Verklaring door de „eetsweerres", de buren of het
volk, aan den rechter, dat iem. een feit heeft bedreven of daarvan verdacht wordt; beschuldiging,
aanklacht. 2) rechtspraak. 3) terechtzitting.
Wroegen, vro(e)gen, wrougen, wrogen, wrugen,
wruegen, zw. ww. trans. 1) Mededeelen, aanwijzen,
verraden. 2) iet w., een aanklacht met betrekking
tot een feit aanhangig maken, een vergrijp aanbrengen bij het gerecht. 3) beschuldigen, aanklagen; enen w. vore enen, iem. beschuldigen bij iem.;
enen w. vore iet, iem. aanklagen wegen iets; hem
(selven) w., zichzelf verraden, zich beschuldigen.

4) aanmanen. 5) kwellen, folteren. 6) bekeuren, afkeuren. 7) keuren van maten en gewichten.
Wroegenisse, znw. vr. Zie w r o e c h n i s s e.
Wroeger, wrouger, wroger, wruger, (wrouger),
znw. m. 1) Beschuldiger, aanklager; getuige, die
ten nadeele van iem. een verklaring aflegt. 2) verrader, verklikker. 3) valsche beschuldiger. 4) in
Groningen, Drente en Overijsel, een persoon die
een bewijskrachtige verklaring aflegt over iemands

kelen. — Wronckel.
Wrougen. Zie w r o e g e n.
Wrucht(e). Zie w r e c h t e, 2de art.
Wruchteloos. Zie w r e c h t e l o o s.
Wrugen. Zie w r o e g e n.
Wrulen. Zie w r o e l e n.
Wru(e)ten. Zie w r o e t e n.
Wu. Zie w u w e.
Wuehei. Zie w o c h e y.
Wuehen, wuychen, zw. ww. intr. Schreeuwen.
Wudelmanendach. Zie w o e d e 1-.
Wue-. Zie woe-.
Wuenste. Zie w o o n s t e.
Wulen. Andere vorm van v o e l e n(?)
Wulf. Zie w o 1 f.
Wulfsel.Zie welfse1.
Wulf (t), znw. m. Gewelf, verwulf..
Wulfte. Zie w e l f t e.
Wulge. Zie w i 1 g e.
Wule. Zie • w e l c.
Wulckeldach. Zie w e r c d a c h.
Wulle. Zie w o 11 e.
Wullijn, wullen. Zie w o 11 ij n.
Wulp. Zie welp.

Wulpsch, bnw. Dartel, onbezonnen.
Wulpscheit, -hede, znw. vr. 1) Dartelheid. 2)
wulpscheid. — Wulpsehelike, -lick.
Wulsem, vulsem, znw. m. Gewelf.
Wulven. Zie w e 1 v e n.
Wulvinne. Zie w o l v i n n e.
Wumpel. Zie w i m p ei.
Wunde. Zie w o n d e.
Wunder. Zie w o n d e r.
Wunne. Zie w o n n e.
Wunsch(en). Zie w e n s c h e (n).
Wupelen, wuepelen. Zie w o e p e 1 e
Wurchpere. Zie worchpere.
Wurdel. Zie w o r d e 1.
Wurgen. Zie w o r g e n.
Wurcdach. Zie w e r c d a c h.
Wurm. Zie worm.
Wurp. Zie worp.
Wurst. Zie w o r s t.
Wurtele. Zie w o r t e 1 e.
Wustine. Zie w o e s t i n e.
Wuwe, wouwe, wuw, wu, wiwe, wil, znw. m.,
vr. Wouw, kuikendief; ook wuwer, wouwer.
Wuwere, wouwer, znw. m. (Visch)vijver.
Wuwestert, woust(a)ert, znw. m. Zwaluwstaart,
term in de bouwkunde.

Y.

schuld aan een strafbaar feit.

Wroegerschap, wrouger-, -sce pe, znw. vr.(?) Aanklacht.
Wroegerse, znw. vr. Verraadster.
Wroeginge, wro(u)ginge, wruginge, znw. vr. 1)
Aanklacht. 2) aanklacht, het aanbrengen van een
strafbaar feit bij den wereldlijken of geestelijken
rechter door een gezworen afgevaardigde der boeren of van het kerspel. 3) kwelling, foltering.
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